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„Květinová tiskovka“
 Jedná se o jednu z pravidelných 
tiskových konferencí, kterou Svaz 
květinářů a fl oristů ČR ve spolu-
práci s  Asociací zahradnických 
společenstev a  Agrární komorou 
ČR pravidelně pořádá. Tato akce 
je výjimečná tím, že mimořád-
ně nebude v  Praze nebo v  Brně, 
nýbrž na půdě fi rmy Černý v Ja-
roměři. Výsledky práce pěti ge-
nerací rodiny Černých a  s  nimi 
mimo jiné i českého zahradnictví 
můžete oceňovat po celém světě. 
Obdivuhodné je, že odhodlání 
pokračovat ve  šlechtění a  nadále 
dělat dobré jméno naší zemi ne-
zastavilo ani znárodnění fi rmy. 
Zkušenosti i  výsledky práce této 
zahradnické rodiny, které mimo 

jiné může veřejnost vidět na zku-
šebních záhonech fi rmy, jsou mo-
tivující pro rozvoj nádherného 
zahradnického oboru, který má 
v  ČR velký potenciál. Vedle jistě 
zajímavých informací od  členů 
rodiny Černých promluví také 
Ing.  Jiří Horák člen představen-
stva Agrární komory ČR a  sou-
časně předseda Svazu květinářů 
a fl oristů ČR a též Ing. Jiří Dusba-
ba tajemník Asociace zahrad-
nických společenstev a  vicepre-
zident Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR pro oblast zemědělství 
a životní prostředí. Tisková kon-
ference se uskuteční ve fi rmě Čer-
ný, Husova 139, Jaroměř v  úterý 
5. srpna 2014 od 10,00 hod.

Peníze rychle 
– do 24 hodin

Volejte zdarma 800 166 000

Horolezecký 
festival 
 V Teplicích nad Metují se usku-
teční (od 28. do 31. srpna) divácky 
oblíbený Mezinárodní horolezecký 
fi lmový festival. Připomeňme, že 
nultý ročník této akce se uskuteč-
nil již v roce 1980. I letošní ročník 
obohatí řada doprovodných akcí. 
Chybět mezi nimi nebude ani ve-
řejný běh Teplickými skalami či 
soutěž v  lezení bez jistícího lana 
po  nízkých skalách (tzv. boulde-
ring)   

O tropické pouti v České Skalici

Foto: J. P. VoltrFoto: J. P. Voltr

čtěte na str. 8
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RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 4 900 000,- Kč
Venkovský statek s pozemky o výměře 19,5 ha ve Velkém Dřevíči ..................................... 3 600 000,- Kč
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci ....................................... 2 550 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zděné  stavení v hezkém, přírod-
ním prostředí ve Velkém Dřevíči. 
Dispozice: obytná místnost s kuch. 
koutem, chodba, koupelna, obývák 
s krbovými kamny, dílna, spižírna, 
půda. Pozemek  1079 m2.Cena: 449 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 28. července 2014 uplynou 3 smutné roky, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír Tesař z Náchoda.

Stále vzpomíná bratr Jiří s rodinou 
a kamarádi

Okénko 
energetického 
poradce 61. 

 Vážení čtenáři,
 Vy, kteří ještě váháte být našimi 
klienty, doporučuji si vzít do ruky 
poslední vyúčtování plynu ve Vaší 
domácnosti. Na  tomto vyúčto-
vání si najděte ve  složce „Platba 
za ostatní služby dodávky“ / ni-
koliv „Regulované platby“ nebo 
„platby za  distribuci“ /položku 
„Cena za odebraný zemní plyn“, 
udávánou na fakturách v Kč/ kWh 
a  to bez DPH a  položku „Plyn. 
Stálý měsíční plat“ nebo  „Ka-
pacitní složka ceny“ udávanou 
v Kč/ měsíc.
 Protože od  uplynutí ukončení 
1. kola poptávky na  cenu plynu 
na rok 2015 se sešlo více jak 100 
nových klientů, tak jsme se roz-
hodli i  k  2. kolu, které uzavřeme 
k 20.8.2014. V 1. kole  jsme u Ar-
mex Energy a.s. získali na  rok 
2015 cenu plynu 809,-Kč/ MWh 
bez DPH, což se na  vyúčtová-
ní objeví jako 0,809,- Kč / kWh  
s měsíčním platem 0,-Kč/ měsíc. 
V  druhém kole předpokládáme 
obdobnou cenu.
 Pokud na  svých vyúčtováních 
za plyn najdete cenu větší než 1,00 
Kč/kWh bez DPH a  zůstanete 
u  tohoto svého dodavatele /ob-
vykle ČEZ a Bohemia Energy/, tak 
Vás lze směle považovat za „bohá-
če“, kterému je jedno jestli za totéž 
zaplatí o několik tisícovek více či 

méně. Totéž lze říci i o Vás, kteří 
na svých fakturách za plyn najde-
te cenu 0,9 – 0,999 Kč/ kWh bez 
DPH / obvykle RWE, Bohemia 
Energy, Centropol, ČEZ /.
 Pokud na  svých vyúčtováních 
v  „platbách za  ostatní služby do-
dávky – měsíční plat / kapacitní 
složka ceny / najdete 100,- a více 
Kč za  měsíc bez DPH, tak au-
tomaticky k  výše zmiňovaným 
několika tisícům korun, které 
vyhazujete komínem  přidejte 
1500,-Kč a více.
 Vřele Vám doporučuji účast 
ve  2.poptávkovém kole u  Armex 
Energya.s.. Mimo trocha Vašeho 
času Vás to nic nestojí a  ušetříte 
mnoho svých tisícikorun již v této 
zimní sezóně.

