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Příští Echo vychází 7. března 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

únor 1945 - německý lazaret v objektu 

školy v Červeném Kostelci 

JAZYKOVÉ KURZY

Němčina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz

Angličtina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz

Bližší informace:
NJ – 491 420 945, 603 440 969, 
lada.petrankova@gatenachod.cz

AJ – 491 423 077, 603 493 780, 

jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ 
NEMÁ HRANICE 

INZERUJTE  V POLSKU!
Tel. 602 103 775 

 Budova radnice v Polici nad Metují je zajímavou stavbou, která je do-
minantou tamního centrálního náměstí. Původní barokní stavba z roku 
1718 je spjata se jménem K.I.Dienzenhoff era. Po požáru přibylo v roce 
1876 typické věžovité cimbuří ve stylu tehdy módní tudorovské gotiky. 
V roce 2012 došlo k barevné proměně fasády, která se změnila ze zelené 
v červenou.  foto echo

Festival pro žáky speciálních škol
 Již 5. ročník Hudebně – divadel-
ního festivalu pro žáky speciálních 
škol v  regionu proběhne  16. dub-
na v Náchodě. Tato akce je připra-
vována pro žáky ze sociálně zne-
výhodněného prostředí, pro děti 
s  kombinovaným postižením, dět-
skou mozkovou obrnou, děti trpící 

autismem, psychomotorickou re-
tardací či EPI syndromem. Jedním 
z hlavních cílů festivalu je odbou-
rávání komunikačních bariér mezi 
dětmi z  běžných základních škol 
a  škol speciálních. V  programu se  
objeví i hostující školy ze sousední-
ho Polska.

Po stopách krajanů 
 Komise pro zahraniční spolupráci 
při Městském úřadě v Broumově po-
řádá  v květnu zajímavý zájezd, který 
jeho účastníky zavede do Bavorska, 
na místa spojená „broumovskou 
stopou“... Plán zájezdu je velmi pes-
trý a zahrnuje například návštěvu 
Řezna, Norimberka, opatství v Ro-
hru či partnerského města Broumo-
va – Forchheimu. Průvodcem zájez-
du bude Ing. Jan Neumann. 
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RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci .................................2 690 000,- Kč
Venkovská usedlost ve Spytě – Česká Skalici, obytná část 6 místností ...........................2 300 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Rodinný dům s letní kuchyní a garáží v klidné vilové čtvrti v Jaroměři ............................2 390 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .....................1 100 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Hotel Valentýna s jedinečným umís-
těním na břehu vodní nádrže Roz-
koš na frekventované trase (mez. silnice 
I. třídy č 33   HK - Náchod). V objektu je 
k dispozici 24 pokojů (67 lůžek), restau-
race (40 míst), konferenční sál (80 míst), 
letní terasa se dvěma bazény (80 míst). 

Cena: 
14 900 000,- Kč

Talíř plný chutí

a vůní

Z kuchyně našich babiček
 V krásných kamenných či hliněných kamnech, vznikaly za pomoci 
dřeva úžasné a lahodně vonící pecny chleba. Dětí se z polí sbíhaly a hla-
dové prosily o skývu chleba, který se tehdy ničím nemazal. Byl velkou 
vzácností a jen těžko se kupoval. Vyráběl se z režné mouky, ovsa a strou-
haných brambor.

Domácí chléb bez kvásku
200g hladké pšeničné mouky, 120g žitné mouky, 15g droždí, špetka soli, 
kmín, lžička octa, asi 200ml vody
 Obě mouky spolu prosejeme a  smícháme s  ostatními surovinami 
do  hladkého, mírně lepivého těsta. Necháme v  teple řádně vykynout, 
a poté znovu propracujeme. 
 Pokud máme ošatku, tak si ji vysypeme hladkou pšeničnou moukou 
a  vložíme do  ní propracované a  vytvarované těsto. Pokud ošatku ne-
máme, vytvarujeme z  těsta bochánek, který dáme na plech. Necháme 
kynout nejméně půl hodiny, až nám těsto zdvojnásobí.
 Vykynuté těsto poté pečeme v předehřáté troubě při teplotě 250°C. 
Do ní jsme si předem dali misku s vodou, aby nám tam vzniklo vlh-
čí prostředí. Po  krátkém, cca 5 minutovém zapečení, snížíme teplotu 
na 180°C a chléb dopékáme do zlatavé barvy ještě minimálně 30 minut.

Česnekové placky
300g hladké pšeničné mouky, špetka soli, 30g droždí, 10g cukru krupice, 
130ml vody, 20ml oleje, kmín
Na dohotovení: olej, česnek, strouhaný Eidam.
 Mouku prosejeme a smícháme s ostatními surovinami do hladkého, 
elastického těsta. Po vypracování ihned rozdělíme na kousky, ze kterých 
vytvarujeme nízké, cca 3 cm vysoké placičky.
 Ty pokládáme na  plech a  potíráme směsí oleje a  vylisovaného čes-
neku dle chuti. Placky posypeme strouhaným tvrdým sýrem a pečeme 
v předehřáté troubě při teplotě 180°C.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Tereza Jirásková, 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

VZPOMÍNÁME
Dne 24. února 2014 uplyne 15 let, kdy nás opustila

paní  Věra Máslová

ze Zbečníka. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům 

programové čtvrtky na měsíc březen v klubovně Harmonie 2, 

Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

BŘEZEN  2014

* čtvrtek  6. 3. od 14 hod.   

„Cesta pouští 

národními parky USA“ 

– přes Mesa Verde, Archers, 
Bryce Canon a Zion až k hlu-

bokému Grand Canyonu, fi lm 
promítne a zážitky ze své cesty 

bude vyprávět p. Jiří Hubka.

* čtvrtek  13.3. od 14 hod.  

„Doba jedová“ 

– jak v ní žít, jak se chránit a zů-
stat zdravý pohovoří  Dipl. ho-
meopat. p. Kateřina Hofmanová

* čtvrtek  20. 3. od 14 hod.   
bude  výroční 

členská schůze  
v restauraci Vatikán 

/velký sál/.

Na  programu: volby výboru 
na  další období, zprávy z  orga-

em seniorům 

bovně Harmonie 2, 

nizace o hospodaření .. program 
a  schválení rozpočtu na  letošní 
rok a  jiné informace. Od  13.30 
budou vyřizovány přihlášky no-
vých členů, příspěvkové znám-
ky, přihlášky a zálohy na zájezdy 
dle ročního programu. Občerst-
vení bude zajištěno. Po ukonče-
ní schůze, společné odpoledne 
bude pokračovat taneční zába-
vou s hudbou p. Františka Čížka 
„FRČÍ“. 

* čtvrtek  27. 3. od 14 hod.  

„Růže z Jihu“ 

– Andre Rieu se svým orches-
trem, přijďte si poslechnout, 
neboť jejich koncerty jsou vel-
kým zážitkem.

Přijďte mezi nás všichni, kdo 

máte zájem o naše programy, 

neboť jsou i pro nečleny Svazu 

důchodců. Na vaše návštěvy se 

těší členové výboru MO SD ČR. 

