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Příští Echo vychází 4. dubna 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1256, na Broumovsku 

založena Velká Ves

Česká Skalice

Výprodej zásob zahrádkářského 
sortimentu za extra výhodné ceny 

 truhlíky, pěstební nádoby, semínka květin a zeleniny, 
substráty, dekorační materiály, drobné nářadí atd.

se uskuteční  o víkendech od 28. 3. do 4. 5. 2014 
v areálu bývalé Tiby v České Skalici

(příjezd: z obchvatu od Říkova přes most k vrátnici)
ulice Bezručova

 Otevírací doba: pátky     14,00 - 18,00
  soboty     9,00 - 16,00 
  neděle     9,00 - 13,00

FINAL FOUR krajského přeboru v  basketbalu mužů, které hostí 

Náchod v hale SPŠ Stavební má na programu následující utkání. 

V sobotu 22. 3. 2014 se od 15h utkají celky na 2 a 3 místě 
po základní části Havlíčkův Brod vs. Skuteč a od 17.30h ví-
těz zákl. části domácí tým Náchoda s Českou Třebovou. 
V neděli 23. 3. 2014 od 10h je na  pořadu zápas o  3. místo 
a od 13h fi nále. Tímto zveme všechny příznivce o podporu domá-
cího týmu.  Prouza Pavel - předseda oddílu

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.)

Dne 12. 3. 2014 
se našla ochočená 
korela 
v Náchodě.

Info 
tel.: 776 89 34 78Šubertova 

Dobruška 
 V Dobrušce probíhá od 30. břez-
na do 23. dubna 4. ročník přehlídky 
amatérských divadelních souborů 
„Šubertova Dobruška“. Červeno-
kostelečtí ochotníci zde například 
zahrají Vrchlického Noc na Karl-
štejně, českoskalický soubor Ra-
raši přidá pohádku, ze spolupráce 
ochotníků z Opočna a Smiřic vzešla 
komedie se zpěvy.   

Poděkování
Velice ráda bych touto cestou poděkovala 
sestřičkám z náchodské Ošetřovatelské 
charitní služby za profesionální přístup 
a vzornou péči, kterou prokazovaly 
mému vážně nemocnému 
manželovi v posledních 
dnech jeho života.
Také bych chtěla popřát 
všem sestřičkám z charity 
hodně zdraví, optimismu 
a síly ke zdolávání tak 
nelehkého povolání.
S úctou Zdena Daňsová s rodinou
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GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

5. Středověká kuchyně

 Brzké středověké jednodušší domy měly otevřený oheň pod nejvyšším bo-
dem budovy. Jelikož se tyto domy skládaly pouze z jedné místnosti, byla oblast 
kuchyně přibližně mezi vchodem a ohništěm. Namísto krbu a komína měly tyto 
přístřešky pouze díru ve střeše, kterou mohl unikat kouř. Z toho vznikl název 
„černá kuchyně“, protože všechno v ní bylo zakouřené. 
 Po  čase, když se v  obydlích rozšířil komín, se těžiště kuchyně přesunulo 
ke zdi, a tak vznikaly první krby.  Ještě kolem 10. až 12. století se v evropských 
středověkých městech stále používalo ohniště s  otevřeným ohněm uprostřed 
místnosti. V bohatých domácnostech se často přízemí využívalo jako stáje, za-
tímco kuchyně byla v prvním patře.  V hradech a klášterech se někdy kuchy-
ně umístila do samostatné budovy, jenže pak už nemohla sloužit k vyhřívání 
obytných prostor. V některých hradech byly kuchyně uvnitř budovy určené pro 
obývání.  
 Kouř z černé kuchyně odcházel dymníkem, který na rozdíl od komína nebyl 
sveden až na zem, ale začínal velkým otvorem ve stropu či klenbě kuchyně.  Si-
tuován musel být tak, aby se veškerý kouř co nejsnadněji sám dostal k jeho ústí. 
K vybavení černých kuchyní patřil špalek se sekyrou, dříví, nejrůznější nářadí 
k rozněcování a udržování ohně, například křesadla, ocílky a měchy. 

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

RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci ....................................... 2 690 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 770 000,- Kč
Menší rodinný dům se zahradou, garáží, dílnou Nové Město n/Metují – Spy ........................ 1 090 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž,  zahrada v Hronově ..................................... 2 200 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ....................................... 995 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Rekonstruovaný dům s novou fasá-
dou v Otovicích na Broumovsku. K domu 
patří udržovaná zahrada, parkování 
v garáži. Elektřina, vodovod + studna, 
odpady do jímky, bojler, krbová kamna + 
přímotopy. Pozemek o výměře 1274 m2.Cena: 1 100 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 

z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2014 uplyne 29 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

Abrahamoviny 

kultury
 Městské kulturní středisko 
v  Červeném Kostelci slaví 50 let 
své existence. Tomuto výročí byla 
věnována  (v těchto dnech končící) 
výstava, která představila dobové 
plakáty, pozvánky a další exponáty 
z kulturního života ve městě. 

Zázvorka zve
 Městská galerie Zázvorka v  No-
vém Městě nad Metují vás zve 
na  výstavu obrazů a  kreseb Jose-
fa Lisáka. Shlédnout ji můžete až 
do 19. dubna t.r. 

Vyhlášen nový ročník ankety o Nej sestřičku!
 Řada známých tváří zavítala 
do Hotelu Majestic Plaza na setkání 
k  příležitosti vyhlášení již šestého 
ročníku BATIST Nej sestřička, kte-
rý se uskuteční 4. října v Náchodě. 
Akci pořádá BATIST Medical a.s., 
Červený Kostelec a David Novotný. 
 Nej sestřičky čekají disciplíny 
jako představení se, otázka od  po-
roty, módní přehlídka zdravotních 
oděvů od  fi rmy Zdravtex, úkol 
z  ošetřovatelství či taneční disci-
plína. Přihlašovat sestřičky můžete 
na  stránkách www.nejsestricka.cz 
a to až do 1. 5. 2014. 
 „Přihlásit NEJ sestřičku mo-
hou všichni. Je jedno kolik jí je let, 
výška či váha. BATIST Nej sestřič-
ka je soutěž, jejímž cílem je vybrat 
nejlepší zdravotní sestru z  pohle-
du odborného i  lidského, vyjádřit 

poděkování za náročnou práci zdra-
votních sester u nás i zviditelnit je-
jich poslání,“ uvedl David Novotný, 
organizátor soutěže. 

 Výtěžek z akce bude věnován pro 
Hospic Anežky České v  Červeném 
Kostelci a pro nemocnice v ČR.

TICHÁ VZPOMÍNKA

S láskou a hlubokou úctou vzpomínáme 
na našeho milovaného tatínka a dědečka, 

pana Jana Holzbechra 
z Hronova. 

23. března 2014 již uplyne 6 let od jeho úmrtí 

a 18. března 2014 uplynuly 3 roky od úmrtí 
jeho sestry, naší tety, 

paní Máni Hornychové. 

Stále je máme v srdci. 
dcera Ilona Samková s manželem,

vnoučata a pravnučka Žofi e

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 

čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 

v dubnu při následujících programech:

duben  2014

* čtvrtek 3. 4. od 14 hod.   

Cestomanie s KVD v r. 2013 

– Karlštejn a Lidice
- fi lm z výletu připravil a promítne 

p. Miloslav Hlaváč

*  čtvrtek 10. 4. od 14 hod. 

„Nepál v roce 1997“  
-  fi lm z cesty promítne a doplní 

vyprávěním p. Zdeněk Nývlt

orům programové

19, kde se sejdeme 

mech:

* čtvrtek 17. 4. od 14 hod.    
Jarní odpoledne s písnička-

mi a při harmonice 
-  navštíví nás p. Eliška Vichtová 

a zahraje p. Dana Pilařová   

* čtvrtek 24. 4. od 14 hod.   

„Přírodní krásy světa“ 
– obrazem i  hudbou  pro nás 

připravil a promítne  p. Otto Mach

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. 

Dne 22. března 2014 uplyne 1 smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 

babička a prababička,  

paní Zdeňka Frymlová 
z Náchoda Starého Města.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Zdeňka, vnučky Ivana a Petra s rodinami

Snímek vítězného jaroměřského družstva (foto archiv TJ Sokol Jaroměř)

Úspěch jaroměřských fl orbalistů
 Vyhraná dvě poslední utká-
ní znamenají, že fl orbalisté 
z  Jaroměře jsou momentálně 
nejúspěšnějším týmem v  kra-
ji a  po  extraligových Pardu-
bicích a  prvoligových Svita-
vách i  ve  východních Čechách. 

Zasloužilo se o to následující skó-
re z těchto utkání: FBC Trutnov 
(DTJ) x TJ Sokol Jaroměř - 5:7 
(0:2; 2:4; 3:1),  Florbal Primátor 
Náchod x TJ Sokol Jaroměř 7:8 
(0:4; 3:1; 4:3). Více se dozvíte na 
www.fl orbaljaromer.cz.

Házenkáři stále na medailové pozici
 Po dalších odehraných kolech se 
náchodským házenkářům ztenčila 
šance na první místo v soutěži. V ta-
bulce nyní ztrácí 7 bodů na vedoucí 
Litovel (Náchod má ale odehráno 
o jeden zápas méně).
 Na  začátku března k  nám při-
cestoval nedávný účastník extrali-
gy a velký rival jak geografi cky, tak 
i  tabulkově, a  to Dvůr Králové nad 
Labem. Na jejich palubovce se nám 
na podzim nedařilo a prohráli jsme 
30:33. V tomto utkání se očekávala 
bojovná házená, která k derby patří. 
Toto se potvrdilo, kdy nakonec sou-
peř dohrával s prázdnou střídačkou, 
protože během zápasu byly rozdány 
celkem 4 červené karty a z toho jen 
jedna domácímu Osobovi. Od  za-
čátku zápasu bylo vidět, že je Ná-
chod lépe fyzicky připraven, a proto 
se snažil co nejrychleji zakončovat. 
Po prvních 30 minutách svítil na ta-
buli stav 18:8. V  dalších minutách 