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
poradenské společnosti Optimal Energy.
cz, a.s., Česká Skalice. 
Hlavní kancelář:
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail:  mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová a Alena Bartůňková
Tel: 607 007 927 a 730 897 102, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Nejlepší dům na Marsu postavili 
studenti z Náchoda
 Osmý ročník celostátní soutěže 
Stavby z vlnité lepenky vyhráli stu-
denti VOŠ stavební a SPŠ stavební 
arch. Jana Letzela z Náchoda, kteří 
vytvořili model z ekologického oba-
lového materiálu na  téma „Dům 
na Marsu“. 
 Jakub Prouza a  David Zima, 
dva studenti náchodské stavební 
průmyslovky arch. Jana Letzla, šli 
do soutěže o nejlepší Dům na Mar-
su z ekologické vlnité lepenky s ná-
vrhem stavby „Centrum odborné 
výuky, odloučené pracoviště Mars 
1“. „Kluci zvítězili v konkurenci 23 

projektů ze středních stavebních 
škol ze všech krajů České repub-
liky, takže to považujeme za  velký 
úspěch,“ řekl Luboš Rejmont, vyu-
čující. 
 Autoři nejlepšího projektu si vy-
berou ceny v hodnotě 25 tis. Kč. Po-
řadatelem je Svaz výrobců vlnitých 
lepenek České republiky ve  spo-
lupráci se společností EKO-KOM. 
Záštitu nad projektem převzalo Mi-
nisterstvo životního prostředí Čes-
ké republiky. Finále s  vyhlášením 
výsledků proběhlo ve  Štefánikově 
Hvězdárně v Praze na Petříně.

Pavlína Vejrková nejúspěšnější závodnicí v historii 
přeborů ČR ČOS ve všestrannosti  

Velký úspěch náchodských děvčat v Praze
 V  Praze se o  víkendu 13. – 15. 
června 2014 konal přebor ČR ČOS 
v  sokolské všestrannosti starších 
žákyň, dorostenek a  žen. Z  ná-
chodského Sokola do  Prahy odjela 
tři děvčata. Vedla si opravdu velmi 
úspěšně. Do  Náchoda přivezla cel-
kem 10 medailí.
 Nejúspěšnější závodnicí této sou-
těže se stala žákyně Pavlína Vejr-
ková, která vybojovala jako první 
v historii všechny možné zlaté me-
daile. Zvítězila ve  sportovní gym-
nastice, ve šplhu, v atletice i v plavá-
ní. Pátou, nejcennější zlatou medaili 
vybojovala v součtu všech sportov-
ních odvětví a stala se absolutní pře-
bornicí ČR ČOS. 
 Spolu s ní startovaly v Praze i do-
rostenka Adéla Zákravská, která se 
stala přebornicí ve  sportovní gym-
nastice a stříbrnou medaili vybojo-
vala ve  všestrannosti. K  tomu byla 
ještě 4tá v  plavání a  6tá v  atletice. 

Pozadu nezůstala v kategorii žen ani 
Míša Adamu. Zvítězila ve sportovní 
gymnastice, bronzová byla v  pla-
vání a  na  bronzové příčce stanula 
i ve všestrannosti. 
 Župa Podkrkonošská – Jiráskova 
přivezla z  Prahy fantastických 27 
medailí.
 Medailemi pokračovaly dívky 
i  v  pondělí, kdy se zúčastnily kraj-
ského kola Odznaku Všestrannos-
ti Olympijských Vítězů – OVOV 
v Hradci Králové, Zde si vedly opět 
velmi dobře. Pavlína Vejrková vybo-
jovala opět zlatou medaili v OVOV 
a  zajistila si tak republikové fi nále 
olympijských vítězů, které se koná 
v  září 2014 v  Praze pod záštitou 
Olympijského výboru a  olympij-
ských vítězů Roberta Změlíka a Ro-
mana Šebrleho. Spolu s  ní pojede 
do Prahy i Anička Hurdálková. Dob-
ře rozjetý závod mají i Jana Hurdál-
ková a Nikola Chvojková. Všechny 

reprezentují ZŠ Komenského Ná-
chod.  V soutěži družstev v Hradci 
Králové zvítězilo družstvo ZŠ Police 
nad Metují. I  toto družstvo odje-
de na  republikové fi nále do  Prahy.                                                                             
 Dop. 

Na bruslích z Náchoda až na konec světa
 Náročnou jarní sezónu mají 
za sebou rychlobruslaři na kolečko-
vých  bruslích z oddílu BK Náchod.
Po  závodech opět projezdili celou 
republiku i  řadu okolních zemí.  
A nasbírali celou řadu úspěchů!
 Ti nejzkušenější – Michal Prokop 
a Kateřina Novotná – se na dlouhých 
tratích prosazovali do první desítky 