ACADEMIA MERCURII v Alpách
 Academia Mercurii, soukromá 
střední škola v  Náchodě, pořáda-
la pro žáky školy i  širší veřejnost 
již tradiční 5 denní lyžařský zájezd 
do rakouských Tyrol, alpského stře-
diska Stubai. Ledovcové středisko je 
jedno z  nejkrásnějších, nejrozsáh-
lejších a nejvýše položených středi-
sek v Alpách. Na nedostatek sněhu, 
který tento rok trápí milovníky ly-
žování v Čechách, si zde rozhodně 
stěžovat nemohli.  Počasí jim velice 
přálo, po  většinu dní bylo azurové 
nebe, a proto si mohli užívat plný-
mi doušky více než třiceti uprave-
ných sjezdových tratí v  panenské 
alpské přírodě. Po náročných dnech 
plných snowbordování a  lyžování 
všichni rádi využili saunu a  bazén 

v horském penzionu, kde byli uby-
továni. Zájezd se vydařil a  všichni 

se již těší na příští rok. Zúčastnit se 
můžete i Vy.  DS

Další setkání s pejskem Acorou v běloveské 
mateřské škole
 Návštěva byla tentokrát te-
maticky zaměřena na  blížící se 
zápis do  ZŠ. Acora nás doprová-
zela na  cestě do  školy, kde byly 

využívány připravené přechody 
pro chodce a  před nimiž se měli 
všichni správně rozhlédnout. 
 Dále se děti seznamovaly a ur-

čovaly známá písmena, číslice 
(předčtenářská a  matematická 
gramotnost), porovnávaly množ-
ství, procvičovaly pravo – levou 
orientaci...
 Do činností byly zařazeny i mí-
čové a  pohybové hry. Odměnou 
za splněný úkol nebo aktivitu bylo 
pro děti pohlazení či podání pa-
mlsku pejskovi.
 Protože pan Homolka s  pej-
skem dochází na  naši MŠ pravi-
delně každý měsíc a tím se podílí 
na  obohacení naší vzdělávací na-
bídky, chceme jemu i Acoře touto 
cestou poděkovat a na oba se bu-
deme těšit zase v březnu.  MP

Rozhledna  
v rozhledně
 Pokud budete v  Praze – a  navíc 
na  Petříně, máte ještě do  března 
možnost shlédnout ve foyer Petřín-
ské rozhledny její „malou sestřič-
ku“. Jedná se o  model ze stavebni-
ce Merkur – v  měřítku 1:33, který 
zobrazuje nerealizovaný návrh roz-
hledny z roku 1890. Model si k zá-
půjčce vyžádalo Muzeum hl.města 
Prahy z Muzea Merkur v Polici nad 
Metují.

Play 

Broumovsko
 V  prostorách textilních závodů 
VEBA a.s. bude od  28. 3. 2014 až 
do  1. 3. 2015 otevřena interaktiv-
ní výstava PLAY BROUMOVSKO. 
Brzy se o  této nevšední a zajímavé 
akci dozvíte na  stránkách ECHA 
více informací. Bude jednat o pilot-
ní prezentaci  v rámci informačního 
projektu, který chtějí noviny ECHO 
zaměřit na cílenou prezentaci Brou-
movska  a Policka. 

Parkování v centru Náchoda 
zlevní
 Náchodští radní na  svém jed-
nání 21. ledna 2014 vydali nové 
nařízení, kterým se stanovují v ob-
lastech města zóny placeného stání, 
ve  kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stá-
ní silničního motorového vozidla 
za  cenu sjednanou v  souladu s  ce-
novými předpisy a  způsob úhrady 
příslušné ceny za parkování.
 Toto nařízení nově upravuje 
výši parkovného. „Jde v  podstatě 
o snížení sazeb v centru města pře-
devším v  prvních dvou hodinách 
parkování, po  kterých dlouho vo-
lali občané i  podnikatelé“, vysvět-
lil starosta Jan Birke. „Například 
na náměstí za první hodinu zaplatí 
řidiči pět korun místo dosavad-
ních deseti, naopak za třetí hodinu 
a  každou další započatou pak 50 
korun. Náměstí, potažmo centrum 
města, by nemělo sloužit pro celo-
denní parkování,“ upřesnil starosta. 
 Je nutné všechny parkovací auto-
maty ve městě tzv. přetarifovat.
 „To zajišťují pro město Náchod 
dvě externí fi rmy, které na fyzické 
přenastavení automatů potřebují 
nějaký čas. K faktické změně sazeb 

tedy s  největší pravděpodobností 
dojde až v  druhé polovině února 
2014. Řidičům, kteří již netrpělivě 
čekají na  úspory v  první hodině 
parkování, se proto omlouváme 
a  o  přesném termínu přenastave-
ní parkovacích automatů budeme 
informovat“, dodal starosta Jan 
Birke.

NOVÉ SAZBY PARKOVNÉHO 
(po-pá 8:00-18:00, so 8:00-13:00):

Masarykovo náměstí 
a Karlovo náměstí
1. hodina - 5 Kč
2. hodina - 10 Kč
každá další započatá hodina - 50 Kč
Riegrova ulice a parkoviště 
„za Radnicí“
1. hodina - 5 Kč
2. hodina - 10 Kč
každá další započatá hodina - 20 Kč
Parkoviště u  polikliniky, v  ulici 
Komenského, u  plaveckého bazé-
nu a u okresního soudu
1. hodina - 5 Kč
2. hodina - 5 Kč
každá další započatá hodina - 20 Kč
 NA

Poděkování
Rádi bychom touto cestou 
poděkovali MUDr. 
Václavu Hankovi 
z Nového Města nad 
Metují za příkladnou 
péči a ochotu při léčení 
pana Milana Holubáře. 
Rodina
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Okénko 
energetického 
poradce 46. 

 Vážení čtenáři,
 dnes se blíže podíváme na jednoho do-
davatele energií, kterého máte „za humny“ 
– ARMEX ENERGY a.s..
 Z dlouhodobé spolupráce s tímto doda-
vatelem lze říci, že jeho fi losofi e vůči zá-
kazníkům je velmi vstřícná, komunikace 
na velmi dobré úrovni a co je nejdůležitěj-
ší – umí rychle zpracovat podněty přímo 
od  svých klientů, tak aby se vše, v  rámci 
dobré spolupráce mezi dodavatelem a od-
běratelem, vždy zlepšovalo.
 Smlouvy jsou výhradně na  dobu neu-
rčitou s  3měsíční výpovědní lhůtou bez 
jakýchkoliv závazků. Internetové stránky 
jsou zcela jednoduché a ceníky jsou ihned 
k nalezení.
 Ceny plynu a  elektrické energie jsou 
špičkové zvláště ve spojení s programem 
SENIOR nebo rodina, které opět nijak 
neomezují odběratele v možnosti kdykoliv 
ukončit smlouvu.
 V  žádném případě fi rma ARMEX 
ENERGY a.s. nevyužívá podomního 
prodeje. Prvořadým cílem společnosti je 
být co nejblíže zákazníkům a  proto ote-
vřela  několik  poboček, mimo jiné u nás 
v Náchodě v Tyršově ulici a další se chys-
tají. Další velikou výhodou tohoto dodava-
tele je každoroční individuální hromad-
ná poptávka na  cenu plynu a  elektřiny 
na  další rok přes naší kancelář Optimal 
Energy v  České Skalici, která se týkala 
(třeba na  rok 2014) již cca 600 domác-
ností a 200 fi rem či živností. Na rok 2015 

i díky pobočce Armex Energy v Náchodě 
předpokládáme nárůst zákazníků o  více 
jak 100%, což bude mít velký vliv na další 
snížení cen plynu a elektřiny na rok 2015 
pro Vás jako odběratele.
 Celkové chování vůči Vám zákazníkům 
lze směle označit za férové, stabilní s ote-
vřenou komunikací, bez závazků a  co je 
také podstatné se značnou úsporou výda-
jů za energie. Je to úplný protiklad nejen 
v cenách, ale i v chování, proti třeba RWE, 
ČEZU, E.ONU, Bohemia Energy (Com-
fort Energy, X-enrgii) a Centropolu.
 Pro stálé zákazníky se připravují zají-
mavé bonusové programy.
Dáváme školní známku 1-.
S úctou

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí  
zákaznického kontaktního místa, 
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 20.2.2014 výběrové řízení č. HNA/14/2014 –   

3. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:    
pozemek parcela č. 3258/1 (druh pozemku zahrada) o výměře 
5 661 m2 oddělený GP z pozemku parcela č. 3258/1 se všemi 

součástmi, které tvoří zejména trvalé porosty, v k.ú. a obci 
Jaroměř za min. kupní cenu ve výši 343 000,- Kč. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

Meteorologický 
sloup
 Sloupy mohou být nejen morové, 
ale také meteorologické. Takovou 
kulturní památku mají například  
v Jaroměři – a vzorně se o ni starají. 
Zdejší „meteo-sloup“ prošel nedávno 
důkladnou rekonstrukcí, která přišla 
jaroměřskou městskou  pokladnu 
na 61 000 Kč. 