zápasu bylo vidět, že soupeři „ru-
ply nervy“ a snažil se domácím zá-
keřnými zákroky hru znepříjemnit 
a  Náchod byl rád, že zápas dohrál 
bez zranění s výsledkem 30:19. 
 Další utkání měli házenkáři ode-
hrát v Lounech, nakonec však Lou-
ny zápas odložili kvůli obsazené hale 
na  5.dubna, kdy je reprezentační 
pauza. Náchod se tedy začal při-
pravovat na velmi důležitý a nároč-
ný zápas s  vedoucí Litovlí o  týden 
déle. Bohužel se před zápasem zranil 
ve výborné formě brankář Vaněček.
 Před tímto utkáním ztrácel Ná-
chod na  Litovel 3 body a  chtěl tak 
vedoucímu týmu znepříjemnit cestu 
za vítězstvím v soutěži a tím i postu-
pem do extraligy. Od začátku zápa-
su bylo znát, že je Litovel zkušenější 
a  herně vyzrálejší, naopak Náchod 
se snažil svojí bojovností a  pohy-
bem tyto mezery vymazat. Díky 
tomu byl celý zápas vyrovnaný, kdy 

po celou hrací dobu domácí dotaho-
vali, bohužel pokud byla příležitost 
dostat se do vedení a odskočit sou-
peři, tak domácí hráči zahodili jasné 
šance. Poločas skončil 13:12 pro Li-
tovel. V druhém poločase byl obraz 
hry velmi podobný, Náchod bohu-
žel opět doplatil na  stejný problém 
jako v  první půli. Nakonec zápas 
skončil nejtěsnější výhrou Litovle 
26:25. Tomuto zápasu dopomoh-
la také výborná atmosféra, kterou 
vytvořili jak domácí fanoušci, tak 
i  fanoušci hostí a  za  to Náchodský 
tým děkuje a doufá, že návštěvnost 
diváků bude s  každým dalším zá-
pasem stoupat. Nejbližší příležitostí 
pro všechny bude zápas 29.3. pro-
ti Novému Veselí a  následně 12.4. 
proti druhým Strakonicím. Zápasy 
se konají vždy v 17:00 v hale na Ha-
mrech v „Plechárně“. Více informací 
na www.hazena-nachod.cz, https://
www.facebook.com/HcTjNachod  

www.

gatenachod
.cz
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VEBA je ochotna se dělit o svůj podnikatelský úspěch ve prospěch regionu

 Pane řediteli, organizátoři výsta-
vy PLAY BROUMOVSKO se velmi 
pochvalně vyjadřují o  podpoře ze 
strany VEBA a.s., která byla jedním 
z klíčových faktorů, které umožnily 
připravit výstavu přímo v Broumo-
vě. Proč se společnost VEBA a.s. 
rozhodla podpořit tento  projekt? 

 ORBIS PICTUS PLAY je jedineč-
ným projektem rozvíjejícím smyslo-
vé vnímání dětí i  dospělých, jejich 
představivost, hravost a  tvořivost. 
Je tím v  určité opozici proti všeo-
becnému trendu útěku k  virtualitě. 
Účast na takovém projektu považu-
jeme za  ojedinělou příležitost zís-
kat pro Broumovsko výsadu, která 
byla doposud vyhrazena jen vel-
kým městům s výstavním zázemím 
a  tradicí. Účast a.s. VEBA spočívá 
v přetvoření obrovského průmyslo-
vého prostoru   ve specifi ckou galerii 
a v ročním  provozování této galerie 
pro tisíce a věříme, že i desetitisíce 
účastníků. Takový prostor a  jeho 
zázemí nemá na Broumovsku alter-
nativu. Bez našeho aktivního vstupu 
by uskutečnění výstavy nebylo mož-
né. V  tomto smyslu jsme pozvání 
veřejnosti do továrny udělat museli.   

 Výstava  oceňuje a moderní for-
mou také adoruje lidskou tvořivost 
a  fantazii. Do  jaké míry jsou tvo-
řivost a  fantazie podstatné i  pro 
efektivní řízení fi rmy typu akciové 
společnosti VEBA?

 Fantazie a  tvořivost jsou přiro-
zenými lidskými vlastnostmi, které 

mají významnou roli – vedle po-
chybnosti a  skepse – v  rozvoji jed-
notlivců i celé společnosti. Vizionáři 
a kreativci jsou solí každé fi rmy, kte-
rá má ambice jít kupředu, a  to solí 
ve  smyslu „sůl nad zlato“. Na  roz-
díl od umělecké sféry však výrobní 
společnost musí být schopna převést 
vize v konkrétní strategie a projek-
ty, zajistit metamorfózu kreativity 
do  reálných inovací akceptovaných 
a zaplacených trhem. 

 Měly by se ekonomické subjekty 
(fi rmy) podílet, dle svých možností, 
na  podpoře obecně – prospěšných, 
společenských aktivit v regionu kde 
působí? Co jim taková podpora při-
náší?

 Zejména v  odlehlých mikrore-
gionech typu Broumovska se velké 
fi rmy – pokud v  nich mají sídlo – 
aktivně účastní a  podporují obec-
ně prospěšné aktivity. VEBA tím 
navazuje na  počiny „otců zakla-
datelů“, tedy kráčí ve  stopách vel-
kých podnikatelských jmen Schroll, 
Pollack, Pelly a  dalších. Firmě to 
přináší důvěru veřejnosti v  přesah 
našeho podnikatelského konceptu 
do zájmu o kvalitu života na Brou-
movsku. VEBA je ochotna se dělit 
o svůj podnikatelský úspěch ve pro-
spěch regionu. Tato role a.s. VEBA 
jako dominantního zaměstnavatele 
na  Broumovsku je zcela nezastupi-
telná.  

 Výstava PLAY BROUMOV-
SKO je ojedinělá svým umístěním 

v  Broumově. Většinou se podobné 
akce konají v  metropolích. Myslí-
te, že bude jejím výsledkem větší  
povědomí o  regionu Broumovska 
v rámci ČR? 

 Dlouhodobý  efekt pro pozitivní 
zviditelnění Broumovska výstava 
PLAY BROUMOVSKO zcela jis-
tě přinese, a  to jak spontánně pro-
střednictvím zkušenosti a  zážitků 
návštěvníků, tak prostřednictvím 
cílené propagace PLAY BROU-
MOVSKO jako klíčové a vzdělávací 
události. Za  neméně důležitou po-
važuji získanou zkušenost s organi-
zací takto velké, komplexní a dlou-
hodobé akce i  její vliv na  pozitivní 
myšlení a sebevědomí Broumováků. 

 Často absolvujete  služební cesty 
po  celém světě. I  když je Broumov 
vaším domovem, zaujalo vás ně-
které z  navštívených míst natolik, 
že byste si řekl: Tady bych chtěl žít? 

 Moje vazba na  (český) jazyk, 
místní lidi, reálie domova, společen-
ský a kulturní diskurs je velmi silná. 
Poznal jsem řadu přitažlivých míst, 
která mě nadchla a  kde bych chtěl 
zůstat delší dobu, například kanad-
ský Québec, švýcarské Lugano, Ga-
lície ve  Španělsku či dechberoucí 
New York. Po  čase by mě to určitě 
táhlo zpět domů. Odjíždět je vždyc-
ky výzva, návrat je naplnění.
 
 Veba je příkladem úspěšné fi rmy, 
která se dynamicky rozvíjí, i  když 
její výrobní kapacity leží mimo 

velká hospodářská centra. O Brou-
movsku se říká, že je zde vždy pod-
nikání o  něco těžší, než jinde: do-
pravní obslužnost, logistika, menší 
trh pracovních sil….  VEBA je pří-
kladem, že tyto těžkosti však nejsou 
asi rozhodující. Na čem tedy vlastně 
závisí úspěch podnikatelské vize? 

 Broumovsko má překvapivě sil-
nou podnikatelskou tradici i  živou 
podnikatelskou přítomnost. Jistě, 
má i  své handicapy včetně doda-
tečných podnikatelských překážek 
v  chráněné krajinné oblasti, v měl-
ké sociální struktuře obyvatelstva, 
v nižší úrovni vzdělanosti a v akut-
ních rizicích sociální vyloučenosti. 
Nikde ve  světě však nejsou jen po-
zitiva. Na  druhé straně handicapy 
přinášejí lepší  orientaci v  hodno-
tách, usilovnost, cílevědomost a pa-
radoxně i  touhu po  samostatnosti 
a nezávislosti. Rozhodující pro pod-
nikatelský úspěch je vůle k úspěchu, 
důvěra v  lidi, víra ve  vlastní síly, 
ochota ke změnám, pěstování týmo-
vého ducha a  živení plamene pod-
nikatelského étosu. Věřím, že toto 

vše je hluboko v základech fi remní 
kultury a.s. VEBA. 

 Objeví se podpora  společnos-
ti VEBA směrem k  výstavě PLAY 
BROUMOVSKO například i  v  ně-
jakém speciálním motivu z  dílny  
návrhářů společnosti VEBA a.s.? 
Mám tím na  mysli přenesení vize 
výstavy do nějakého dezénu ve sty-
lu například ORBIS PICTUS? 

  To je otázka, na kterou budeme 
s to dát odpověď až za rok. Doufám, 
že PLAY BROUMOVSKO bude sil-
nou inspirací pro naše desinatéry, 
marketéry, kreativce a že se tato in-
spirace zhmotní v  nových koncep-
tech a  projektech. Nic z  toho však 
nemůžeme dost dobře plánovat. 
Výstava PLAY BROUMOVSKO 
těží z  lidské spontánnosti a  inspi-
race jí vyvolané mohou směřovat 
nejen do  dílčích desénů či kolekcí, 
ale v  tom nejširším smyslu k  úva-
hám o  zcela nových projektech, ať 
již podnikatelských či neziskových. 

Děkuji za rozhovor, 
Mirek Brát (foto autor)

 Akciová společnost VEBA se sídlem v Broumově je jednou z pěti největších textilek v ČR. Pat-
ří k nejvýznamnějším evropským výrobcům žakárských bavlněných textilií. Speciálně pro „černý 
kontinent“ vyvinula africký brokát. A právě do Afriky a Evropy míří 90% její produkce. Se svý-
mi 1200 zaměstnanci je zásadním stabilizačním sociálním prvkem v  regionu. Bez podpory a.s. 
VEBA by nebylo možné  realizovat ani  projekt výstavy PLAY BROUMOVSKO. K rozhovoru  nejen 
na téma úlohy a.s. VEBA při tomto projektu přijal laskavě pozvání generální ředitel společnosti 
Ing. Josef Novák.

„Vizionáři a kreativci jsou solí každé fi rmy, která má ambice jít kupře-
du…“, říká generální ředitel a.s. VEBA Ing. Josef Novák.