v  závodech Evropského poháru 
(Německo, Rakousko).   Na tyto zá-
vody s nimi vyráželi i  jejich mladší 
kolegové (Matyáš Falta, Vlaďka Poz-
děnová, Honzík Homolka) , kteří se 
tam statečně prali s  těžkou zahra-
niční konkurencí a u kterých by se 
získané zkušenosti měly výsledkově 
projevit v příštích sezónách. 
 V  průběhu jara  proběhla také 
domácí mistrovství  České republi-
ky – na silničním okruhu, na dráze 
a  v  půlmaratonu. Ve  sběru medailí 
byli nejúspěšnější  Kateřina Novotná 
(3 x mistryně ČR – vyhrála všechny 
své závody v kategorii juniorek 18-
19 let), Michal Prokop (1 x mistr 
ČR, 1 x 2. místo – junioři 18-19 let) 
a Jan Homolka (2 x 3.místo – chlap-
ci 10-11 let).  Výborně si také vedla 
naše nejmladší závodnice – Barbora 
Homolková, která  letos nemá doma 

konkurenci mezi 6-7  letými děvčaty 
a je naší velkou nadějí…
 Velmi náročné, ale úspěšné 
jaro letos odjezdil Michal Prokop. 
Díky výkonům v minulém roce byl 
letos zařazen do silniční reprezen-
tace ČR. Díky tomu se mohl pravi-
delně účastnit závodů Světového 
poháru (WIC) a  Německého 

poháru v in-line bruslení. Jedná se 
o maratonské silniční závody, kde 
si to na dlouhých tratích (obvykle 
42 km, průměrné rychlosti okolo 
40 km /h) rozdávají ti nejlepší zá-
vodníci z celého světa … A i když 
je Michal ještě věkem junior, do-
sahoval i mezi seniory výborných 
výsledků:  Dijon (FRA) – 31. mís-
to, Berlín – 11., Frankfurt n. M. 
– 15., Koblenze – 15., Ostrava – 
7.   Vrcholným zážitkem pak byla 
účast na  závodě Světového pohá-
ru v Incheonu v Jižní Koreji  (21. 
místo).
 Díky svým výsledkům se Ka-
teřina Novotná i  Michal Prokop 
nominovali do  národního týmu 
také pro letošní Mistrovství Evro-
py, které se bude konat na přelomu 
července a srpna v německém Gei-
singenu.   Držíme jim palce!  

 A  také hledáme další děti, kte-
ré by taky chtěly „jezdit s  vět-
rem o  závod“!  Občas je to dři-
na, pády trochu bolí, ale stojí to 
za to! Podívejte se  na naše stránky 
www.bknachod.cz a  přijďte se 
na nás podívat na některý trénink. 
Těšíme se na vás!
 Pavel Prokop  -  trenér

Poděkování
Děkuji alespoň touto cestou 

pracovníkům chirurgické 
ambulance Oblastní nemocnice 
Náchod zejména pak jmenovitě 

MUDr. Jaroslavu Nývltovi 
a sestře Ireně Daňsové 

za perfektní a lidský přístup 
ke mně jako k pacientovi 

a hlavně jim patří veliký dík 
za odbornou péči a hlavně 
záchranu mé nohy po těžké 

havárii.

Ještě jednou velké díky

Zbyněk Pražák

avn
o těžké 

ky

k
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 27. července 2014 uplynou tři smutné roky, 

kdy nás navždy opustil drahý tatínek 

pan Drahomír Tyburec z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Stále nám chybíš

Dcera Dagmar s manželem

VZPOMÍNÁME...
V tomto čase uplynulo 5 let od smutného léta, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka 

paní Milena Laštůvková 
a zároveň je to již 9 let, co nás opustil náš tatínek 

pan Jaroslav Laštůvka z Hořiček.

stále vzpomínají dcery Milena, Alena, 
Helena a Jana - s rodinami

 V minulém vydání Echa vyhlásila 
redakce novin Echo spolu s  pořa-
dateli soutěž o  vstupenky na  kul-
turní akci ve  Vršovce na  pátek 25. 
7. 2014. Čtenáři měli poslat do  re-
dakce správné odpovědi na 2 otáz-
ky: 1. Skupina Beatles je spojována 
s  britským městem LIVERPOOL, 
2. Křestní jméno leadra skupiny 
Queen je FREDDIE.

 Z  došlých odpovědí jsme vylo-
sovali 2 výherce, kteří si u  vstupu 
do  areálu ve  Vršovce před zahá-
jením akce vyzvednou po  dvou 
vstupenkách. Jsou to: paní Tereza 
Holbová a pan Milan Plíška. Gratu-
lujeme a přejeme výhercům a všem 
návštěvníkům příjemný zážitek. 
 
 Laďka Škodová

Vstupenky získávají…

 Již třetí sezónu nabízí služby are-
ál zdraví a sportu AQA Land v Me-
ziměstí. Krásné moderní koupaliště 
má otevřeno každý den v  týdnu 
a  koupání zde (v  základní sazbě) 
pořídíte od 40 do 90 Kč.

Za koupáním 
do Meziměstí

 V termínu od 1. do 9. srpna pro-
běhne již 84. ročník Festivalu ama-
térského divadla Jiráskův Hronov. 
Součástí tradičního svátku múzy 
Th alie bude i 12-15 tématických se-
minářů a divadelních dílen. 

Jiráskův Hronov 

 Zajímavé závěry vyplývají z ana-
lýzy neziskové společnosti ASEKOL, 
která se zabývá zpětným sběrem 
elektrospotřebičů. Tak například 
obyvatelé Královéhradeckého kra-
je v uplynulém roce ušetřili 10 372 
MWh elektrické energie, 555  941 
litrů ropy a  44  332  000 litrů vody. 
Dosáhli toho díky odevzdání nepo-
třebného elektrozařízení k recykla-
ci (obyvatelům se zdařilo vysbírat 
462 508 kg televizorů a PC monito-
rů a 283 335 kg drobného elektra). 
A těch ušetřených 44 332 000 litrů 
vody? Stejné množství je zapotřebí 
k výrobě 35 465 sudů piva!