Zahrada F.L.Věka
 Město Dobruška pokračuje ve zve-
lebování domku národního buditele 
F.L.Věka (či Heka, chcete-li ctít přes-
nou formu jeho jména). Počítá se na-
příklad i s úpravou zahrady za dom-
kem, kde by měl vzniknout veřejný 
prostor s charakterem venkovské za-
hrady (s mlatovými cestami, osvětle-
ním, stromy, porostem keřů atd.) 

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 
BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci BŘEZNU 2014 Více informací na www.beraneknachod.cz

* Úterý 4. 3. v 19.00 hodin
Jaroslav Šonský 

- Švédsko - housle
Sylvaine Wiart - Francie - klavír

Francouzský šarm 
a český cit

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 140, 130, 120 Kč SLEVA

* Středa 5. 3. v 19.00 hodin
Z. Kostková: 

Z louže pod okap
Fanny Agentura

Hrají: Vladimír Kratina, Michaela 
Dolinová, Dana Homolová, 

Filip Tomsa
Vstupné: 180, 160, 140 Kč SLEVA

* Čtvrtek 6. 3. v 9.00 hodin
Josef Lada, Miroslav Pokorný: 

Pohádky kocoura Mikeše
Divadlo Aha! Praha
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek v ceně 
60 Kč lze zakoupit před představe-

ním v pokladně divadla

* Čtvrtek 6. 3. v 19.00 hodin
6 NaChodníku

Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 
150 Kč na místě

* Neděle 9. 3. v 15.00 hodin
J. Kahoun: Zimní příhody 

včelích medvídků
Divadlo Krapet
Vstupné: 60 Kč

* Středa 19. 3. v 18.00 hodin
Jaroslav Uhlíř s kapelou

Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě

* Pátek 21. 3. v 19.00 hodin
Balage Band

Ota Balage feat. Tereza
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 

300 Kč na místě

* Pondělí 24. 3. v 19.00 hodin
Robert Th omas: 

Mandarinkový pokoj
Bratislavské hudobné divadlo

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v hotelu U Beránka, 
Masarykovo náměstí 74, Náchod: 

pondělí - pátek 
9.00 - 12.00 hodin, 

12.30 - 17.00 hodin, 
sobota 10.00 - 15.00 hodin, 
neděle 10.00 - 13.00 hodin

tel. 491 426 060.

a v Informačním a cestovním 
centru na Kamenici v Náchodě,

otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin, 

tel. 491 420 420.
Sleva 30% na označené progra-
my pro držitele průkazů MěÚ 

v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy 
na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonic-
kém nahlášení na tel.: 491 426 379 

vstup zdarma.

Nový Elton a.s. v Novém Městě 
nad Metují přijme:

Seřizovače obráběcího centra 
s praxí min. 5 let

Nástrojáře pro strojní profese 
s praxí

Nástup ihned

Informace:  pí Martinková 
tel.: 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

 V  neděli 2. února proběhl 
Krajský halový přebor v atletice 
Pardubického kraje v  Jablon-
ci nad Nisou. Z  mé tréninkové 
skupiny z  Náchoda se těchto 
přeborů zúčastnilo 10 závodní-
ků  /všichni v drezu Hvězdy Par-
dubice/. (foto č.1)

 Vzhledem k  tomu, že pod-
mínky na halové závody nemá-
me optimální, ze všech svěřenců 
jsem měl  radost /svým vystupo-
váním i samotnými výsledky/. 

 Samozřejmě je ještě mnoho 
nedostatků a  chybiček, které 
budeme postupně odstraňovat. 
Přesto máme dvě medaile = jed-
no stříbro a jeden bronz.   

 Ve  středu 12. února 2014 se 
konal v  Malých Svatoňovicích 
již 6. závod seriálu „O  krále 
Jestřebích hor“ v  rámci Zimní 
běžecké ligy. Z  mé tréninkové 
skupiny se zúčastnilo 21 atletů. 
(foto č.2)
 Jiří Vondřejc - trenér

1

2
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 Často se na nás obracejí lidé s prosbou o doru-
čení novin ECHO, protože zaznamenali, že ECHO 
je doručováno do okolních poštovních schránek, 
nikoli však do  té jejich. Zájem o  noviny ECHO 
nás pochopitelně velmi těší  a pokud je v konkrét-
ní lokalitě distribuční oblast (tj. pokrýváme tuto 
lokalitu určitým počtem výtisků), rádi takové žá-
dosti vyhovíme. Problém však je, pokud je poš-
tovní schránka viditelně označena nápisem, že si 
její majitel nepřeje dostávat neadresné tiskoviny 
(reklamy, letáky atd.). Distributoři, kteří s  námi 

na  roznášce ECHA spolupracují, jsou poučeni 
v tom smyslu, že mají ctít přání majitele této poš-
tovní schránky, protože i ECHO je svým charakte-
rem neadresně šířenou tiskovinou. Zkoušíme najít 
řešení tohoto problému formou označení poštovní 
schránky přátelské ECHU. Vystřihněte si kupon  
s  typickým smajlíkem  a naším logem - na který 
míří červená šipka. Pokud jej umístíte  vhodným 
způsobem na vaši schránku, bude náš distributor 
vědět, že ECHO je ve vaší schránce vítáno. Děku-
jeme za zájem o noviny ECHO.  redakce

ECHO 
v této 

schránce 
vítáno

- výroba     - montáž     - servis

- BAZÉNY

- ZASTØEŠENÍ

- PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

ODVEZETE

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Česká Skalice                                     

Okres: Náchod

Větší, bytový dům s byty 

1+2 cca 75 m2, 1+3 cca 

100 m2 a 1+3 cca 95 m2 

cca 40 m od náměstí. 

Objekt je část.podskle-

pený s půdou k vestavbě. 

V bytech je koupelna, WC 

a spíž. Sítě z veř. řádů, topení ÚT plyn, v 1 bytě akumul. kamna. V ceně 

je, opl. zahrada 601  m2, celk. vým. poz. 923 m2. Stav. tech. stav je 

dobrý, potřeba drobných úprav. Zajímavá cena – dobrá investice.

Zn.: 13D256                           Cena:  1 690.000,- Kč

Obec: Bezděkov 

            nad Metují

Okres: Náchod

Větší, podsklepený, RD 

s dobrým příjezdem a po-

zemkem o celk vým. 747 

m2. V Přízemí je vstupní 

veranda, chodba, WC, 

3 místnosti, koupelna 

a spíž. V patře 2 pokoje, půdní šatna, půda a terasa. Na dům navazuje 

starší přístavba – 1 místnost, kuch.kout a koupelna s WC. Na poz. 

garáž s kolna. Potřeba drobných oprav. 

Zn.: 14D286          Cena: 1.454.000,- Kč

Obec: Libchyně u N. 

Města n. Metují   

Okres: Náchod

Samostatně stojící RD 

s poz. o celk.vým 1 376 

m2 na klidném místě 

v okrajové části obce, cca 

5 km od Nového Města 

n.Met. Dispozice – veranda, chodba, kuchyň a 4 pokoje. Větší kou-

pelna, WC, kotelna a větší sklep. Velká půda k vestavbě. Voda veř., 

žumpa, el. 230/400 V, ÚT kotel na pevná paliva, 2 pokoje s krbem. 

Stavebně tech. stav je dobrý. Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 12D182                                                                   Cena: 975.000,-Kč

Obec: Olešnice 

           u Č. Kostelce                                                                 

Okres: Náchod

Starší RD s garáží a opl. 

zahradou o celk. vým. 784 

m2, s dobrým příjezdem. 