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

uvádí v měsíci DUBNU 2014 Více informací na www.beraneknachod.cz
* Neděle 6. 4. v 15.00 hodin

Vladimír Kracík: 
O Pračlovíčkovi
Divadlo Tramtarie

Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Pondělí 7. 4. v 9.00 hodin
F. Hrubín, V. Kracík: 

Romance pro křídlovku
Divadlo Tramtarie
Představení pro školy

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

ním v pokladně divadla

* Středa 9. 4. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Jan Vobořil - lesní roh
Andreas Sebastian Weiser 

- dirigent
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 150, 130, 110 Kč SLEVA

* Neděle 13. 4. v 19.00 hodin
J. L. Godard: Bláznivý Petříček

Hrají: Tatiana Vilhelmová 
a Vojtěch Dyk 

Vstupné: 350 Kč v předprodeji, 
390 Kč na místě

* Středa 23. 4. v 19.00 hodin
„Ondřej Havelka a jeho 

Melody Makers házejí perly 
swingu“

Vstupné: 400, 380, 360 Kč

* Pátek 25. 4. v 19.00 hodin
Koncert Pěveckého sboru 
Hron a Pěveckého sboru 
náchodského gymnázia 
ke 100. výročí otevření 

divadla
Vstupné: 50 Kč

* Sobota 26. 4.
Den otevřených dveří Měst-

ského divadla Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě a hotelu U Beránka

Prohlídky s průvodcem v 10.00, 
11.00, 13.00 a 14.00 hodin, začátek 

u hlavního vchodu do divadla.
Max. počet 20  účastníků v jedné 
skupině, rezervace přijímá Měst-

ské Informační Centrum Beránek.

* Pondělí 28. 4. v 10.00 hodin
Josel 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

* Úterý 29. 4. v 19.00 hodin
G. Verdi: Nabucco

Severočeské divadlo Ústí n. L.
Slavnostní večer ke 100. výročí 

otevření divadla
Vstupné: 380, 350, 330 Kč SLEVA

Omezený počet vstupenek 
ve volném prodeji

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním 

centru v hotelu U Beránka, 
Masarykovo náměstí 74, 

Náchod. 
Otevírací doba: 
pondělí - pátek 

9 -12, 12.30 - 17 hodin, 
v sobotu od 10 do 15 hodin 

a v neděli od 10 do 13 hodin, 
tel. 491 426 060

Sleva 30% na označené programy 
pro držitele průkazů MěÚ v Nácho-
dě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvá-
ní předložte při kontrole vstupenek. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Okénko 
energetického 
poradce 49. 

 Vážení a milí čtenáři,
 opakování je matka moudrosti a proto 
Vám zase shrnu, co je důležité vědět před 
podpisem jakékoliv smlouvy o dodávkách 
plynu či elektřiny.

 Všechny tyto níže uvedené body si 
nechte na  smlouvě a  jejích přílohách 
ukázat a řádně vysvětlit. Rozhodně zno-
vu důrazně varuji !!! – Nesjednávejte nic 
po telefonu, vždy písemně!

 Hlavní parametry smlouvy, které byste 
před podpisem měli znát:
1. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE – 

v návaznosti na nový občanský záko-
ník by tato informace měla předcházet 
smlouvě

2. REŽIM SMLOUVY – jestli je smlouva 
na dobu neurčitou nebo určitou

3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 
– přesně od kdy do kdy

4. UKONČOVACÍ ČI VÝPOVĚDNÍ 
PODMÍNKY – za jakých podmínek lze 
smlouvu ukončit či vypovědět a kdy

5. CENA PLYNU ČI SILOVÉ 
ELEKTŘINY – v Kč/MWh

6. CENA MĚSÍČNÍHO PLATU 
- v Kč/měsíc

7. SANKCE A POKUTY – většina doda-
vatelů má tzv.“ sankční ceník“, který je 
součástí VOP

8. ČITELNÉ VŠEOBECNÉ 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

9. KOMUNIKACE S DODAVATELEM 

– pobočky, placené či volné tel. linky, 
email

10. MOŽNOST ÚPRAVY ZÁLOH
11. JAK A KAM REKLAMOVAT  

PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY
12. KAŽDOROČNÍ SERVIS 

A INFORMACE ZE STRANY 
DODAVATELE

 Když Vám toto vše prodejce sdělí, poté 
se ještě raději poraďte v rodině, u sousedů 
či klidně u nás v našich pobočkách Optimal 
Energy – nic to nestojí, jen trochu Vašeho 
času a  možní tím předejdete budoucím 
problémům a zbytečnému vyhazování pe-
něz, kterých většina z nás nemá na zbyt.
Váš
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



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

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

HLINÍKOVÉ PERGOLY 
HLINÍKOVÉ PLOTY 
HLINÍKOVÁ ZÁBRADLÍ 
SVÁŘENÍ HLINÍKU
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

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: Světlá 
u Hořiček
Okres: Náchod
Dva domy po celk. 
rekonstr., řešeno 
do uzavřeného, ka-
menného dvora, 
pergola k let. sezení 
a krytý bazén. První 
dům - volná dispoz-

ice, 2x koupelna a WC, sklep a velká stodola.  Druhý dům 
má 3 pokoje s vl.soc.záz., kuchyň, 2 tech.místnosti, garáž. 
Sítě veř., 2 studny, ÚT plyn + krb, vl. ČOV. V ceně poz. 
o celk.vým. 11 312 m2 /k zastavění/. Vhodné k bydlení 
i k podnikání. Pěkná příroda – skvělá investice !!!
Zn: 14D289                               Cena:  3.955.000,-Kč

Obec:  Suchý Důl 
Okres: Náchod
Udržovaný RD s poz. 
212 m2 s altánem 
a udírnou. Dům je 
dobře řešen, v 1.
NP  kuchyn s kuch. 
linkou, pokoj s krbem, 

koupelna s WC, tech. záz., kamen. sklípek a garáž. V 2.
NP je velká hala, 3 pokoje a WC. ÚT v mědi na pe-
vná pal., odpady – dvoukomor. septiku, voda veř., el. 
230/400V – nové rozvody. Část. zatepleno,  střecha kan.
šindel,plechování. Dobrá občanská vybavenost.
Zn.: 13D279                      Cena:  1.575.000,-Kč

Obec: Červený 
Kostelec Horní                                                                                    
Okres: Náchod
RD – bývalé zem. 
stavení v klidné, slun-
né lokal. s poz. 2 173 
m2. V domě je velká 
chodba, 2 místnosti, 
kamen. sklep, dílna 
a bývalé chlévy. Půda 

k vestavbě, dobrá střecha. Voda z veř. řádu ve sklepě, 
el. 230/400V, topení lokál. /kachl. kamna/, trativod. 
Stav.tech. stav dobrý. Na poz. zděná stodola.. Možno 
dokoupit navazující stav. poz. 1 304 m2 za 490,-Kč/m2. 
Po úpravách velice příjemné bydlení.
Zn.: 10D521                                  Cena: 685.000,-Kč

Obec: Bezděkov 
nad Met.
Okres: Náchod
Větší, podsklepený, 
RD s dobrým 
příjezdem a pozem-
kem o celk vým. 
747 m2. V Přízemí 
je vstupní veranda, 
chodba, WC, 3 míst-

nosti, 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: Olešnice 
u Č.Kostelce                                                                                                                                       
Okres: Náchod
Starší RD s garáží 
a opl. zahradou o celk. 
vým. 784 m2, situovaný 
u místní komunikace.  
V přízemí je veranda, 
chodba, 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 půda. 
Sítě  veř., ÚT elektro. a krb. Na dům navazuje garáž. Nutné 
opravy a investice.
Zn.: 13D278          Cena:  775.000,-Kč

Obec: Velké Poříčí                                                                                           
Okres: Náchod
Rovinatý, oplocený, 
stavební pozemek 
o výměře 1 914 m2 

v atraktivní lokalitě 
s dobrým příjezdem. 
Pozemek se nachází 
v zastavěné části obce 
s dobrou občanskou 

vybaveností. Elektrika na hranici pozemku, voda z veř. 
řádu přímo na poz. Na pozemek navazují parcely o celk. 
výměře 897 m2 za 20,-Kč/m2. Ideální ke stavbě RD.

Zn.: 13Z237                                Cena: 360,-Kč/m2

Obec: Kramolna                                                             
Okres: Náchod
Prodej rovinaté, opl. 
zahrady o celk.vým. 
520 m2 v krásné, 
přírodní lokalitě u lesa. 
Na pozemku je velký 
skleník a zděná, pod-
sklepená chata /bude 
zapsaná kolaudace/. 

V chatě je  veranda, pokoj, WC, v podkroví ložnice a balkon. 
V přízemí započata přístavba kuchyně. Voda veř. na poz., 
2 komor.septik, 230/400V, topení kamna na pevná paliva. 
Vhodné k rekreaci, zahradničení apod.

Zn.: 13H216                     Cena: 339.000,-Kč  

Obec: Česká Skalice                                                                                                                                          
Okres: Náchod
Pěkný, rovinatý, 
stavební pozemek 
o výměře 800 m2, 
částečně oplocený. 
Na hranici pozemku 
je zaveden plyn, 
elektrika, veřejná ka-
nalizace a vodovod 

v cestě u hranice pozemku.  Příjemná lokalita ve vilkové 
zástavbě. Vhodné k výstavbě rodinného domu.

Zn.: 13Z266                                          Cena:  890,-Kč./m2

Obec: Náchod 
Okres: Náchod
Velmi pěkná, udržovaná 
chata, zděný suterén 
a zateplené patro s pod-
krovím. V objektu je 
v 1.PP kuchyňka, ko-
mora, chemické WC, 
sprcha.V přízemí 

pokoj, zavedená voda, v podkroví ložnice. Voda i el. zave-
deny,  trativod. Poz. s terasou, letní sezení o celk. vým. 355 
m2. Překrásné, klidné místo s pěkným výhledem! V ceně 
zařízení a vybavení! IHNED VOLNÉ!