Šetřete a ušetříte 
– na pivo!

Triangl v Kostelci
 Středisko Triangl jedno z  šes-
ti středisek občanského sdružení 
Salinger v Hradci Králové, pracuje 
s  rodinami v  celém Královéhra-
deckém kraji. Jeho pracovníci za-
jíždějí i  do  Červeného Kostelce, 
aby pomohli rodinám vymanit se 
z problémů, ať už výchovných, so-
ciálních nebo fi nančních. To vše 
bezplatně.  (tk)

Letní „antík“
 V  pondělí 28. července bude 
před objektem Městské knihovny 
v Novém Městě nad Metují zaháje-
na tradiční akce: Letní antikvariát. 
Vždy od 8.00 do 16.00 od pondě-
lí do  pátku. Nakoupit zde můžete 
knihy za  symbolickou cenu! Akce 
se koná do vyprodání zásob, maxi-
málně do 8. 8. 2014.

 Z důvodů kompletní rekonstrukce je od 7. července uzavřen pro veškerý 
provoz most u pivovaru v Náchodě. Chodci mohou k přechodu řeky vyu-
žívat lávku u čerpací stanice Benzina a motoristé se do lokality nad pivova-
rem dostanou přes kruhový objezd u Slávie. Rekonstrukční práce by měly 
skončit 31. října letošního roku.   Foto: Mirek Brát

Nové cyklomapy
 Na příští sezónu budou cyklisté 
v Královéhradeckém kraji vybave-
ni novými cyklomapami a  infor-
mačními brožurami o nejatraktiv-
nějších krajských zajímavostech. 
Cyklomapy by měly vyjít v nákla-
du šedesáti tisíc kusů a informační 
brožury v nákladu tří set tisíc kusů. 
Tisk těchto materiálů je součástí 
projektu „Podpora rozvoje cestov-
ního ruchu v  Královéhradeckém 
kraji“. Cyklistům-turistům tak 
budou k  dispozici mapy šesti tu-
risticky významných území Krá-
lovéhradeckého kraje – Hradecka, 
Českého ráje, Krkonoš, Podkrko-
noší, Kladského pomezí, Orlic-
kých hor a Podorlicka. V mapách 
budou k  nalezení veškeré aktuál-
ní cyklotrasy a  cyklostezky, trasy 
pro mountainbike a  singletrack 
i  trasy vhodné pro in-line brus-
laře. Cesty budou na  mapě rozli-
šeny také podle povrchu. Chybět 
ale nebudou ani běžné turistické 
trasy. Na  mapě bude zároveň vy-
značeno dvanáct největších kraj-
ských lákadel, kterým se budou 
věnovat i  samostatné informační 

brožury. Na  rubové straně pak 
dostanou turisté tipy, jak se k vý-
znamným místům, ale i  k  dalším 
turistickým cílům v  kraji dostat. 
V  mapách bude vyznačena i  sou-
visející doprovodná infrastruktura 
(cykloservisy, zařízení s certifika-
cí „Cyklisté vítáni“ apod.) Mapy 
a  informační materiály by měly 
být zhotoveny do  března příštího 
roku a budou k dispozici na vele-
trzích cestovního ruchu či v infor-
mačních centrech. 
 Celý projekt má za  cíl nalákat 
k  návštěvě Královéhradeckého 
kraje co nejvíce turistů jak domá-
cích tak i  zahraničních. Těm bu-
dou k  dispozici i  nově vydávané 
Turistické noviny, které jsou sou-
částí projektu. Veřejnosti přiblíží 
atraktivní místa Královéhradec-
kého kraje a  pozvou návštěvníky 
na  aktuální kulturní, společenské 
či sportovní akce v  jednotlivých 
územích. První vydání se zamě-
řením na zimní sezónu 2014/2015 
je v plánu už na podzim letošního 
roku.  (tiskové oddělení KHK, 
 redakčně kráceno)

Nová cisterna
 V České Skalici jsou na příchod 
horkých dní dobře připraveni. Vo-
zový park tamních technických 
služeb posílil nový kropicí vůz 
na podvozku Iveco Eurocargo. Na-
hradil  Škodu 706, která v  České 
Skalici sloužila neuvěřitelných 53 let 
(od  roku 1961). Dodejme pro úpl-
nost, že pořizovací cena nové kropi-
cí cisterny činila 2,5 milionů korun. 
Dotací na  nákup přispěl (ve  výši 
90 %) českoskalické radnici Ope-
rační program Životního prostředí.

 Přístavba Radnice v  Hronově 
vykazuje statické poruchy a  dlou-
hodobě se odchyluje od  hlavní bu-
dovy. Ze statických posudků zpraco-
vaných Ing. Němečkem v roce 2006 
a  Ing. Švorcem v roce 2013 vyplývá 
hned několik příčin. Dosedání zá-
kladů přístavby, snížení hladiny řeky 
Metuje a poruchy na dešťové kanali-
zaci ve dvorní části stavby. Na zákla-
dě statických návrhů byla v letošním 
roce zahájena příprava pro zajištění 
statických poruch budovy…
 (Hronovské listy 2014, č.6)

Přečetli jsme za Vás...