V přízemí je  veranda, 

chodba,velká místnost 

s krbem,  prostor pro 

koupelnu a sklípek. V patře jsou 2 místnosti, WC a sprch.kout a vstup 

na zahradu. V podkroví je 1 místnost a půdní prostory. Sítě  z veř. řádů, 

ÚT elektrokotel a krb. K domu navazuje garáž. Nutné opravy a investice.

Zn.: 13D278           Cena:  775.000,-Kč

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 

EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?
• Bez registrů  • Bez poplatků předem • Bez registrů  • Bez poplatků předem 

• Ručení nemovitostí  • Ručení nemovitostí  

• Konsolidace úvěrů• Konsolidace úvěrů

• Rychlé půjčky do 5tis.Kč

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

KčKč

Obraťte se Obraťte se 

na nás!na nás!

tel.:tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

 V letech 2007 – 2012 vydává praž-
ské nakladatelství Naše vojsko trilo-
gii reportážních knih Th alassa, Mare 
Nostrum a  Tethys. Jejich autorem je 
náš redakční kolega Mirek Brát. Je 
trilogie uzavřeným celkem nebo na ni 
naváže ještě další publikace? „Závě-
rečnou kapkou do knižního projektu 
věnovaného tématům spojeným s vo-
dou bude ještě kniha Odyssea (podti-
tul: v mokrých botách). Bude se opět 
jednat o dílko sestavené ze samostat-
ných reportážních kapitol z  tuzem-
ska i zahraničí. Vydání by přicházelo 
v  úvahu pravděpodobně v  počátcích  
roku 2015“, prozradil nám Mirek. 

(foto: obálka připravované knihy 
Odyssea – v mokrých botách)  

 Pro knihu Odyssea má Mirek Brát 
zpracovaných již celkem 16 kapitol. 
Nejbližší plány? „Díky pochopení 
ze strany KRNAPu chci na  jaře  re-
alizovat malý průzkum toku Úpy 
v  Krkonoších zakončený potápěním 
v  minipřehradě Bukové údolí v  Peci 
pod Sněžkou. I malá tůňka horského 
potoka může skrývat tajemství“, říká 
s úsměvem Mirek.  

Prořez Prořez 
ovocných ovocných 
stromůstromů
724 173 560724 173 560
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SPORT MÁ VŽDY MOJI PODPORU

 „Titul Evropské město sportu je pro 
Náchod nejen oceněním za  práci, kte-
rou rozvoji sportovišť věnovala  náchod-
ská radnice. Je to i  velký dík  za  práci 
mnoha nadšenců, trenérů a organizáto-
rů z  místních sportovních klubů.Sport 
byl a  je v  mých očích tím nejlepším 
prostředkem v  programech prevence 

kriminality dětí a mládeže. Pomáhá for-
movat v  našich dětech správné životní 
postoje, směřuje mládež k  hodnotám 
fair-play soupeření. Titul, který měs-
to Náchod získalo, nás zvýhodňuje při 
usilování o  dotace, které bychom rádi 
použili pro další rozvoj sportovní infra-
struktury“, říká Jan Birke - starosta Ná-
choda a poslanec Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.

 Sport není podporován pouze ze 
strany samospráv měst a  obcí. I  stát 
zpracovává vlastní koncepce na  pod-
poru sportovních aktivit, které v Česku 
reprezentují více než 2 miliony registro-
vaných sportovců a okolo 20 000 spor-
tovních organizací.“ Jako poslance mě 

koncepce státní podpory sportu velmi 
zajímá. Chci prosazovat v této koncepci 
postoje, které se osvědčily v očích samo-
správ, tj., že zásadní je podpora sporto-
vání právě dětí  a mládeže, aniž bychom 
opomíjeli, že populace jako celek trvale 
stárne. Mám tím na  mysli i  podporu 
sportovních aktivit seniorů. A nesmíme 
zapomínat, že pokud  je sport podpo-
rován z  veřejných rozpočtů, musí mít 
z  této podpory užitek maximum obča-
nů“, zdůrazňuje Jan Birke.  

Zahájení výstavy věnované Náchodu jako Evropskému městu sportu. „Byla to 
velká příležitost poděkovat Náchoďákům za jejich sportovního ducha“, dodává 
s úsměvem Jan Birke.

Srdečním sportem je pro Jana Birke lední hokej, který kdysi vrcholově hrál 
i za Teslu Pardubice. Na snímku s hercem Martinem Dejdarem v rámci hokejové 
show v Náchodě.

V Náchodě

www.janbirke.cz   Regionální poslanecká kancelář v Náchodě     

I v parlamentu

 Východní Čechy mají na svém  
území jeden moderní technický 
unikát. Najdeme ho od roku 2006 
v  Krkonoších, konkrétně pak 
na  svazích Černé hory. Příznivci 
lyžování i horské turistiky již jis-
tě tuší, že máme na  mysli lanov-
ku Černohorský expres, která je 
jedinou osmimístnou lanovkou 
svého  druhu v ČR. (snímek č. 1). 
V  zimním období pak od  horní 
stanice lanovky vyjíždějí rolby, 
které lyžařům umožňují zajímavý 
přejezd po hřebeni z Černé hory 
do  skiareálu v  Peci pod Sněžkou 
(foto č.2)  foto Mirek Brát

Klempí ské a mechanické Klempí ské a mechanické 
opravy osobních vozidel opravy osobních vozidel 

a menších dodáveka menších dodávek
mnohem více a další info na:

www.AUTODILNASEVCIK.czwww.AUTODILNASEVCIK.cz
nebo na tel: 

          776 227 724           723 588 725

Angličtinář roku 2014
 V  celostátní soutěži ANGLIČ-
TINÁŘ ROKU se nejúspěšnější 
studentkou v  rámci Královéhra-
deckého kraje stala Andrea Nýčová 
z náchodské Střední odborné školy 
sociální - Evangelické akademie. 

 Soutěže, kterou v  lednu tohoto 
roku zorganizovaly Czech-us, v. o. s. 
a University of New York in Prague, 
se zúčastnilo celkem 3 870 studen-
tů ze 188 středních škol, převážně 

gymnázií. Andrea v soutěži obdrže-
la krásné 4. místo!
 Soutěžní test se skládal ze tří 
částí - čtení, poslech s  porozumě-
ním a  jazyková kompetence. Byl 
na  úrovni B2-C1, tedy na  úrovni 
vyšší obtížnosti. 
 Andrea si v  soutěži vybojovala 
hodnotnou cenu, a to 75% školného 
na bakalářské studium na Universi-
ty of New York in Prag a batoh Al-
pine Pro.
 Studentka 3. ročníku  Evangelic-
ké akademie, která připravuje žáky 
na sociální práci v různých státních 
a nestátních sociálních, pedagogic-
kých, zdravotnických zařízeních, či 
ve státní správě, studuje obor sociál-
ní vychovatelství. Andrea v  anglic-
kém jazyce exceluje, což potvrzuje  
i její vyučující Ing. Jaroslav Regner.
Andree  moc gratulujeme a děkuje-
me za vynikající reprezentaci školy.
 Mgr. Bc. David Hanuš

ředitel Střední odborné školy 
sociální-EA v Náchodě

 Náš region byl inspirací pro mnoho děl Aloise Jiráska. Připomíná to 
i tabulka na jednom z domů v Bezděkově nad Metují, která dává tento 
objekt do souvislostí s románovou kronikou U NÁS (díly Úhor, Novi-
na, Osetek,Zeměžluč- tiskem vyšlo v letech 1895 - 1902. Konkrétně pak 
s jednou z postav kroniky - statkářem Dománěm.  foto echo

1 2

Náchod a olympijské ideály
 V  čase, kdy v  podhůří Kavkazu 
reprezentují čeští sportovci naši 
zemi na  zimních olympijských 
hrách, je určitě vhodný čas při-
pomenout vztah našeho regio-
nu k  olympijské myšlence – a  to   
prostřednictvím osoby Dr.  Jiřího 
Stanislava Gutha – Jarkovského. 