Zn.: 13H198                                           Cena: 463.000,-Kč 

Obec: Police nad 
Metují 
Okres: Náchod
Starší, řadový RD 
s malou zahrád-
kou o celk. vým. 
226 m2. V domě je 
chodba, kuchyň a 3 
pokoje, koupelna 
s WC, dřevník a půda 

k vestavbě. Voda veř., odpady žumpa- trativod, 230/400V 
– noční proud, topení ÚT plyn + kotel na pevná paliva. 
Nutné opravy a investice.  Příjemná lokalita, občanská 
vybavenost v dosahu.
Zn.: 13D268                                 Cena:  418.000,-Kč

Obec: Stolín 
u Č. Kostelce                                                                                                                    
Okres: Náchod
Zděná, rekreační chata 
v krásné, přírodní 
lokalitě se zahradou 
o celk.výměře 358 
m2. V suterénu sklí-
pek a větší místnost. 
V přízemí obyt.míst-

nost – vchod na terasu, sprch.kout a WC. V podkroví 
ložnice – zatepleno + palubky. Voda sezonní, odpady 
trativod, 230/400V, topení lokální. Dobrý stav. Půvabné 
místo k rekreaci. 
Zn.: 13H201                      Cena: 353.000,-Kč

Obec: Libchyně 
u N. M. n Met.                                                              
Okres: Náchod
Samostatně stojící 
RD se stodolou a poz. 
o celk.vým 1 376 m2  

v okrajové části obce, 
cca 5 km od Nového 
Města n.M. Dispozice 
– veranda, chodba, 

kuchyň a 4 pokoje. Větší koupelna, WC, kotelna a větší 
sklep. 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:  Vysokov 
Okres: Náchod

Stavební, rovinatý pozemek o celkové výměře 2 286 m2 
v okrajové lokalitě obce, s dobrým příjezdem. Plyn, voda 
z veř. řádu a elektrika cca 70 m. Vhodné k rekreaci i k výstavbě 
rodinného domu. Příjemná cena.

Zn.: 12Z176                                    Cena: 310,-Kč/m2

Obec: Náchod                                                            
Okres: Náchod
Prodej poz. k zastavění 
o celk. výměře 
10 164 m2 určených 
k výstavbě rodinných 
domů. Pozemky se 
nachází v zajímavé 
lokalitě s výhledem 

na město s dostupnými, inženýrskými sítěmi. Část pozemků 
je svažitá, nutno upravit přístup v terénu. Občanská vy-
bavenost v dosahu. Možnost odkoupení po částech za 630,-
Kč/m2.  Zajímavá investice.
Zn.: 13Z255                               Cena: 500,-Kč/m2

Obec: Babí u Náchoda             
Okres: Náchod
Rovinatý, stavební 
pozemek o celkové 
výměře 984 m2 s do-
brým příjezdem. 
Na hranici pozemku 
elektřina, plyn, 
veřejná síť vodovodní 
a kanalizace. Ideální 
lokalita k výstavbě 

                                                   rodinného domu.

Zn.: 13Z256                                    Cena: 515.000,-Kč

Obec: Náchod  
Okres: Náchod
Atraktivní, větší byt 
76 m2 ve 4. poschodí 
zděného domu, bez 
výtahu. Dispozice 
– chodba s úložným 
prostorem, koupelna 
a WC, kuchyň s link-
ou a sporákem a 3 

místnosti. Vše ve výborném stavu, interiér ve dřevě, 
dlažba. Možnost užívání sklepa. Sítě veř., topení ÚT dálk-
ové. Žádaná lokalita, příjemné bydlení. Ihned volné !!!

Zn.: 14B292                                 Cena: 1.150.000,-Kč

Obec: Náchod 
Okres: Náchod
Zajímavý, velký byt 
3+kk v cihl. domě 
o vým. 85 m2 v I.NP, 
po úpravách, volná 
dispozice – chodba 
s vest.skříní, hala, kni-
hovna, velký pokoj, 

velká kuchyň s linkou, ložnice, prostorná koupelna a WC. 
K bytu náleží větší sklep. Sítě zavedeny, ÚT  dálkové, 
v domě zaveden plyn. Byt je část. vybavený. Příjemné 
bydlení v atraktivní lokalitě, ihned volný.
Zn.: 13B254                                       Cena: 982.000,-Kč

Obec: Náchod                                                              
Okres: Náchod
Pěkný, druž. byt 
1+3 v panel. domě 
po celkové rek., 
o celk.vým. 76 m2 
v 1.NP s výtahem. 
Dispozice: chodba, 
koupelna a WC, 

kuchyň s linkou a jídel.koutem, 2 pokoje, obývák a větší, 
nový balkon. Byt je udržovaný, nové podlahy, plast.
okna. Sitě veř. ÚT dálkové. V ceně sklep a užívání tech.
zázemí. Velice příjemné a klidné bydlení s parkováním.
Zn.: 13B263                                 Cena:  885.000,- Kč

Obec: Nové Město 
nad Metují                                                     
Okres: Náchod
Hezký byt 1+3 v osob.
vl. o vým. cca 64 m2 
s velkým, krytým 
balkonem s krásným 
výhledem, ve 4.NP 
zatepleného domu bez 

výtahu. V chodbě ves.skříně, kuchyň, koupelna s WC a 3 
pokoje, plast.okna, sklep. Sítě veř.,ÚT plyn. Zdravotní 
a občanská vybavenost cca 5 min.chůze. Byt je udržovaný 
ve výborném stavu. Klidné a příjemné bydlení.
Zn.: 13B238                         Cena: 1.154.000,-Kč

Obec:  Všeliby
Okres: Náchod
Větší, druž.byt 1+3 
o celk.pl. 88 m2 v 1.NP 
cihlového domu se zah-
rádkou, situovaného 
v okrajové, příjemné 
části obce. Sítě veř., 

230/400V, ÚT na pevná paliva /kotelna v domě/. K bytu 
náleží komora na chodbě a sklep. Budova je ve výborném 
stavu. Byt je standardní, bez úprav. Nutno vidět – krásné 
místo. Zajímavá cena – výhodná investice!!

Zn.: 13B225                                  Cena: 495.000,-Kč

POZOR !!  Zbavíme Vás starostí s prodejem nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA vyřeší Vaše problémy za výjimečných podmínek. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, 774/ 202921 nebo mail: reka.na@seznam.cz, www.reka-na.com

›› Pozemky k zastavění 2.520 m2 v Bohdašíně u Č. Kostelce 
   za 330,-Kč/m2

 Smažírna a loviště ryb Pstražná leží 
7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, 
směrem na Skansen lidové architek-
tury – smažírna se nachází 100 metrů 
od skanzenu. Pokud dostanete chuť 
na výbornou rybu a navíc vlastnoručně 
ulovenou, určitě čtěte dál...
 Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše 
rybářské umění. K dispozici máte hned 
dvě jezírka, kde zaručeně tu svou ryb-
ku ulovíte. Neplatíte za půjčení udi-
ce a návnadu. Pstruha Vám na místě 
usmaží. Samozřejmě můžete jen za-
sednout ke stolu a rybku si koupit. 
 V čase, kdy čekáte na „tu svoji po-
choutku“, můžete posedět na venkov-
ní terase se slunečníky nebo v selské 
jizbě v objektu smažírny. Využít mů-
žete příjemného prostředí ke krátké 
procházce.
 V Pstražne je sezóna již v plném 
proudu, otevřeno tu mají denně od 10 
do 22 hodin.

 Smažírna je s dosahu oblíbené Ma-
sarykovy cyklostezky Kladským pome-
zím. Proto šlápněte do pedálů, obujte 
pevné boty, nastartujte Váš vůz nebo 
motorku a udělejte si pěkný výlet.

Kudy?

* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete 
do pedálů z Hronova na Žďárky – 
potom směr hraniční přechod Doly 
a máte to už jen dva kiláky – cíl: 
Pstražna
* Autem do Kudowy Zdroj, první 
světelná křižovatka, je tam benzinová 
pumpa, dejte se na ní vlevo. Po levé 
ruce minete Policejní stanici a na dal-
ší větší křižovatce se dáte opět vlevo 
a neuhnete ve směru na Skanzen li-
dové architektury ... cíl: Pstražna

připravila Laďka Škodová

Za dobrým pstruhem nemusíte světa kraj...



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

O Náchodsku je – a bude slyšet…

Jako starosta Náchoda jsem měl tu čest přivítat na  náchodské radnici  
tehdejšího čínského velvyslance.

Setkání se členy MO ČSSD v Náchodě v prostorách regionální poslanec-
ké kanceláře. Bylo to pro mě i možnost poděkovat jim za velkou podpo-
ru, kterou mi trvale projevují. 

 Nikdo z nás už dnes nežije v izolo-
vaném světě. Jistě, byly časy, kdy obec 
či město byly samostatnou jednotkou, 
komunitou  do velké míry uzavřenou 
do  sebe. Svět se ale zmenšil, doprava 
zrychlila, vzdálenosti zkrátily. Každý 
starosta i poslanec musí usilovat o to, 

aby se o jeho městě, obci, regionu vě-
dělo, aby o něm bylo slyšet. A nemyl-
me se, svět současnosti je opravdu glo-
bálně propojený a  kapitál přinášející  
potřebné investice  překonává snadno 
vzdálenosti nejen mezi zeměmi, ale 
i světadíly. Jsem tak velmi rád, že jsem 
mohl být v nedávné minulosti v Číně 
nápomocen podpisu dohody o dalších 
investicích do  společnosti Saar Gu-
mmi Czech s.r.o., která je na Náchod-
sku významným zaměstnavatelem. 

Následně jsme na  náchodské radnici 
přivítali i  delegaci vedenou čínským 
velvyslancem v ČR.  Politika je i  trpě-
livá diplomacie spočívající v otevírání 
dveří novým příležitostem, které jsou 
v souladu s veřejným zájmem, t.j. při-
nášejí práci, sociální jistoty, stabilitu 
a  prosperitu. O  Náchodsku musí být 

-  a bude slyšet! Chci se o to trvale za-
sazovat jako starosta Náchoda i  člen 
Poslanecké sněmovny PČR. V součas-
ném, stále více se propojujícím světě, 
není možno se uzavírat do sebe. Je to 
velká výzva. Možná by šla parafrázovat 
i citátem spisovatele Vančury: Být ko-
řeny v zemi, korunou však na pomezí 
hvězd“, říká s  úsměvem starosta Ná-
choda a  poslanec PSP ČR Jan Birke.  