 Kdysi po  celé republice vyhlá-
šená hotelová škola v  Hronově už 
další studenty nevychová. Její třídy 
se s  koncem školního roku zavřely 
a studenti už se do nich nevrátí. 30. 
června defi nitivě provoz školy skon-
čil. Proč to tak dopadlo, na  to má 
každý jiný názor.
 Začátek konce odstartoval letos 
v  březnu, kdy se ke  studiu do  prv-
ního ročníku přihlásilo pouze sedm 
zájemců. „Provoz školy bude defi ni-
tivně zastaven k 30. červnu. Důvo-
dem je nedostatek žáků. V takovém 
případě není možné provoz ufi nan-
covat. Po uzávěrce přihlášek na ško-
lu bylo přihlášeno pouze sedm dětí. 
Na  základě toho jsme rozhodli, že 
se v  letošním roce nebudou oteví-
rat první roč-
níky,“ uvedl 
jednatel zři-
zovatele školy 
SČMSD Praha 
Ludvík Vo-
máčka.
 Tuto skuteč-
nost prý sdělil 
jednatel obra-
tem ředitelce 
školy Štěpánce 
Th érové. „Sna-
žili jsme se ře-
šit, jak to bude 
s  jejím udrže-
ním dále. Zá-
roveň začala 
jednání s  ve-
dením Městského úřadu v Hronově, 
který je majitelem budovy, aby nám 
byl na  přechodnou dobu snížen, 
popřípadě odpuštěn nájem. V  tom 
případě bychom byli schopni školu 
udržet při životě. Naše žádost byla 
ale zamítnuta, jelikož zastupitelstvo 
naši situaci nepochopilo,“ tvrdí Vo-
máčka.
 Stávající žáci museli přejít na  ji-
nou školu a  do  prvních ročníků 
nebyli už žádní studenti přijímáni. 
Nejkritičtější situace nastala s  uza-
vřením školní kuchyně, která zajišťo-
vala stravu pro děti ze základní ško-
ly. „Náš požadavek je co nejrychlejší 

předání budovy, zejména kuchyně 
a  jídelny. Chceme také vědět, jaké 
vybavení nám je zřizovatel ochoten 
přenechat, nabídnout k  odprodeji 
nebo zda si odveze všechno,“ řekl 
místostarosta Josef Th ér. Jsou pou-
ze dva měsíce prázdnin na  to, aby 
město alespoň provizorně uvedlo 
kuchyň do  chodu a  mohlo se začít 
vařit. „Hotelová škola zajišťovala 
stravování pro dvě stě padesát děti 
ze základní školy a ty by zůstaly bez 
jídla. 

Škola skončila v insolvenci
 Zřizovatel školy SČMSD a  ve-
dení školy jednalo za  účasti práv-
níků o  jejím dalším osudu. Bylo 
dohodnuto, že 18. července 2014 

bude vyhlášeno insolvenční řízení. 
Do nezáviděníhodné situace se do-
stali všichni zaměstnanci školy a její 
studenti. Proč dospěla škola ke kra-
chu, o tom lze jen spekulovat. „Ne-
dostatek dětí je jen výmluva, spíš to 
připomíná jeden velký tunel a  ne-
zvládnutí vedoucí funkce,“ soudí 
shodně učitelé. Co se dělo na škole 
a  jaká tam byla informovanost, to 
prý zřizovatel nevěděl, protože tam 
nebyl. „Školu vedla Štěpánka Th éro-
vá a ta měla minimálně od začátku 
června jasné instrukce, jak postu-
povat. Jasně bylo stanoveno, že má 
všem zaměstnancům sdělit situaci 

a  předložit jim návrh na  ukončení 
pracovního poměru. Se všemi stu-
denty mělo být také jednáno a měli 
dostat smlouvu o  ukončení studia 
na základě toho, že se škola zavírá,“ 
uvedl Ludvík Vomáčka.
 Starostka Hana Nedvědová nedo-
káže říci, co situace bude znamenat 
pro město. „Pro nás je prvořadá pri-
orita, abychom měli kde stravovat 
děti. Po  jednání s  jednatelem Lud-
víkem Vomáčkou je pozitivní to, že 
jsme se dohodli na zapůjčení inter-
nátu po dobu konání Jiráskova Hro-
nova. Při posledním jednání Ludvík 
Vomáčka řekl, že se potvrdilo, že 
škola a její vedení nefunguje, jak by 
měla a podle jeho představ,“ uvedla 
starostka Hana Nedvědová.

 Podle starostky návrh 
ze strany školy o snížení 
nebo odpuštění nájmu, 
aby se škola zachránila, 
už nemělo žádný smysl. 
„Dříve byla tato škola 
jediná v  kraji. Dnes už 
má velkou konkurenci 
a jsou slabé ročníky, pro-
to je v  takovéto situaci 
potřebné mít silný ma-
nagement, který se s tím 
vyrovná. To tu bohužel 
není. Problém nastal 
ve chvíli, kdy se asi před 
dvěma lety začala šířit 
fáma, že se bude škola 
zavírat a nikdo s tím nic 
nedělal. Rodiče tak měli 

obavu dávat děti studovat do nejis-
toty,“ soudí starostka.
 Dodala, že na  škole pracovně 
strávila spoustu let a  je to prý její 
srdeční záležitost. Současnou ředi-
telku Štěpánku Th érovou označila 
za  hrobařku školy. Ludvík Vomáč-
ka uvedl, že už při prvním jednání 
v květnu mezi vedením školy, zřizo-
vatelem a městem mu připadalo, že 
„tam převládá oboustranná osobní 
zášť mezi ředitelkou školy a  vede-
ním města, a  to není v  takovémto 
případě to nejvhodnější.“
Zdroj: http://nachodsky.denik.cz/
zpravy_region 