Spoluautor olympijské charty, zakla-
datel Českého olympijského výboru 
a generální tajemník Mezinárodní-
ho olympijského výboru završil svůj 
plodný život právě v  Náchodě- 8. 
ledna 1943. (1861 – 1943). Guth – 
Jarkovský byl renesanční osobností, 
kromě propagace sportu a olympij-
ských ideálů se věnoval překladatel-
ství, psaní cestopisů i tvorbě norem 
společenského chování. Původním 
povoláním byl středoškolským 
profesorem češtiny, francouzštiny 
a tělesné výchovy. Působil také jako 
ceremoniář prezidenta T.G.Masary-
ka. (obrázek: Guth – Jarkovský jako 
námět poštovní známky s olympij-
ským tématem.) 

Nově otevřen 
v ulici Palachova mezi soudem 

a poliklinikou (bývalé PVT) 
v Náchodě, kde se na Vás  těší

Martina Cvrčková (Prokopová) 
tel.: 731 778 442

Jana Škaldová (Horáková) 
tel.: 777 216 340

S tímto kuponem 

10% SLEVA

„Za dvě kačky“
 Do 6. března probíhá výprodej knih 
v  Městské knihovně v  České Skalici. 
Knihy jsou prodávány za  pouhé 2 Kč 
za jeden kus. Za takovou cenu si nyní 
můžete koupit něco, co kdysi měnilo 
doslova celý svět: tištěnou knihu. Při-
pomeňme, že je to už 567 let od oka-
mžiku, kdy se knihy díky objevu Jo-
hana Gutenberga přestávaly opisovat 
a  začínaly tisknout. Vzácnou inkuná-
buli (knihu vytištěnou do  roku 1500) 
bohužel ve výprodeji ve Skalici asi ne-
objevíte... 

Obnovení fotoklubu
 V únoru byl v Červeném Kostelci 
obnoven fotoklub. Jedná se o kontinu-
itu na stav  před deseti lety, kdy se příz-
nivci fotografování pravidelně setká-
vali. Fotoklub má nyní 22 členů, kteří 
se dohodli, že se budou potkávat kaž-
dou druhou středu v měsíci v malém 
sále tamního divadla. Ofi ciálně se ob-
novený subjekt jmenuje Fotoklub při 
Městském kulturním středisku Čer-
vený Kostelec. Fotoklub má i webo-
vou prezentaci. Najdete ji na adrese: 
http://fotoklubck.webgarden.cz.
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SEZNÁMENÍ

* Seznamovací agentura IRENA nabízí 
seznámení ženám od  30 do  50 let. TEL.: 
736 768 114

* Pronajmu byt 55 m2 na  náměstí T.G.M. 
v  Náchodě, 4500,-Kč + služby + 10 tis.Kč 
kauce. TEL.:733 735 709
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  2.NP RD 
se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + el. 
+ plyn + kauce, tel. 608 903 070
* Nový byt 2+1 (39m2), OV, Č.Skalice u ná-
městí, v přízemí kompletně zrekonstr. rodin-
ného domku.Nízké náklady na  provoz,cena 
595.000,- Kč, tel. 602 204 002
* Pron. dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hospo-
dě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + kauce.
Tel.:608 903 050.
* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve  2.NP, 
v NA-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zateple-
ní, sklep, park u domu, náj. 5.000 + voda + el. 
+ plyn + kauce, tel. 608 903 070
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na  rohu ul. Raisova a  Janáčkova, v  osob-
ním vlastnictví. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 849 000,- Kč

* Koupím panelákový byt cca 75 m2 
v  OS v  Náchodě, sídliště Plhov nejlépe 
Havlíčkova ulice. Pozn. platba hotově. 
Tel. 604 437 128.

* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují.Tel. 
777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Pronajmu byt 2kk v  Náchodě, Palacho-
va ul. 1457, 5. patro bez výtahu, nájemné 
3.500Kč + služby 2.500Kč + el. energie.  
Sklepní byt 2480 včetně služeb + el.energie.
Tel: 775 061 233.
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě SUN, 
plastová okna, zateplený, možnost koupit 
i garáž. Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 
859 000,- Kč, garáž 99 000,- Kč
* Pronajmu byt 38 m2 v Náchodě u nemoc-
nice pracující osobě. TEL.:777 021 798
* Prodám byt 3+1, OV, výměra 73 m2 v Ná-
chodě na Plhově, moderní zařízení, plastová 
okna, zateplený. Tel. 777 602 884, RK nevolat 
Cena: 1 130 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžo-
vá po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
plastová okna. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 799 000,- Kč
* Prodáme zděný DB 3+1 (76m2) ve  Vel-
kém Poříčí (klidná lokalita). Byt prošel kom-
pletní rekonstrukcí. Více informací na  tel.: 
732 340 159, email: f.sara@seznam.cz (zašle-
me foto). RK NEVOLAT !!!
* Prodám DB 2+1 (přestavěn na 3+1), vý-
měra 61 m2 v Náchodě na Plhově, plastová 
okna, opravený výtah. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 735 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 
1+1, výměra 37 m2 v  Náchodě Bělovsi, 
po  rekonstrukci kuchyň, koupelna a  WC, 
nový kotel. Velká prosklená lodžie. Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+kk, výměra 61 m2 v cent-
ru Náchoda, byt je modernizovaný po kom-
pletní renovaci, velká sklepní kóje, parko-
vání před domem. Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/
měs. + služby
* Prodám družstevní byt 4+1 v NM. Dům je 
nově zateplen, nová střecha, nové stoupačky, 
plastová okna. 875 000 Kč. TEL.:725 757 151
* Hledám 1 spolubydlící do  RD - Běloves 
za 3800,-Kč/měs.. TEL.:737 411 933
* Prodám družstevní byt 1+1 v NM, 4 patro. 
Dům je po celkové revitalizaci. 475  000 Kč. 
TEL.: 725 757 151
* Pronajmeme byt v  Červeném Kostelci 
2+kk, koupelna + další menší prosklená 
obytná místnost. Krbová kamna. 3900 + 
energie, kauce 2x nájemné. Tel: 608 732 435, 
volný od 1.4.
* Pronájem bytu 1+1 v  České Skalici. 
Tel.603 578 209
* Pronajmu přízemní garsonku (45 m2) 
s  terasou do  zahrady v  Náchodě - Bělov-
si. Parkování v  zahradě. Nájem 5000,-Kč + 
energie. TEL.:777 737 122
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Nácho-
dě, nájemné 3.350,- + inkaso, kauce. Mob. 
732 309 415
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě - Plho-
vě, „napůl“ zařízen. Kauce 10  000,-Kč, 
nájem 5000,-Kč, inkaso cca 3000,-Kč.Tel. 
608 784 665
* Pronajmu slunný byt 3+kk, 90m2 v  cih-
lovém domě v Hronově, 200m od náměstí. 
nájemné 3.600,-Kč + zálohy 250,- Kč/os/měs 
(voda +el. spol. prostor). Info: 777 302 483; 
777 606 464

* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě, nájem 
+ energie 5300,-Kč. Kauce 10 tis.Kč. TEL.:
605 733 937
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Prodám DB 2+kk v Broumově - Spořilo-
vě. Tel. 776 140 211
* Pronajmeme byt 2+1+kk ve 3.patře byto-
vého domu v  centru Nového Města n.M., 
nájemné 4000,-Kč + inkaso + kauce. TEL.: 
776 224 358 volat v prac.dny
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt bude 
začátkem r. 2014 odkoupen do  OV, cena 
1000  000,-Kč + náklady. RK nevolat! Tel. 
777 224 127

* Pronájem větší garáže (60 m2) v  centru 
N.Města n/M pro 3 automobily i komerční 
využití (včetně přípojek).Tel. 602  204  002, 
cena 3.000,-Kč/měs..
* Prodáme v  podhůří Orlických hor RD 
4 + 1 se samostatným WC a  koupelnou, 
kotelnou a  dílnou. Dům je částečně pod-
sklepen, půdní prostory umožňují vestav-
bu. Vytápění je zajištěno kotlem na  tuhá 
paliva, popř. el. přímotopy. Na udržovaném 
oploceném pozemku o  celkové výměře 
cca 800m2 je zděná kolna. Zahrada je ori-
entována na  jih a  poskytuje krásný výhled 
do kraje. tel.: 608 245 634

* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
v  ceně do  2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel. 604 336 337
* Prodám st.pozemek 450 m2 s chatou v Ná-
chodě Pod Vyhlídkou, s výhledem na zámek 
a město.Voda a elektrika zavedena, atraktivní 
místo. Tel. pouze SMS, ozvu se, 603 955 910, 
nebo e-mail:cernaiva@centrum.cz
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Koupím RD nebo chalupu v dobrém sta-
vu na  Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 
739 486 403
* Koupím menší RD nebo ŘRD. Náchod 
a okolí. Tel. 736 24 12 10

* Prodám rodinný dům v Náchodě 3+1, 
2 koupelny, 2 WC, zahrada, garáž, tera-
sa, pergola, chatka, nová střecha, zateple-
ný, plastová okna. Cena 2.650.000 Kč, při 
rychlém jednání sleva. Tel. 777 584 780

* Prodám, pronajmu dům v centru Horní 
Radechová. Jedná se o  bývalou prodejnu 
vhodné k podnikání, do budoucna i k bydle-
ní. Velké prostory. Vhodné např. jako vzor-
ková prodejna, sklady, truhlářství, sklenář-
ství, autodílna a jiné. Tel. 608 143 570
* Prodám pozem.ke stavbě RD. Nové Město 
n/M. TEL.:.608 026 429
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
TEL.:724 214 538

* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.do 
zeleně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafrá-
nice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody 
+ topení + kauce. Tel. 608 903 070
* Dlouhodobě levně pronajmu moderní 
apartmán vhodný pro masérskou, revita-
lizační, pedikérskou a  pod. činnost v Ná-
chodě u nádraží. Čekárna + oddělené WC, 
provozní místnost + denní místnost s  WC. 
Celkem 45 m2, měsíčně 4000,- + energie. Tel. 
604 265 998

* Pronajmeme nebytový prostor o  vý-
měře 79 m2 (prodejna oděvů) na náměs-
tí v Náchodě, atrium KB. Tel. 603 470 419

* Pronajmu kancelář na pěší zoně v Nácho-
dě, k  dispozici kuchyňka a  luxusní sociální 
zařízení. Nájemné 4.000,-Kč/měs + služby 
1.000,-Kč info 777 606 464
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 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 služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Pronajmu část. zařízený byt 1+1 I.kat., 
v  Náchodě - Komenského ul. nájemné 
3500,-Kč + inkaso, vratná záloha 11 500,-Kč. 
TEL.723 461 286
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na Karlo-
vě kopci v Náchodě. Nájem 3500,-Kč + ener-
gie + kauce. TEL.: 776 697 386
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda, ná-
jem 3.700 Kč, kauce dle dohody. Ihned volný. 
Tel. 604 774 115
* Pronajmeme levně zrekonstruovaný byt 
3+kk na  v  centru Náchoda. Kauce a  dlou-
hodobý příjem podmínkou. Tel. 602 575 252
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem 
v Náchodě poblíž centra. Byt je po celkové 
rekonstrukci, nová koupelna s  rohovou va-
nou. Vybavený je kuchyňskou linkou s  ve-
stavěným varným setem. Nájemné 5000,-
Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronájem bytu 3+1 v Červeném Kostelci. 
Atraktivní místo v  centru města a  klidné 
lokalitě po  celkové rekonstrukci. Podkro-
ví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně + zálo-
hy na  služby. V  ceně je užívání garáže pod 
domem - 17,74 m2. Telefony 491  463  345 
a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, 
Křinická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 
495 tisíc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* Pronajmeme byt 1+1 (56,38 m2) v  cent-
ru Náchoda, Parkány 347. Měsíční nájem-
né Kč 5590,--, - z  toho služby 1390,--. Info 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 
v Žernově 120 u České Skalice, 3. poschodí. 
Cena Kč 250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. 
Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po  celkové rekonstrukci v  Broumově, 
U Větrolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 
tisíc. Info 733 131 189.
* 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 hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Pronajmu pěkný slunný byt 1+1 44m2 
po rekonstrukci v Náchodě. Pouze slušným 
lidem. TEL.:777 828 428
* Pronajmu byt v Náchodě 2+kk, zděný, za-
řízený, ul. Okrová. TEL.: 774 061 131

* Prodáme družstevní byt 2+1 po celko-
vé rekonstrukci v bytovém zděném domě 
v Polici nad Metují včetně garáže. K bytu 
náleží dva sklepy.TEL.: 724 162 011

* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Pl-
hově, 1.patro - 34 m2, plast. okna, nově 
zateplen, zachovalý stav. Nízké provoz-
ní náklady (2100,-Kč). Cena 459 tis.Kč. 
TEL.:603 45 85 37

* Prodám byt 1+1 v  OV v  České Skalici. 
Cena 600 000Kč. Tel. 724 225 393
* Pronajmu malou garsonku 18 m2, po re-
konstrukci, v  centru Náchoda, klidný dům 
I.patro, pro 1 osobu - nekuřáka bez zvířat, 
nájem + energie 4500,-Kč. Kauce 5000,-Kč. 
Tel. 773 974 100
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici u Nácho-
da, byt je zařízen nábytkem. Škola, školka, 
obchod, pošta. Dobré spojení do  Náchoda, 
Č.Skalice a  Č.Kostelce. Povinná kauce. Ro-
mové vítáni. Trvalý pobyt. TEL.: 608 869 885
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě Bělovsi, 
nájem 3400,-Kč + energie. Kauce nutná. 
TEL.:607 961 457
* Prodám DB 1+1 s balkonem v Červeném 
Kostelci Na Větrníku, 7.patro, dům je zatep-
lený, nový výtah, nová plast. okna. V případě 
zájmu prosím volejte 724 226 298
* Pronajmu dlouhodobě nadstandardní 
cihlový byt 3+1 v klidné části Nového Měs-
ta nad Metují. Byt je slunný s krásným vý-
hledem, má velký balkón, kuchyňský kout se 
spotřebiči, nové plovoucí podlahy, internet. 
Měsíční nájem 6  500,- Kč + inkaso, vratná 
kauce 18 000,- Kč. Tel. 602 222 677

 * PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. 
TEL.: 602 158 418

* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk (63 m2) 
v cihlovém domě v centru Náchoda (100m 
od náměstí). Byt je po celkové rekonstruk-
ci - vše nové, přípojka na  satelit a  internet. 
Nájem 5.500,-Kč, služby 2.000,-Kč, kauce 
11.000,-Kč.Tel.: 737 407 528
* Prodám byt 3+1 v OV 60 m2 + 7 m2 sklep 
ve  3. poschodí, zděný dům, plastová okna, 
ústřední topení, dům po opravě. V Náchodě. 
Tel. 608 125 310

* Pronajmu prostory k podnikání v Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikú-
ra - cena vč.energií 2000,-Kč/měs. TEL.: 
608 66 77 30

* Prodám starší litinovou hoblovku origi-
nál - délka stolu 180 cm, šíře válce 40 cm, 
boční čepování. Cena 11900,-Kč. TEL.: 
607 602 779
* Prodám stavební kámen část. opracova-
ný cca 6 m3, levně. TEL.: 602 122 188
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám vybavení na  diskotéky - re-
produktory, zesilovače, mix pult, svět-
la, boďáky, CD - výběry a  jiné. TEL.: 
737 930 806, 777 662 248
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám novou líheň na  drůbež cena 
od 2200Kč. Tel.:733 483 672

* POZOR! Koupím a  hned zaplatím 
za  vaše staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, 
MARKLIN, MERKUR aj., různé plastové 
hračky, hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. 
Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA,IGLA, OMNIA a SMĚR a  jiné TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky, Čína, Československo a jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510