DOMA…

www.janbirke.cz   Regionální poslanecká kancelář v Náchodě     

VE SVĚTĚ

www.tbnabytek.cz

Dopravní omezení v Náchodě 

od 17. 3. 2014
 První zásadní akcí je rekonstrukce 
kruhové křižovatky u Itálie včetně na-
pojení nového autobusového termi-
nálu a  dokončení rekonstrukce ulice 
Plhovské (sil. I/14) v úseku od okruž-
ní křižovatky (Itálie) po  křižovatku 
s  místní komunikací, ulice Tylova 
na Plhovském náměstí. Stavební prá-
ce jsou rozděleny do tří etap:
 1. etapa (17. 3. - 30. 4.) byla zahá-
jena 17. 3. 2014 rekonstrukcí kruhá-
ku u  Itálie. Práce zahrnují současně 
přeložku teplofi kace a  kanalizace 
a  napojení na  nový autobusový ter-
minál, jehož dokončení je plánováno 
30. 6. 2014. Tato etapa bude probíhat 
za  úplné uzavírky ulice Plhovská, 
Kamenice a  Volovnice a  za  částeč-
né uzavírky poloviny ulice Kladská 
a  Plhovská (podjezd pod viaduk-
tem), kde bude pouze jednosměrný 
provoz ve  směru jízdy od  Hrono-
va po  ulici Kladské a  v  protisměru 
okružní křižovatky pod viadukt ulicí 
Plhovskou na okružní křižovatku Če-
dok. Ve  směru z  centra tedy nebude 

možné vyjíždět ulicí Volovnice - bude 
po  tuto dobu provedena jako slepá 
pozemní komunikace, s umožněním 
vjetí pro zásobování objektů v  ulici 
Volovnice a  obyvatelům této ulice. 
V uvedeném termínu bude Volovnice 
obousměrnou komunikací.
 2. etapa (1. 5. - 2. 6.) V tomto ter-
mínu bude provedena rekonstrukce 
druhé části okružní křižovatky, tedy 
té části, po které byl veden jednosměr-
ný provoz po dobu provádění rekon-
strukce v  rámci první etapy. Při této 
etapě již bude umožněn průjezd z ulice 
Plhovská, Volovnice i  Kamenice, 
avšak pouze v  návaznosti na  vede-
ní jednosměrného provozu z  ulice 
Kladské a  Plhovské pod železniční 
viadukt. 
 3. etapa (3. 6. - 31. 7.) V tomto ob-
dobí budou probíhat práce na zbylém 
úseku komunikace sil. I/14 v  úseku 
od  křižovatky s  ulicí Za  Teplárnou 
po křižovatku s ulicí Tylova (do místa 
napojení na opravený úsek v I. etapě 
cca 600 m).

 Broumov je poprvé zmiňován již v roce 1256, rozhodnutím Karla IV.  je 
v roce 1348 povýšen na město. Historie metropole Broumovského výběžku 
o sobě dává vědět  architekturou staveb, optikou kterých se lze dívat na Brou-
mov z mnoha různých úhlů. Jedním z nich je i námi zachycený pohled při 
příjezdu do města směrem  od Police nad Metují.  Foto echo

Setkání v Broumově
 je název výstavy výtvarných pra-
cí Heleny Bailes Černé, absolventky 
Vysoké umělecké školy v anglickém 
Bristolu. Paní Bailes Černá proži-
la svoje mládí  v Broumově a toto 

místo (konkrétně pak výstavní síň 
Staré radnice) hostí také její autor-
skou výstavu, jejímž tématem je 
především motiv evoluce. Výstava 
je otevřena do  4. dubna t.r. 

Prořez Prořez 
ovocných stromůovocných stromů
724 173 560724 173 560



* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci 
volejte 720 581 277

* Koupím tlakovou nádobu na výrobu kompresoru 
- na tlak min.6 ATM. Objem nádoby 100 - 130 litrů. 
TEL.:604 437 128
* Koupím zachovalou funkční pračku, plnění ze-
předu. LEVNĚ. TEL.:728 585 350
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník a  bovden 
od  výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA, OMNIA 
a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
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  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše sta-
ré, 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, automo-
to díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automo-
to aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Potřebujete vyměnit baterii, či spravit podtékající 
záchod? Drobné instalatérské práce v okolí Náchoda. 
TEL.: 606 527 529
* Přivýdělek pro důchodce na hlídání budovy, pou-
ze s certifi kátem. Tel. 732 72 29 29
* Digitalizuji vaše analogové záznamy VHS, mini 
DV, HI 8, VHSC. Tel. 732 11 82 45
* Hledám nezadaného muže nad 50 let jako ta-
nečníka na  taneční odpoledne. Finanční odměna. 
TEL.:736 768 114

* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli práce pro dům, 
byt, garáž, zahradu. www.vnv-group.webnode.cz

* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. Tel. 
777 803 359
* Hledáme ženy z  Náchoda a  okolí na  zakázkové 
pletení, háčkování a  šití. Zašlete prosím stručný 
životopis, ev.ukázku své práce na: milena.stuermer@
hs-kanalsanierung.de
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid do-
mácností a  domků i  po  malování a  rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, praní 
koberců. TEL.:737 564 496

* Autopotahy šité na zakázku z kvalitních materi-
álů na všechna auta, vč.montáže. Náchod - Běloves, 
K Brodu 391. Volejte 606 299 945

* Prodám čistokrevné štěně bichon frisé nar. 16. 2. 
2014 za  5 tis.Kč. Prvorozený s  láskou opečovávaný 
kluk. Rodiče s rodokmenem. Tel: 776 150 658
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SEZNÁMENÍ
* SŠ, 55/169/72kg, najde intelig. muže? mail: 
janalabo@seznam.cz
* Osamocený pán 49 let hledá ženu ve věku 45 - 55 
let k vážnému seznámení, drobné postavy z Nového 
Města n,M. a okolí se smyslem pro rodinu a kulturu. 
TEL.:739 256 092

* Ahoj, jsem v Náchodě nový a hledám někoho, 
s kým bych pravidelně mohl chodit běhat a (nebo) 
do posilovny. V běhání v podstatě začínám. Ideál-
ně později odpoledne nebo k večeru. Napiš mě na: 
iommy@seznam.cz

* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém Poříčí, 200 m 
od  náměstí, po  rekonstrukci, kuch.linka, sporák, 
plastová okna, zatepleno. Nájem 4000,-Kč + 2000,-
Kč inkaso. TEL.: 603 49 54 79
* Pronajmu slunný byt 1+1 po  celk. rekonstrukci 
s  vlastním vytápěním a  velkou lodžií v  blízkosti 
centra Nového Města n.M. Nájem 4000,- + služby, 
vratná kauce 15 000,-.Pouze zájemci na  dlouhodo-
bý pronájem min.2 roky. Možnost nastěhování 1. 5. 
2014. TEL.: 777 136 918
* Pronajmu byt v Náchodě 2+kk, zděný, ul. Okrová, 
zařízený, kauce. Tel. 773 461 131
* Pronajmu byt 3+kk v centru Náchoda v ulici Pa-
lachova po rekonstrukci. Plastová okna, nová fasáda, 
rohová vana, velká sklepní kóje. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena:5 000,- Kč/měs.
* Prodáme zděný družstevni byt 3+1 (76m2) ve Vel-
kém Poříčí (klidná lokalita). Byt prošel kompletní 
rekonstrukcí. Více informací na  tel.: 732  340  159, 
email: f.sara@seznam.cz
* Nabízím pronájem 2 +kk v  rodinném domku 
na  Pavlišově s  možností využití zahrady. Topení 
elektřina nebo kamna. Cena bez energií 3.300,- Kč. 
Tel. 602 846 331
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě na  rohu ul. 
Raisova a  Janáčkova, v  osobním vlastnictví. Tel. 
777 602 884, RK nevolat Cena: 799 000,- Kč
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 ve 2.NP 
v Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájemné 3.750 
+ inkaso 2.000 + kauce. Tel.: 608 903 050.
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnictví 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. Cena: 
1 850 000,- Kč
* Pronajmu 3+1, Nové Město n.M., zděný dům, 
nájem 5800,-(2 os.) + energie + vrat.kauce. Volný 
ihned. Dlouhodobě. Tel. 606 507 380
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě SUN, plastová 
okna, dům zateplený. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 859 000,- Kč
* Pron. dlouh. nadst. dvoupodl. byt 4+1, 103m2 
ve  3.NP v  nově zrek.domě v  NA, Šafránice. Volný 
od 1. 5. 2014. Náj. 7.000,-Kč + el. + voda + topení + 
kauce, tel. 608 90 30 50
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžová po cel-
kové rekonstrukci, dům zateplený, plastová okna. 
Tel. 777 602 884 , RK nevolat Cena: 799 000,- Kč
* Nabízím pronájem 2 +kk v  rodinném domku 
na  Pavlišově s možností využití zahrady. Topení 
elektřina nebo kamna. Cena bez energií 3.300,- Kč. 
Tel. 602 846 331
* Prodám DB 2+1 (přestavěn na 3+1), výměra 61 m2 
v Náchodě na Plhově, plastová okna, opravený výtah. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 735 000,- Kč
* Pron.dlouh. byt 3+1, 74 m2 ve  4.NP v  Náchodě 
na  Brance, pl.okna, balkon,sklep. Volný od  1. 6. 
2014. Náj. 5.000,-Kč + inkaso 1.545,-Kč + el. + plyn + 
kauce. Tel. 608 903 050
* Prodám DB - možnost převodu do OV 1+1, výmě-
ra 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
* Koupím byt v  České Skalici 2+1 nebo 3+1 
do 70m2. Tel.734 384 521
* Prodej bytu 3+1 s  lodžií, OV v  Polici n/Metují 
(V.Ledhuje). Cena 590.000,-Kč, tel.602 204 002.
* Nabízíme prodej bytů v os. vl. 1+1 až 4+1 v Ná-
chodě. Tel. 608 667 734
* Pronajmu malou garsonku 18 m2, po rekonstruk-
ci, v centru Náchoda, klidný dům I.patro, pro 1 oso-
bu - nekuřáka bez zvířat, nájem + energie 4000,-Kč. 
Kauce 5000,-Kč. Tel. 773 974 100
* Prodám DB 1+2 na Plhově v Náchodě. Více infor-
mací v redakci.
* Nabízím podnájem pokoje - s  příslušenstvím, 
v RD v Náchodě. Tel. 702 389 644
* Pronajmu byt 1+kk s garáží na Kamenici v Ná-
chodě. TEL.: 608 328 900
* Pronajmu byt 3+1, 74 m2, ve 3. posch. na sídlišti 
Branka, balkon, sklep, volný ihned. Nájem 4.500,- 
+ inkaso 1.400 + el. + plyn + kauce 10.000 Kč. Tel. 
728 733 441
* PRODÁME DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1, 70 m2, 
v panelovém domě s balkónem v Hronově - 7.patro 
výtah. Jádro - koupelna + WC původní. Pošta, vlak, 
bus, MÚ, ZŠ, Penny - do 500m. Cena 650.000Kč. Tel: 
704 020 968 RK NEVOLAT !!!
* Pronajmu část. zařízený byt 1+1 I.kat., v Náchodě 
- Komenského ul. nájemné 3500,-Kč + inkaso, vrat-
ná záloha 11 500,-Kč. TEL.723 461 286