Hronovská hotelovka skončila 30. června 

Poslední zvonění, poslední maturita. Po 121 letech škola skončila…
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NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY DO 500TIS. KÚVĚRY DO 500TIS. Kčč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI 
ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTIZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

Tel. 774 061 137,        
      777 061 131, 
      491 417 180

Nabídka pro Vás:
•  konsolidace úvěrů 
•  vyplacení exekucí 
•  rychlé vyřízení bez poplatků

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

výroba • montáž  • servis

www.elektrokola-nachod.cz

Prodejna jízdních kol a elektrokol
Běloveská ul. 851 
(u bývalého Čedoku), 
Náchod

1. Přestavby jízdních 
     kol na elektrokola 
     dle vašich požadavků

3. Akční ceny 
      elektrokol

2. Invalidní vozíky 
     od 25 000 Kč

4. Elektrické 
      a benzínové 
      koloběžky

Tel.: 775  514  406, 
702  518  882,  723  609  938

E-mail:  elektrokola-nachod@seznam.cz
Eshop: elektrokola-nachod.cz

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: Vestec u Č.Skalice

Okres: Náchod

Poloroubená chalupa k tr-

valému bydlení, 2 garáže, 

poz. o celk vým. 511m2 

v centru obce. Na poz. jsou 

2 skleníky, králíkárna a al-

tánek. V přízemí: kuchyň, 

pokoj s krbem, koupelna, 

WC, spíž, kotelna. V patře 2 ložnice a půda k vestavbě. Dobrý stav. Voda 

veř., topení ÚT tuhá paliva, 3komor septik s přepadem. Atraktivní lokalita 

- 3km Ratibořice, 5km Rozkoš,  příjemné a klidné bydlení.  Ihned volné!!!

Zn.: 14D306 Cena:  1 155.000,- Kč

Obec: Náchod 

Karlův Kopec                                                    

Okres: Náchod
Velmi pěkná, udržovaná chata 

se zděným suterénem a dřevě-

ným, zatepleným patrem. V ob-

jektu je v 1.PP kuchyňka a ko-

mora,  chemické WC a sprcha 

s průtok. ohřívačem. V přízemí 

pokoj a v podkroví ložnice. Voda i el. zavedeny, odpady trativod. Poz. 

s terasou, letním sezením o celk. vým. 355 m2. Překrásné místo s pěk-

ným výhledem! V ceně zařízení a vybavení! IHNED VOLNÉ!

Zn.: 13H198                                                                 Cena: 463.000,- Kč

Obec: Všeliby                                                           

Okres: Náchod

Větší, druž.byt 1+3 o celk.

pl. 88 m2 v 1.NP cihlové-

ho domu se zahrádkou, 

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 výbor-

ném stavu. Byt je standardní, bez úprav. Nutno vidět – krásné místo. 

Zajímavá cena – výhodná investice!!

Zn.: 13B225                                                     Cena: 495.000,-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

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

Ve prospěch psího útulku
 V  Broumově je v  prodeji (v  IC 
Broumovska) třetí díl útulkového 
pexesa a sada nových 17-ti pohled-
nic s  fotografi emi nových pejsků 
v  tamním psím útulku. Z  pexe-
sa a  pohlednic se stává v  období 
prázdnin i  zajímavý suvenýr, který 
si turisté (zejména tedy jejich dětská 
populace) často odvážejí z návštěvy 
metropole Broumovského výběžku.  

Setkání hejtmana 
s občany Broumovska
 V  sále zastupitelstva v  objektu 
Městského úřadu v  Broumově se 
2. října uskuteční setkání hejtma-
na kraje Lubomíra France s občany 
Broumovska. Diskutovaná témata 
budou například krajská infrastruk-
tura a  dálniční síť, zdravotnictví 
v  Královéhradeckém kraji, školství 
na Broumovsku včetně problematiky 
místního gymnázia, externí a unijní 
prostředky využitelné pro další roz-
voj Broumovského výběžku. Setkání  
se uskuteční od 16 hodin. 

Z archivu broumovského 
fotbalu
 Město Broumov, fotbalový oddíl 
Slovan Broumov a portál Naše Brou-
movsko připravují výstavu s názvem 
„Stále živá historie broumovského 
fotbalu“. Těžištěm výstavy, která by 
měla být představena veřejnosti za-
čátkem podzimu, budou zejména 
historické fotografi e. Doplní je však 
i trojrozměrné předměty – dresy, ko-
pačky, deníky trenérů atd.   

Babička na kolejích 
 I na vlakovém nádraží v Nácho-
dě  můžete kromě moderních stro-
jů občas vidět i historické unikáty, 
doslova „babičky na kolejích“. Ta-
kovou podívanou nabídla v nedáv-
né době  mašinka lokomotivní řady 
310.0, typická parní lokomotiva 
československých drah po vzniku 
Československa v roce 1918.

Foto Josef Pepa Voltr  



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

   Společnost Průmstav Náchod 
s.r.o.  v  nedávné době, mimo jiné,  
realizovala kvarteto staveb pro 
vzdělávací a  volnočasové instituce 
v  našem regionu. V  Náchodě sta-
vaři z  Průmstavu pracovali na  ob-
jektech tamních mateřských školek: 
MŠ Myslebkova a  MŠ Havlíčkova. 