* Nabízím DOUČOVÁNÍ českého jazyka 
pro děti ze základních škol. Mám dlouho-
dobé zkušenosti. Náchod a blízké okolí. Info 
na tel.730 175 525
* Přijmeme fl oristku i  brigádně. Tel. 
608 143 570
* Přijmeme skladníka (pouze muže). 
Jednosměnný provoz v  Náchodě. Řidič-
ský průkaz na  os. auto, znalost PC. TEL.: 
605 466 153
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opravy, 
praní a žehlení prádla, praní koberců. TEL.:
737 564 496

* Prodám Škoda Felicia Lxi, LPG, naje-
to 55000! r.v.1996; koupeno od  1.majite-
le v  2/2013 při 30000km; přestavba LPG 
3/2013; +letni disky a gumy; auto nepozna-
lo sůl. Cena dohodou. Tel. 605 970 010
* Koupím Zetor 3011 za rozumnou cenu. 
TEL.: 731 433 542
* Prodám dvě Babety 210 v pojízdném sta-
vu, cena dohodou. TEL.: 608 858 864
* Koupím JAWA 250 typ 592 poslední typ 
panelky s  blinkry, r. v. 1969-74 s  doklady. 
TEL.:728 968 890 
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*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) se samost.garáží,klidné místo....2.190.000,-Kč,Police n/M-Č.Metuje-Pěkný RD,2 byty,poz.2567 m2 .....1.490.000,-Kč
Náchod-ul.Šafaříkova-větší RD,klidná část,poz.523 m2.....1,29 mil.Kč, Náchod-Rybárna-větší zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2 .....790.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky až 1000 m2....od 3,2 mil.Kč, Náchod-centrum-byt 1+1,OV,48 m2,2.patro ... 555.000,-Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1,OV,69 m2,2.patro...690.000,-Kč,N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-tři obyt.podlaží+podkroví ... 3,2 mil.Kč
N.Město n/M-ul.Johnova-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr..2.75 mil.Kč,N.Město n/M-Okras.zahrada se započatou stavbou chaty ..129.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru ...6.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon..1,3 mil.Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,80 m2+pěkná zahrada ...630.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo...2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část ... 110.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek....1,7 mil.Kč,Ohnišov u Dobrušky-Novostavba RD před dokončením ... 1,7 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Krásná chalupa po rekonstr.,poz.1368 m2...1,1 mil.Kč,Hejtmánkovice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.1200 m2) ....850.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,N.Hrádek,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy-poz. ke stavbě RD.. od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

AUTO - MOTO

STAVEBNÍ PRÁCE, REKONSTRUKCE 

KOUPELEN.  Tel. 605 423 560

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
rychle, diskrétně, 

do 50.000,- Kč. 734 254 336

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Pronájem nebytových prostor 
v areálu Řemeslnického centra, 

Na Hamrech v Náchodě. 

Plocha je cca 120m2, volný ihned, 
možnost parkování v areálu.

 Kontakt  tel.: 777 601 040

PS – STAV 
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel.: 608 351 606, www.ps-stav.cz 

e-mail: sedlacek@ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ
Okna z profilů REHAU, 
BRÜGMANN, VEKA 
ŽALUZIE, ROLETY, 
PARAPETY
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

Nový občanský zákoník 6.

R

O

Z

V

O

Z

O

B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

 Předchozí článek týkající se 
dědického práva v  novém občan-
ském zákoníku byl zaměřen zejm. 
na dědění ze zákona. Stěžejní změ-
ny dědického práva však byly pro-
vedeny v  možnostech dědění ze 
závěti a nově také z titulu dědické 
smlouvy.
 V  případě, že zůstavitel sepsal 
závěť, má úprava v  ní přednost 
před děděním ze zákona. Způso-
by sepisu samotné závěti zůstávají 
v NOZ beze změny, stále je samo-
zřejmě  vyžadována písemná forma 
závěti. Závěť lze sepsat ve formě ve-
řejné listiny (u notáře) nebo ji se-
píše zůstavitel sám s podpisy dvou 
svědků. Bez svědků je možné závěť 
sepsat tak, že je celý její text napsán 
holografně, tedy vlastní rukou.
 Závěť nemusí upravovat pou-
ze způsob rozdělení práv a  po-
vinností zůstavitele. Nově NOZ 
výslovně upravuje i  dědickou 
substituci, kdy je možné určit ná-
hradníka svému dědici pro případ, 
že by v době smrti zůstavitele jím 
určený dědic byl již také po smrti 
nebo dědictví odmítl. NOZ zavedl 
dále možnost určit dědice svému 
dědici – tzv. svěřenské nástupnic-
tví. Takto lze stanovit i celou řadu 
náhradníků, i  dosud nenarozené 
(a  nepočaté) dítě např. vnuka mé 
dcery, apod.  Pokud ale v budouc-
nu nabude dědictví někdo, kdo 
v  době smrti zůstavitele ještě ne-
byl narozen, nástupnictví u  něho 
končí, nelze tedy takto řetězit ná-
stupce na několik století dopředu.

 Další novinkou v úpravě závětí 
jsou “odkazy”, jedná se o  právo, 
resp. pohledávku osoby na vydání 
určité věci z  dědictví. Tato osoba 
pak není dědicem, ale tzv. odka-
zovníkem. V praxi bude tato mož-
nost využívána pro snížení počtu 
dědiců v situaci, kdy několika oso-
bám chce dědic po mé smrti pře-
nechat např. sbírku motýlů, fotba-
lový dres, apod., ale je zbytečné, 
aby měly procesní postavení dě-
dice. Zajímavostí také je, že zůsta-
vitel nemusí odkazem přenechat 
jen svůj majetek, ale také majetek 
svého dědice. Z této povinnosti se 
pak tento dědic může vyvázat od-
mítnutím dědictví.
 Zůstaviteli je v  závěti dále 
umožněno klást svému dědici ur-
čité podmínky a příkazy. Lze tedy 
podmínit nabytí dědictví např. 
studiem vysoké školy, péčí o  zů-
stavitelovy děti, apod. Pokud by 
taková podmínka byla jen zbyteč-
ným obtěžováním dědice, bude 
možné se domáhat, aby jí nebylo 
použito.
 Na závěr stručného přehledu je 
nutné uvést i  to, že NOZ posiluje 
postavení věřitelů zůstavitele tím, 
že primárně při přechodu dědictví 
na dědice přecházejí i dluhy zůsta-
vitele v  plném rozsahu, tomu lze 
zabránit tím, že si dědic vyhradí 
soupis pozůstalosti. 
 

JUDr. Jan Dostál,
koncipient, advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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Dědické právo v NOZ  2. část

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

Kompletní sortiment LED osvětlení: 
• LED žárovky včetně svíček a miňonek 

• LED bodové osvětlení 

• LED pásky včetně příslušenství 

• LED vestavná stropní svítidla • LED refl ektory 

• LED průmyslové osvětelní • LED zářivky

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky 

Spectrum LED

www.spectrumled.cz

Nabízíme Vám následující služby: 

• poradenství v oblasti LED osvětlení 

• zpracování světelného projektu 

• kalkulace výhodnosti změny osvětlení 

• zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 

Předváděcí místo a vzorková prodejna: 

Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 

Nové Město nad Metují 

e-shop: www.ledprovas.cz 
email: obchod@ledprovas.cz 

tel.: 602 107 706, 774 814 457

MěSSS Marie Náchod

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA 
Rybářská ul. 1810, Náchod

pro vaši soběstačnost, nezávislost
a spokojené stáří nabízíme

- běžné i velké nákupy  z obchodů 
i marketů v Náchodě

- obědy z Rubeny (výběr ze 3 jídel), 
dietní strava z nemocnice

- úklid domácnosti, mytí nádobí, vynesení 
odpadu

- pomoc s  ranní hygienou a koupáním
- praní a žehlení prádla v sídle PS
- pochůzky – lékárna, pošta, úřady apod.
- dohled nad požitím léků, dohled nad 

dospělým občanem
- účtujeme dle skutečně spotřebovaného 

času v minutách
- profesionální péče, seriózní jednání 
- individuální přístup, základní sociální 

poradenství

KONTAKT na tel:
491 426 539 nebo 731 653 289

www.messs-na.cz

PŘIJMU ŘIDIČE KAMIONU 
na vnitrostátní přepravu,
do trvalého prac. poměru.