* Prodám rodinný dům v centru Hronova se zahra-
dou. Pěkné klidné místo za náměstím. RK Nevolat. 
Tel. 608 748 973.
* Prodám větší RD poblíž centra Červeného Kos-
telce - 2 byty 3+1 cca 80 m2, obytná půda, celý po-
sklepený, 2 garáže, zahrada. Cena 2,4 mil Kč - vhod-
ný i k podnikání. TEL.:734 496 320
* Pronajmu RD 3+ 1 v obci Spyta u České Skalice 
100 m od přehrady Rozkoš se zahradou cca 1 ha + 
hosp. stavení. Nájem 7000,-Kč + energie + kauce 15 
tis. Kč. TEL.: 604 98 38 44

* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Prodám st.pozemek 450 m2 s chatou v Náchodě 
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

* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl. do zeleně, 
+WC, v nově zrek. domě v NA, Šafránice. Nutno vi-
dět. Náj. 1.500,-Kč + el. + voda + topení + kauce., tel. 
608 903 050.
* Pronájem nebytových prostor v polici nad Metují 
na náměstí, 2 místnosti cca 61 m2, vybavení WC + 
umývárna uvnitř, nové podlahy z dlažby, topení aku-
mulačními kamny nebo na  pevná paliva, možnost 
připojení na internet. K doptání v prodejně Hračky 
- sport Havlík. Tel. 606 524 238
* Prodám nebo pronajmu novinový stánek cca 9 m2 
v Jaroměři Na Zavadilce. Levně. TEL.:736 643 363 - 
případně SMS
* Pronajmu prostory 35 m2 v  I. poschodí domu 
v centru Náchoda. Možné využití: kancelář, masáž-
ní služby, kosmetické služby a pod. Bližší informace 
na tel.č. 606 951 546
* Pronajmu řadovou garáž v  Náchodě o  velikosti 
20 m2, ul. E.Krásnohorské (u  benziny). Perfektní 
příjezd, elektrika zavedena. Cena 1000 Kč/měs. Tel. 
608 888 141

* Pronajmeme nebyt.prostor o  výměře 20 m2 
na náměstí v Náchodě atrium KB, vhodné jako 
prodejna. TEL.:603 470 419

* Pronajmu kancelář na pěší zoně v Náchodě, k dis-
pozici kuchyňka a luxusní sociální zařízení. Nájemné 
4.000,-Kč/měs + služby 1.000,-Kč info 777 606 464
* Pronajmu prostory k podnikání v Hronově např. 
kancelář, manikúra, pedikúra - cena vč.energií 2000,-
Kč/měs.. TEL.:608 66 77 30

* Pronajmeme nebytový prostor o  výměře 79 
m2 (prodejna oděvů) na  náměstí v  Náchodě, 
atrium KB. Tel. 603 470 419

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. 
patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Ve-
likost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 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 samo-
statným vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám prasata živá 42,-Kč/kg, v půlkách 55,-Kč/
kg. TEL.:724 024 174
* Prodám menší automatickou pračku Candy 
(rozměr š 50 cm, h 40 cm, v  70 cm), přední plně-
ní, málo používaná, pozůstalost. Cena 1500 Kč. Tel. 
603 440 969 do 14 hod.
* Prodám 30 metrů pozink. trubky, „dva couly“, 
cena 2400,-Kč. A dále litinový radiátor - 6 ks (článek 
500 x 150, 3-žebrový). Cena 600,-Kč. A  dále 20 ks 
hořáků - starších (k  autogenu). Cena 400,-Kč. Tel. 
732 456 095
* Prodám 1000 l nádobu na vodu - vhodná na za-
hradu (plastové sudy). TEL.: 603 872 320
* Prodám skleník rozměry 5 x 3 x 2,55 m. TEL.: 
608 328 900
* Prodej prosklených pultů a  regálů, registrační 
pokladna ER-A170 (vše z prodejny galanterie). Cena 
dohodou. Tel. 731 741 586 Police nad Metují.
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové dříví. 
TEL.:777 690 390

* Pronajmu velký byt 3+1 (90m2) na Kramolně 
za 6.000/měs. + energie. Tel: 702 463 675
* Pronajmu byt 72m2 v  RD v  Provodově. Náj. 
5000Kč + energie + kauce. Při výpomoci na zahradě 
lze dohodnout slevu na nájemném. Tel.: 604 537 633
* PRONAJMU BYT 2+kk V  HRONOVĚ. Byt je 
po celkové rekonstrukci velikosti 44 m2. Cena 3.900 
+ inkaso, kauce nutná. mail renestarkov@seznam.cz, 
tel. 602 133 173
* Dlouhodobě pronajmeme pěkný byt 2+1 s  bal-
kónem, 60 m2, v centru Nového Města nad Metují. 
Nájemné i kauce dohodou. Mobil 776 730 253.
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem v Náchodě 
poblíž centra. Byt je po  celkové rekonstrukci, nová 
koupelna s  rohovou vanou. Vybavený je kuchyň-
skou linkou s  vestavěným varným setem. Nájemné 
5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 2+kk, cca 45m2 
v  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200m 
OD  NÁMĚSTÍ. NÁJEMNÉ 4.200,-Kč + ZÁLOHY 
250,- Kč/os/měs (voda + el. spol. prostor). Info: 
777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, Křinická 
209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 495 tisíc. Info: 
491 521 523, 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 rekonstrukci 
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. po-
schodí. 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 hotovosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici u  Náchoda, byt 
je zařízen nábytkem. Škola, školka, obchod, pošta. 
Dobré spojení do  Náchoda, Č.Skalice a  Č.Kostelce. 
Povinná kauce. Romové vítáni. Trvalý pobyt. TEL.: 
608 869 885
* Prodám DB 1+1 s balkonem v Červeném Kostelci 
Na Větrníku, 7.patro, dům je zateplený, nový výtah, 
nová plast. okna. V  případě zájmu prosím volejte 
724 226 298
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt bude začát-
kem r. 2014 odkoupen do OV, cena 1000 000,-Kč + 
náklady. RK nevolat! Tel. 777 224 127

* Prodáme rod. dům u  České Skalice po  rekon-
strukci. Tel 608 667 334
* Prodám v  Hronově rodinný dům s  bytem 3+1 
a  s  garáží v  atraktivní lokalitě. Dispozice: sklep - 
sklad paliva, kotelna, sklad ovoce přízemí - zádveří, 
předsíň, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelan, 
WC, komora, sklad paliva a  garáž. V  podkroví je 
chodba, ložnice, šatna a půdní prostor vhodný k ve-
stavbě. Vytápění plyn nebo tuhá paliva. Udržovaná 
oplocená zahrada. Příjemné bydlení, ihned volné. 
TEL.:608 245 634
* Nabízím rod.dům k rekreaci i trv. bydlení v Oleš-
nici u Č. Kostelce, cena 700tis., tel. 608 66 77 34
* Sodovkárna Zbečník na  PRODEJ + domek (2 
byty 3+1), pozemek 3650 m2, celé za 1 mil. Kč. Tel. 
777 13 24 30
* Pronajmu garáž Náchod - Běloves Pod Mon-
tací u  Hotelu Bonáto, el.zavedena. 800,-Kč/měs. 
TEL.:606 547 719
* V  N. Městě n/Met. na  Františku prodáme ŘRD 
za 2.850tis., tel. 608 667 734
* Prodám pozemek na  stavbu chaty nebo rod.
domku v  Náchodě 800 m2, jižně orientovaný, sítě 
na  pozemku. Cena dohodou. RK NEVOLAT TEL.:
603 872 320
* Prodám zemědělský pozemek k.ú. Šonov u Nové-
ho Města n. Met., cca hektar. Tel. 608 328 900
* Nabízíme k  prodeji rodinný dům v  Červeném 
Kostelci, ul. Českoskalická. V  1. patře domu byt 
3+1 o rozloze 82m2, v přízemí nebytové prostory (ga-
ráž, kůlna, býv. stáj). K domu náleží zahrada a dvůr. 
Ihned vhodné k  obývání. Cena 1,5 mil. Kontakt 
604 362 477
* Prodám stavební pozemek ve Zlíči o celkové vý-
měře 2066 m2, voda a  el. na  pozemku, ostatní sítě 
na hranici. Cena 900 Kč/m2. Tel. 721 170 313
* Prodám zděnou chatku za 450tis. na vl. pozemku 
v Hronově. Tel. 608 66 77 34
* Prodám stavební pozemek v  Polici nad Metu-
jí - Slunečná ul.o výměře 742m2. Inženýrské sítě 
na hranici pozemku. Tel.605 590 073
* Prodám řadovou garáž v  ulici Za  Cihelnou 
v  Náchodě - el.energie zavedena, cena 100 tis.Kč. 
TEL.:723 976 677 volat po 15.hodině.
* Nabízím v  Hronově RD blízko náměstí vhodný 
k bydlení i podnikání, 950tis., tel. 608 66 77 34
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

PŘIJMEME
SEŘIZOVAČE a OBSLUHU 

výrobní linky v N.M.n.M.

Životopisy zasílejte na 
mail: info@cz-nakos.com

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

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

Nabízím práci 
na VPČ a HPČ

ve východočeském regionu.

TEL.: 608 143 903
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) se samost.garáží,klidné místo...2.190.000,-Kč,N.Město n/Met-Malecí-Družst.byt 1+1 (35 m2),1.patro....495.000,-Kč
Náchod-zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2....790.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky 1000 m2 ......od 1,29 mil.Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1,OV,69 m2,2.patro....630.000,-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....2.65 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.....1,1 mil.Kč, Č.Kostelec-Špinka-Rekr. chata s pozemkem a el.přípojkou-poblíž vody .....dohodou
Č.Skalice-Větší RD s garáží u náměstí......1.290.000,-Kč, Benešov u Broumova-Hrubá stavba většího RD (9 místností),pěkné místo .......559.000,-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
Ohnišov u Dobrušky-Pěkná novostavba RD před dokončením....1,7 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

Prodám zařízený zahradní domek 

s chatou na pěkném stavebním 

pozemku, k.ú. Náchod, 

p.č.650/13,14,18,19, celková 

výměra 1470 m2

Tel.: 602 145 222
RK NEVOLAT

Hotel HOLZBECHER 
Vás srdečně zve na

JARNÍ HODY ve Zlíči
21.-23. 3. DRŮBEŽÍ HODY

husa, krůta, kachna, kuře
28.-30. 3. VEPŘOVÉ HODY

jitrnice, jelita, kroupy, ovar 
4.-6. 4. EXOTICKÉ HODY
klokan, pražma, pštros, žralok

12.-13. 4. ZVĚŘINOVÉ 
HODY

jelen, kanec, srnec, zajíc

Příjemné posezení 
a dobré speciality i nápoje

Tel.777 225 812, 491 452 866

• Klempířství, pokrývačství, 
   tesařství
• Kompletní dodávky střech
• Montáž střešních oken 
• Nátěry žlabů a plechových střech
• Výškové práce pomocí 
   horolezecké  techniky
• Drobné opravy střech

PAVEL NOVÁK   

tel.: 724 972 708

www.strechynachodsko.cz 

Střechy O&N

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

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.