K  nim se přidala i  práce v  základ-
ní škole v Bělovsi.   I. místostarosta 
Náchoda Ing. Tomáš Šubert k  tomu 
dodává:  „Moje zkušenosti se staveb-
ní společností Průmstav s.r.o. jsou již 
delší než 20 let a musím říci, že vždy 
se jednalo o velice profesionální pří-
stup ke všem realizovaným stavbám 
všemi zaměstnanci i vedením společ-
nosti. V minulém období prováděla 
tato společnost pro město Náchod 

zateplení vč. výměny oken několika 
školek a  základní školy v  Bělovsi. 
Všechny práce byly provedeny vel-
mi pečlivě a kvalitně a konečné dílo 
si opravdu zaslouží naši pozornost. 
V  Bělovsi byly následně i  provede-
ny malby na  fasádu a  tak dostala 
tato škola opravdu jedinečný vzhled 

a  vzniklo pro děti i  učitele příjem-
né prostředí. Při realizaci mateřské 
školky v Myslbekově ulici, byly zjiš-
těny nepředvídané problémy, které 
nebylo jednoduché odstranit. Velmi 
vstřícným přístupem prováděcí fi r-
my se akce podařila zdárně dokon-
čit, pracovníci fi rmy Průmstav našli 
rychle schůdné a kvalitní řešení.“
 Současně  společnost Průmstav  
Náchod s.r.o. prováděla stavební 

práce na  objektu DDM Stonožka 
v  Novém Městě nad Metují. „S  fi r-
mou Průmstav s.r.o. Náchod jsem 
byla velmi spokojena. Díky profesi-
onalitě všech zúčastněných jsme sta-
vební úpravy zvládli bez problémů 
i  za  běžného provozu. Situace byla 
o  to složitější, že jsme právě nabí-
rali nové klienty a  potřebovali jsme 
všechny „Stonožkovské“ prostory, 
což nebylo úplně možné. Všichni 
zaměstnanci stavební fi rmy nám 
nesmírně vycházeli vstříc, pomá-
hali i  s  úklidem, který bylo nutné 
provést, než přišly děti. Od  konce 
října do poloviny prosince měla Sto-
nožka nový slušivý kabát, který jí 
velmi sluší. V  podzimním a  téměř 
i  zimním počasí nebyly vždy op-
timální podmínky pro venkovní 

práce, přes to zaměstnanci fi rmy Prů-
mstav vše zvládli a většinou dokonce 
s  úsměvem“, říká Mgr.  Dagmar Ru-
dolfová, ředitelka DDM Stonožka 
Nové Město nad Metují. Společnost 
Průmstav je současně etablovaným 
dodavatelem průmyslových staveb. 
Ostatně, kořen slova „průmyslové“ 
najdete i v jejím názvu. Dokládají to 
i  nedávné zakázky společnosti rea-
lizované v  Trutnově, Novém Městě 
nad Metují, Dobrušce, Třebešově 
a na jiných místech regionu i za jeho 
hranicemi.   (pi)

Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776

547 01 Náchod
www.prumstavnachod.cz

Průmstav Náchod s.r.o.
– „Od mateřinek po průmyslové stavby“ 

Ředitelka DDM Stonožka Nové Město nad Metují Mgr. Dagmar Rudolfová se 
pochvalně vyjádřila o spolupráci se společností Průmstav Náchod s.r.o.  během 
rekonstrukce objektu . Vzhledem k tomu, že práce bylo nutno realizovat i v prů-
běhu podzimu a zimy, často stavební činnosti  a řemesla komplikoval klimatický 
faktor. „Zaměstnanci fi rmy Průmstav vše zvládli a většinou dokonce s úsměvem“, 
zdůraznila Mgr. Rudolfová. 

Základní škola 1. Máje v  Náchodě prodělala v  rámci rekonstrukce i  výměnu 
oken. Celá budova bude mít tak výrazně zlepšené tepelně izolační vlastnosti. Zá-
roveň se snižuje i hlučnost ve všech prostorách a zvyšuje celkový komfort pro 
malé i velké obyvatele. 

ZŠ 1. Máje oblékla slušivý kabát, který dobře vystihuje charakter a poslání celého 
objektu školy. „Všechny práce byly provedeny velmi pečlivě a kvalitně a konečné 
dílo si opravdu zaslouží naši pozornost“. Říká na adresu pracovníků společnosti 
Průmstav  I. místostarosta Náchoda Ing. Tomáš Šubert. 