ŘP: C+E, psychotesty, profesní 
průkaz, karta 
do tachografu 
podmínkou.

Tel. 737 430 223

Vzdělávání pomohly peníze 
z Bruselu
 Pod zkratkou OP VK se skrývá 
víceletý operační program Mini-
sterstva školství, mládeže a  tělo-
výchovy ČR Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, který v  období 
2007 – 2013 umožňoval čerpat fi -
nanční prostředky ze strukturál-
ních fondů Evropské unie. Operač-
ní program se primárně zaměřuje 
na  oblast rozvoje lidských zdrojů 
prostřednictvím vzdělávání, důraz 
přitom klade především na  systém 
celoživotního učení, utváření pro-
středí pro vývoj a výzkum v oblasti 
vzdělávání a na podporu spoluprá-
ce subjektů ve vzdělávacím procesu. 
Tento program je z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu a  stát-
ního rozpočtu České republiky 
dotován celkovou částkou více než 
53 mld. Kč. O podporu v rámci OP 
VK tak mohly žádat např. kraje, 

města a obce, školy a školská zaříze-
ní, profesní organizace, organizace 
působící ve  vzdělávání, neziskové 
organizace, zdravotnická zařízení, 
ale i samotní zaměstnavatelé. 

 V  Královehradeckém kraji byly 
z OP VK, mimo jiných, fi nancovány 
projekty:
„Předlékařská první pomoc 
do  škol“. Příjemce fi nanční pod-
pory: Vyšší odborná škola zdravot-
nická a Střední zdravotnická škola, 
Hradec Králové, Komenského 234.
„Akademie v  labyrintu přírody“. 
Příjemce fi nanční podpory: Zá-
kladní škola Trivium Plus o.p.s..
„Blended learning v  mechatro-
nice“. Příjemce fi nanční podpory: 
Vyšší odborná škola a Střední prů-
myslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 
100.
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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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
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 Velký sportovní svátek využily uči-
telky na ZŠ Pavlišovská k  tomu, aby 
dětem zpestřily výuku a propojily ak-
tuální dění v Soči s prací dětí ve škole.
 Už od prvního dne, kdy olympiá-
da začala, všichni pravidelně sledují 
dění, mapují účast našich sportovců 
a sbírají zajímavosti a zprávy ze Soči. 
Ze školy na Babí se stal velký olym-
pijský dům. Ve  všech prostorách 
školy jsou vystaveny nejrůznější vý-
robky, upomínkové předměty, práce 
dětí, obrázky i  novinové výstřižky. 
Děti sledují každodenní zpravodaj-
ství a výuka se po tento čas spojila se 
sportem. Skoro ve všech předmětech 

se věnujeme olympiádě. V českém ja-
zyce pracujeme s novinovými články, 
píšeme oznámení, zprávy, pozvánky. 
V  matematice vytváříme grafy, ča-
sové osy, mapujeme historii zimních 
olympijských her, porovnáváme po-
čet medailí v  jednotlivých sportech, 
v  jednotlivých letech, sledujeme 
počet sportovních disciplín.  V  an-
glickém jazyce si rozšiřujeme slovní 
zásobu, vyhledáváme nová slovíčka.  
Děti se seznámily s  azbukou, mají 
možnost přečíst si jednoduchá slova 
v  ruštině. Největší úkoly mají děti 
ve výtvarné výchově a při pracovních 
činnostech, kdy vytvářejí nástěnné 

obrazy, sportovní potřeby, navrhu-
jí oblečení pro naše sportovce nebo 
kreslí vlajky států, které se olympiády 
účastní. Věnujeme se zejména našim 
sportovcům, seznamujeme se s jejich 
příběhy a  se vším, co k  vrcholové-
mu sportu patří. Děti mají možnost 
o  přestávce sledovat živě sportovní 
přenosy a dokonce jsme měli to štěs-
tí vidět část vítězného hokejového 
utkání našich hokejistů s Lotyšskem.
 Naše práce se zdála zajímavá i re-
portérům ČT, kteří o  nás natočili 
příspěvek do  regionálního zpravo-
dajství, reportéři  Českého  rozhla-
su i  Rádia Magic byli příjemně pře-
kvapeni rozhovory dětí z  naší školy 
a v neposlední řadě se o našem nápa-
du dozvěděli i  čtenáři Náchodského 
deníku.
 Všichni jste srdečně zváni na olym-
pijskou výstavu k nám do školy, vý-
stava potrvá do poloviny března.
 Kolektiv ZŠ Pavlišovská

Dubno u České Skalice se stane 

zvláště chráněným územím
 Lokalita Dubno u  České Skalice 
se stane další přírodní památkou 
v  našem regionu. Rozhodli o  tom 
krajští radní a  chráněné území se 
stane evropsky významnou lokali-
tou soustavy NATURA 2000.
 Přírodní rezervace Dubno – 
Česká Skalice je na  území dnešní 
přírodní rezervace Dubno vyhlá-
šené již v  roce 1956. Jde o  oblast 
v  katastru České Skalice a  Kleny 
na Náchodsku o rozloze necelých 81 
hektarů. Vyhlášením zvláště chrá-
něného území se zpřísňuje ochrana 
této lokality vzhledem k  výskytu 

ojedinělých společenstev, například 
jasanovo olšových luhů. Za  vzácné 
druhy rostlin můžeme jmenovat na-
příklad kuňku ohnivou. Předmětem 
ochrany je i řada zvláště chráněných 
druhů živočichů s jejich biotopy. 
 Cílem soustavy chráněných úze-
mí evropského významu NATURA 
2000 je zabezpečit ochranu planě 
rostoucích rostlin, volně žijících ži-
vočichů a typů přírodních stanovišť, 
které jsou z  evropského pohledu 
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzác-
né či omezené svým výskytem jen 
na určitou oblast.  (kp)

Toužíte po čtyřnohém příteli?

Širší nabídku pejsků najdete na: www.psidomovlukavice.cz a na facebooku: „PES SENIOR“ nebo „ÚTULEK LUKAVICE“.
Kontakt: Psí domov Lukavice, 516 03 Lukavice 222 (okr. Rychnov nad Kněžnou); tel. 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz 

Jerry je roční kříženec střední velikosti, zrza-
vé barvy s krátkou srstí. Je veselý, hravý, učenlivý. 
Vhodný i do bytu.

Čertík je asi pětiletý kříženec knírače, který 
k nám přišel velmi zanedbaný. Dříve žil zřejmě uvá-
zaný u boudy. Je to středně velký pejsek černé barvy 
s delší srstí. Čertík je hodný, milý, je vděčný za kaž-
dé pohlazení. Je hodný, naprosto nekonfl iktní.

 Dne 11. 2. 2014 oslavila dvacáté 
narozeniny slečna Klárka Klime-
šová, která je od narození postižena 
DMO a je odkázána na invalidní vo-
zík. Přeji jí, aby ji neopustila dobrá 
nálada a optimismus.  Babička
 Zároveň chci poděkovat jejím ro-
dičům slovy MUDr.  Zdeňka Matě-
jíčka:
 „Rodiče, kteří dokáží zařídit sobě 
a  postiženému dítěti přijatelný, snesi-
telný život, to je velké hrdinství. Jedná 
se o jednu z nejtěžších zkoušek, 
jakou může člověk v životě 
podstoupit a jeden 
z nejtěžších úkolů, jaký na 
sebe může v životě vzít. 
Ti, kteří to dokáží, si zaslouží 
mnohem více úcty, obdivu a uznání,
než kolik jsme jim schopni dát.“

nství. Jedná 
ušek, 

uží 
a uznáání,
dát.“

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
Hola, hola…

Ricochetová 
školička volá

Naučíme Vaše děti ricochet
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