Obchodní společnost s bytovým 
a konfekčním textilem HLEDÁ 

ÚČETNÍ A OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
na HPP nebo dohodou. 
Nové Město nad Metuji. 

Informace na tel.: 603 839 416, 
email: denss@seznam.cz

PŮJČOVNA STROJŮ VAX 
NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

Prací hlavice má rotační kartáče
- ÚČINNÉ PRANÍ   Tel. 725 557 030

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM 

NÁCHOD-PLHOV 
nejrychlejší trasa objížďky k nám:
1. z České Skalice – Zlíč – Studnice 

– Řešetova Lhota – Horní Rybníky 
– Dolní Radechová – 15km – 

NÁCHOD-PLHOV
2. z České Skalice – parkoviště na 

náměstí v Náchodě – pěší zónou 
pod zámkem (ul. Příkopy) – 10 min.

Při nákupu nad 400 Kč 
- PIVO ZDARMA!



JEDINEČNÁ PLNĚ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

Play Broumovsko
Unikátní výstava po celý rok v  Broumově. Přijď-
te se podívat do areálu textilních závodů 
Veba a. s. a prozkoumejte úchvatný labyrint. Roz-
víjejte fantazii, tvořivost i představivost. Objevuj-
te zvukové, optické i  kinetické nástroje výstavy. 
Bádejte, hrajte nebo malujte – všech objektů se 
můžete dotýkat. 

Neobvyklý výtvarný a  kulturní počin mezinárodního 
charakteru, za jakým se běžně cestuje do velkých me-
tropolí (proběhl například v  Praze, New Yorku, Bruselu, 

Florencii a jinde), zakotví v Broumově. Pod názvem Play 
Broumovsko bude možné rozsáhlou výstavu navštívit 
v  areálu textilních závodů VEBA a. s. od 28. 3. 2014 do 
28. 2. 2015. 
Na ploše více než 4  500m2 bude vystaveno více než 50 
interaktivních objektů, k  dispozici všem návštěvníkům 
bude také kavárna a odpočinková zóna. Play Broumovsko
navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS PICTUS PLAY au-
torů Jiřího a Radany Waldových. Základem projektu, který 
měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní 
expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint 
světla, Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium inspirované 

dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenské-
ho Labyrint světa a  ráj srdce. Výstavy jsou připravovány 
podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s čes-
kými a zahraničními umělci. Od roku 2000 je zhlédlo více 
než 2,5 milionu návštěvníků po celém světě. Jednotlivé 
expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a fantazii 
prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Zá-
štitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír 
Franc a biskupský vikář Václav Malý.

Přijďte na výstavu!
Jste vítáni

Děti z Královehradeckého kraje VSTUP ZDARMA
Díky podpoře Nadace Karla Janečka budou mít děti s pedagogickým doprovodem vstup na výstavu zdarma. Pro 
školní skupiny budou připraveny speciální Ranečky s pomůckami – průvodcem výstavou v  textilních závodech 
Veba a. s. budou látkové pytlíčky s  pomůckami. Připravujeme také workshopy pro školy. Děti si pod vedením 
zkušených lektorů vyzkouší svou zručnost v jednotlivě nabízených oborech. Kromě výstavy Play Broumovsko na-
bízíme ve spolupráci s dalšími subjekty v regionu Broumovska možnost prohlídky Adršpašských a Teplických skal, 
zážitky a oběd v Centru Walzel v Meziměstí a programy v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují. Pro pe-
dagogy chystáme komentované prohlídky zdarma. Pro školy je na stránkách www.playbroumovsko.cz připraven 
rezervační systém.

Prostory výstavy 
– Veba, textilní 
závody a. s. 
Veba, textilní závody a. s. poskytla prostory pro unikát-
ní projekt výstavy ve svém areálu v  Broumově – Vel-
ké Vsi. Výstavy zaplní celé 4. nadzemní patro bývalé 
přádelny, celková výstavní plocha činí téměř 5000 m2. 
Neopakovatelný labyrint vytvoří přes 1 200 m Vebských 
tkanin.

…  nejvýznamnější zaměstnavatel regionů 
Broumovska a Policka

…  největší exportér Královéhradeckého kraje

…  nositel ratingu AAA ČEKIA Stability Award

VEBA, textilní závody a. s.
Přadlácká 89
550 01 Broumov 

Společnost VEBA je tradičním českým výrobcem 
žakársky tkaných bavlněných textilií a patří k jejich nej-
významnějším výrobcům na světě. Zaměřuje se na pro-
dukci oděvního a  domácenského sortimentu. Využívá 
nejmodernější textilní technologie současnosti.

28. 3. 2014 
až 28. 2. 2015
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Princip soutěže –

Každý návštěvník výstavy získá zdarma ke vstupence na 
výstavu Play soutěžní kartu (nebo si ji v případě zájmu kou-
pí na informačních centrech v regionu). Zaregistruje se na 
stránkách www.playbroumovsko.cz a začne sbírat soutěžní 
etikety partnerských subjektů s charakteristickým symbo-
lem. Každá karta obsahuje 100 míst, do kterých účastník 
vlepuje etikety partnerů soutěže. 15 etiket může po dobu 
trvání výstavy nahradit tzv. „žolíkem“, kterého může získat 
na partnerských akcích. 
Cílem návštěvníka je nasbírat během roku min. 70 etiket 
(soutěž o  hlavní cenu), 25 etiket u  měsíčního slovování 
a 10 etiket u malé turistické soutěže (soutěž o dílčí ceny). 
Etiketu získá soutěžící za nákup služeb a  zboží v  určité 
výši (100 – 299 Kč = 1 etiketa, 300 – 499 Kč = 2 etikety, 
500 a více Kč = 3 etikety).
Účast v soutěži není pro místní obyvatele časově náročná, 
neboť se do soutěže zapojí místní partneři a  soutěž trvá 
celý rok. Soutěž je pro účastníky jakýmsi bonusem, který 
při své běžné návštěvě dostávají navíc. Soutěžící se účastní 
projektu s tím, že vědomě podporují myšlenku projektu pri-
márně realizovaného pro podporu regionu, ve kterém žijí. 
Hráči se seznamují díky soutěži s místními výrobky, služba-
mi, projekty, akcemi, památkami či turistickými cíli, a po-
kud jsou s nimi spokojeni, budou je využívat a navštěvovat 
i po ukončení soutěže.

Efekty soutěže:
–  edukační a vzdělávací dopad
–  multiplikační efekt
–  podpora zviditelnění regionálních objektů a místních vý-

robků a služeb
–  marketingový efekt
–  PR efekt
–  zvýšení turistického ruchu
–  ekonomicko-pozitivní dopad pro region

Sledujte stránky www.playbroumovsko.cz. 

Nová turistická 
sezóna v klášteře
Po krátké přestávce se od 1. dubna opět otevírají 
dveře prohlídkového okruhu broumovského kláš-
tera. V nadcházející sezóně je pro návštěvníky při-
pravena nová Lotrandova komůrka, nově je také 
umístěna tajemná 13. komnata a na léto se chystají 
noční hrané prohlídky či speciálně zaměřené víken-
dy věnované patronům kláštera. Od května pak za-
hájí v  nových prostorách výstavní program Galerie 
Dům a opět se otevřou dveře Muzea Broumovska. 
Na neděli 20. dubna je pro děti a jejich rodiče při-
praven velikonoční program, který začíná v  9.30 
hledáním vajíček v  klášterním areálu a  navazují 
workshopy pletení pomlázek a  zdobení kraslic 
v klášterní kavárně. Pro opozdilce pak bude hle-
dání vajíček zahájeno ještě jednou od 13.00. 
První speciálně zaměřený víkend mají zájemci 
možnost prožít již 26. dubna, kdy pro ně v areálu 
kláštera bude připravený Svatovojtěšský jarmark 
s  tradičními regionálními produkty, pohádka pro 
děti a prohlídky věnované osobnosti sv. Vojtěcha, 
patronovi klášterního kostela.
Více informací o akcích na 
https://www.facebook.com/KlasterniKavarna
nebo www.klasterbroumov.cz

www.playbroumovsko.cz
Kontaktujte nás: Markéta Hanušová Jan Souček
 marketa.hanusova@broumovsko.cz jan.soucek@broumovsko.cz 
 733 739 728 734 257 511

Školy rezervujte si svůj program včas, využijte rezervačního systému. Těšíme se na Vás.

Z historie areálu 
VEBA Broumov – 
Velká Ves:
–  Základy dnešního areálu VEBA  Broumov -Velká Ves 

položil v r. 1861 František Nowotný, který zde vybudo-
val přádelnu bavlny a mechanickou tkalcovnu pro 400 
stavů

–  Dalšího rozšíření areál doznal za majitelů Etrichových 
a následně po roce 1882, kdy továrnu odkoupil podni-
katel Hermann Pollack

–  Po válce byla továrna znárodněna a v roce 1949 se sta-
la třetím závodem nově vzniklého národního podniku 
VEBA

–  Objekt byl výrobně využíván do roku 2008, kdy zde byl 
ukončen provoz přádelny, v  roce 2010 pak 4. NP (ve 
kterém se nyní nachází „domov“ PLAY Broumovsko) 
opustil výrobní stupeň konfekce

–  V současné době jsou v objektu umístěny sklady hoto-
vých výrobků a. s. VEBA, část objektu je pronajímána 
dalším podnikatelským subjektům

–  V areálu VEBA Broumov - Velká Ves sídlí správa akcio-
vé společnosti včetně ateliéru desinatury a kolekčního 
oddělení

PLAY_2x_297x420.indd   2 17.3.14   17:45
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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

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 9.
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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.

TEL.: 602 145 222

 V předchozí části článku týkající-
ho se nájmu byl tento vztah (zejm. 
pro nájmy zajišťující bytové potřeby) 
představen obecně. Běžný nájemce 
a pronajímatel bytu však ustanove-
ní zákona potřebuje znát podrobně 
také v případě skončení nájmu bytu. 
Nájem lze ukončit na prvním mís-
tě dohodou, s  tou nebývá v  praxi 
problém. Dalším důvodem může 
být u  nájmů bytů na  dobu určitou 
uplynutí této doby. Zde ale již pro-
najímatel musí být obezřetný, neboť 
pokud nájemce po  uplynutí doby 
v bytě zůstane, musí být nejpozději 
do  tří měsíců písemně vyzván, aby 
byt opustil. Pokud tak pronajímatel 
neučiní, nájem se prodlouží o  stej-
nou dobu, na  jakou byl sjednán, 
nejvýše  však na 2 roky. 
 Složitější situace nastane u  jed-
nostranného ukončení nájemního 
vztahu. U  nájmů na  dobu určitou 
je tato možnost výrazně omezena 
nejen pro pronajímatele, ale i  pro 
nájemce, u kterého musí dojít k vý-
znamné změně o které při uzavření 
smlouvy nevěděl (např. narození 
potomka). Jinak tomu je u  nájmu 
na dobu neurčitou, ten může nájem-
ce vypovědět i  bez uvedení důvo-
du. Naproti tomu pronajímatel tak 
může učinit pouze ve  dvou typech 
případů. Prvním je hrubé porušení 
povinností na  straně nájemce (ne-
placení nájemného, poškození bytu, 
neoznámení dalších osob v  bytě, 
spáchání trestného činu proti jiným 

spolubydlícím v domě, apod.). Dru-
hou skupinou jsou důvody na stra-
ně pronajímatele (potřeba bytu pro 
pronajímatele, jeho příbuzné) a dů-
vody objektivní (vyvlastnění bytu, 
nebo jiný závažný důvod). Výpově-
dí skončí nájem po uplynutí výpo-
vědní doby (nejčastěji tříměsíční), 
ta není vyžadována např. při dluhu 
na  nájemném ve  výši alespoň troj-
násobku nájemného a služeb. 
 Podstatnou změnou, kterou ov-
šem ve výpovědi z nájmu bytu NOZ 
přinesl, je možnost výpovědi vždy 
bez přivolení soudu (to bylo vyža-
dováno např. při potřebě bytu pro 
pronajímatele) a dále konec povin-
nosti poskytnout bytovou náhradu. 
Pronajímatele je nutné upozornit, 
že ani při několikaměsíčním dluhu 
nájemce nemohou svépomocí ná-
jemníka vystěhovat a vyměnit zám-
ky bytu, neboť by tím mohlo dojít 
z jejich strany ke spáchání trestného 
činu. 
 Závěrem potěším jistě všechny 
nájemníky – chovatele zvířat. Pro-
najímatel již nemůže jejich chov za-
kázat,  pokud nepřiměřeně nenaruší 
poměry v  domě (např. při porov-
nání hluku s malými dětmi, apod.). 
Pokud ale zvíře  znečistí společné 
prostory, musí nájemce tyto případ-
né zvýšené náklady na úklid a údrž-
bu uhradit.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

  NOZ a nájem  část II.  

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

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Firma MAVET CZ s.r.o., 
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

přijme do pracovního poměru 

KONSTRUKTÉRA
Požadujeme technické vzdělání. Velmi dobrou znalost práce s PC 

a konstrukčním programem AutoCAD. Praxi v oboru minimálně 1 rok.

Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností. 
Závodní stravování, masérské služby v závodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h 

(pružná pracovní doba). Pracoviště Rychnovek 55.  

Zájemci kontaktujte p. Ing. Šafránka, tel.: 736 483 402 
profesní životopis zašlete na e-mail: m.safranek@mavet.cz 

IK MAYORAL   DĚTSKÁ ZNAČKOVÁ MÓDA
NOVÁ KOLEKCE JARO – LÉTO 2014

BUTIK V PASÁŽI 
KOMERČNÍ BANKY 

NÁCHOD

Tel. 724 255 558

Kvalitní oblečení za rozumnou cenu
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

1.390.000,- KčCena:

Chata Nahořany, okr. NA
Zděná chat 3+kk se zahradou. Krb. kamna, 
podkroví, terasa. CP 1.049 m2. 

N4298č. inzerátu 

2.800.000,- KčCena:

Komerční objekt Jaroměř
Provozní areál, CP 2.459 m2. Manipulační 
plocha, kanceláře, soc. zázemí,... 

N3663č. inzerátu 

839.000,- KčCena:

Byt 2+1 Náchod 
Zděný byt v OV 2+1, CP 85 m2. Balkon, 
sklep. Nízké náklady na bydlení.

N5466 Řádková inzerce

 

 
Byt 1+kk Náchod č. N5159
CP 38 m2, 470 000 Kč
Byt 2+kk Police nad Metují č. N5603
CP 65 m2, 650 000 Kč
Byt 3+1 Rychnov n./ Kn. č. N5675
CP 63 m2, 1 095 000 Kč
Byt. dům s restaurací č. N5716
Martínkovice, CP 863 m2, 2 865 000 Kč
RD Dobruška č. N5650
CP 216 m2, 795 000 Kč
St. pozemky Studnice, okr. NA č. N3950
CP 5.301 m2, 191 Kč/ m2

Restaurace Božanov, okr. NA
Komplet. vybavená, zavedená restaurace 
s barem a letní zahrádkou. CP 618 m2.
Cena: 2.440.000,- Kč
č. inzerátu: N5651ti

Inzerce ECHO Nachod 03a-2014.indd   1 17.3.2014   14:17:36

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

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

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
Hola, hola…

Ricochetová 
školička volá

Naučíme Vaše děti ricochet

ACADEMIA MERCURII na HOLIDAY 

WORLD 2014
 Náchodská střední škola ACA-
DEMIA MERCURII se zúčastnila 
již 23. ročníku Mezinárodního ve-
letrhu cestovního ruchu HOLIDAY 
WORLD v Praze. Tento mezinárodní 
veletrh je nejvýznamnější akcí svého 
druhu nejen v  České republice, ale 
i ve střední Evropě. Studenti cestovní-
ho ruchu měli jedinečnou příležitost 

navštívit tuto akci v den určený pou-
ze pro odbornou veřejnost a  sezná-
mit se tak s nejnovějšími trendy ces-
tovního ruchu. Prostory výstaviště se 
opětovně zaplnily stovkami exkluziv-
ních expozic tourist boardů, domá-
cích i  zahraničních cestovních kan-
celáří, a reprezentanty mnoha krajů, 
regionů a měst Česka i Slovenska.

PRAVIDELNÁ TANEČNÍ 
ODPOLEDNE 

v Dannyho kavárně  
Hotelu U Beránka 

v Náchodě pokračují  
v neděli 30. března 
2014 od 16 hodin

Pocta pro Kurta 
Cobaina 
 U  příležitosti 20-ti let od  úmrtí 
legendárního zpěváka kapely Ni-
rvana se v  Broumově (KD Střel-
nice, 5. dubna od  18 hod.) usku-
teční koncert KURT COBAIN IN 
MEMORIES. Zahrají Imodium, 
Kluci, Arven a  další. Akci mode-
ruje hudební publicista Jaroslav 
Špulák. Případný fi nanční výtěžek  
bude poskytnut Dětskému domovu 
v Broumově. 

Knihovnická 
statistika
 Městská knihovna v  Červeném 
Kostelci má k  dispozici statistiku 
návštěvnosti za  uplynulý rok. Vy-
plývá z  ní, že v  roce 2013 si zde 
čtenáři vypůjčili 115 000 knih a pe-
riodik. Plných 50  000 čtenářů si 
výpůjčku prodloužilo. Za  stejnou 
dobu přibylo do  fondu knihovny 
1500 titulů. 

KARNEVAL VE STAROMĚSTSKÉ 

SOKOLOVNĚ
 V  polovině února se  tělocvična 
Sokola ve  Starém Městě zaplnila 
spoustou dětí v  nápaditých kostý-
mech. Místní sokolská organizace 
uspořádala pro děti maškarní kar-
neval. Nedělní odpoledne si sem 
přišla užít spousta dětí se svými 
rodiči. Volejbalistky ze zdejšího od-
dílu připravily řadu soutěží. Za spl-
nění úkolu děti získávaly žetonky, 
za které si pak v tombole mohly, za-
koupit‘ nějaký mls či drobnost.
  Soutěže vystřídalo vystoupení 
kouzelníka pana Karla Kašpara. 
Děti napjatě sledovaly a samy často 

asistovaly při kouzlení. Největší 
úspěch sklidila nafukovací zvířátka.
  Na  závěr se děti naučily tančit 
ptačí tanec. Porota mohla při reji 
masek vybrat tři nejhezčí. Nebylo 
to vůbec jednoduché. Vodníci, kou-
zelníci, princezny, víly, sněhuláčci, 
různá zvířátka jako kravička, myš-
ka, kůň, též klauni a  šášové a  celá 
řada dalších nápaditých kostýmů 
komplikovala porotcům jejich roz-
hodování. Byly vybrány a  oceněny 
tři nejkrásnější masky, velký potlesk 
si však  zasloužili všichni zúčastnění 
i pořadatelé.    P. Horáková

Karnevalová sobota na Pavlišově
 První březnová sobota na  Pavli-
šově patřila dětem. Dětem ze zá-
kladní školy Pavlišovká v  Náchodě 

na  Babí, ale i  všem ostatním, které 
si přišly užít karnevalovou zábavu. 
V  reji masek tančil Harry Potter, 

vodněnka, čarodějnice Elvíra, prin-
cezny, princové a další známé i méně 
známé postavy. Děti i rodiče soutě-
žili, plnili zapeklité úkoly a za jejich 
splnění vyhrávali spoustu krásných 
cen. Velká pochvala patří kromě 
dětí také právě jejich rodičům. Kre-
ativita při výrobě některých ma-
sek opravdu neznala mezí. I  přes 
krásné, už téměř jarní počasí byla 
účast veliká a  my za  ni moc děku-
jeme. Stejně tak děkuji i Vlčkovým 
z  Pavlišova, kteří nám již tradičně 
poskytli prostor pro uspořádání na-
šeho karnevalu a všem, kteří byli při 
přípravě tohoto krásného odpoled-
ne nápomocni. 

Bc. Jitka Jirásková
vychovatelka ŠD Náchod Babí

KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ 
SLUŽBY 

Pravidelný úklid fi rem, 
administrativních budov, 

ordinací, kanceláří a strojní 
mytí výrobních hal.

Oldřich Žďárek
Tel. 603 743 983 
e-mail: oldrich.zdarek@seznam.cz
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