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

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
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PŘIJME DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: ukončené SOU strojírenské • praxe v oboru 2 roky • znalost čtení 
výkresové dokumentace • platný svářečský průkaz Z-M1 • ochota pracovat občasně 
přesčas • spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

Požadavky: ukončené SOU strojírenské • praxe v oboru 2 roky • znalost čtení 
výkresové dokumentace • vysoké pracovní nasazení • spolehlivost, slušnost 
a bezúhonnost

SVÁŘEČ

OHÝBAČ

Informace na tel.: +420 491 467 083, mobil: +420 724 361 719
Email: j.dostalova@boltjesgroup.com 

Website: www.boltjesgroup.com

Stavba roku 2014
 Na  jaké úrovni je současné sta-
vebnictví, architektura a  projekto-
vání staveb v  Královéhradeckém 
kraji? Odpověď dostaneme letos 
na  podzim. Tehdy totiž odborná 
porota vyhlásí výsledky letošní sou-
těže „Stavba roku 2014 Královéhra-
deckého kraje“. Soutěží se v několi-
ka kategoriích. „Ačkoliv se jedná už 
o  jedenáctý ročník, nepřestává mě 
překvapovat vynalézavost našich 
architektů, stavbařů i  projektantů, 
kteří stále přichází s něčím novým. 
Loni se do  soutěže přihlásilo 15 
staveb, což je důkaz, že Králové-

hradecký kraj má v  této oblasti co 
nabídnout,“ říká hejtman Lubomír 
Franc, který nad soutěží převzal zá-
štitu. Kromě rodinných domů mo-
hou získat titul Stavba roku 2014 
také stavby občanské vybavenosti, 
průmyslové, zemědělské či doprav-
ní a  inženýrské stavby. V  loňském 
roce ocenila odborná porota hned 
tři projekty. V  kategorii domy pro 
bydlení zvítězil rodinný dům v No-
vém Městě nad Metují, ceny pro 
dopravní stavbu a stavbu občanské 
vybavenosti zůstaly obě v  Hradci 
Králové.  (mg)

Cyklobusem do Slezského Jeruzaléma
turistických oblastí v kraji – například 
do  Českého ráje, Adršpachu, na  Po-
mezní boudy, do východních a západ-
ních Krkonoš, ale i  do  Orlických hor. 
S  cyklobusy se dostanete i  za  hranice. 
Nově vozí spoj cestující z  Náchoda 
do  Wambierzyc, vyhledávaného pout-
ního místa jižního Polska, přezdívané-
ho Slezský Jeruzalém (viz. fotografi e). 
Na trase obsluhuje ještě lázně Kudowu 
Zdrój a Karlów. Cyklobusové linky bu-
dou v provozu o víkendech do 28. září 
2014, v pracovní dny pak budou cyklo-
busy jezdit do 29. srpna 2014. Některé 
linky budou jezdit jen v určité dny, je-
jich provoz je potřeba ověřit v jízdním 
řádu. Na linkách platí integrovaný tarif 
IREDO. 
 Zdroj foto: Biuro podrozy RT

 Cyklistická sezóna je v plném prou-
du a s ní i provoz cyklobusů. Díky těm-

to linkám se pěší i cestující s kolem do-
stanou bez problémů do nejžádanějších 

Dobrušsko 
– stopami 
minulosti 
 je název nové publiakce (autoři: 
J. Mach, P. Slavík, J. Frýda. P. Šulc), 
která mapuje historii Dobrušky 
formou reprezentativního popisu 
stovky tamních památek. Ctitelé 
regionální historiografi e si knihu 
mohou zakoupit v  dobrušském 
informačním centru či vlastivěd-
ném muzeu. 

Letní muzicírování
 Na  hlavním náměstí F. L.Věka 
v  Dobrušce se v  období léta ko-
nají pravidelné nedělní koncerty 
– vždy od  18 hodin. Z  těch nej-
bližších si můžete poslechnout (3. 
srpna) například hudební těleso 
JAZZ POLICE.



* Prodám různé stavební vybavení - mí-
chačka, paletový vozík, HAKI lešení, el.roz-
vaděč a jiné. TEL.:777 23 21 22
* Prodám obilí. TEL.:608 058  885 - přes 
den, 490 506 090 večer 20.00 hod.
* Prodám vepřové půlky 50,-Kč/kg + dro-
by zdarma, krmené bez směsi. Volat po 20.
hodině. TEL.:773 914 858
* Prodám truhlářské stroje - formáto-
vací pilu 3m délka, protahavačku 4 nože 
- 510 mm litina, pásovou brusku, pásovou 
pilu 600 mm litina, stojanovou vrtačku, 
kartáčovou brusku Makita, olepovačku 
hran Virutex. TEL.: 604 781 576

* 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
* 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
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Jako fanda značky ČZ koupím případně 
ocením motocykly ČZ, i vraky či přestav-
by, soutěžní stroje, jakékoliv díly, dobové 
dokumenty, reklamní předměty, fotky - 
prostě vše týkající se ČZ. Tel. 606 515 966
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Nabízím doučování matematiky pro ZŠ 
a SŠ. Cena dohodou. Tel.721 519 713
* Jsem vyučená švadlena, momentálně 
na mateřské a provádím úpravy a opravy 
oděvů, zkrátím délku kalhot, sukní atd. Vý-
měna zipů u bund, kalhot nebo sukní. LEV-
NĚ. Více informací Tel.:604 349 703

* Nebaví Vás žehlení? Rádi to uděláme 
za  Vás. Nabízíme i  úklid domácností. 
TEL.:774 844 265

* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. 
Vhodné i pro důchodce. Tel. 777 803 359
* Nabízíme hlínu za  odvoz. Hronov. 
Tel. 774  09  20  79, e-mail: korytakp@
seznam.cz
* Nabízím hlídání dětí v  Novém Městě 
n/Met. spolu s  mojí dcerou. Jednorázo-
vě i  pravidelně. Rozumné ceny. Volejte 
739 517 849
* Zajímáte se o aktivní životní styl? HLE-
DÁTE PŘIVÝDĚLEK, KARIÉRU? Volejte 
608 033 689
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trá-
vu upravit okrasné keře a  stromy, drobné 
zednické práce a  jinou pomoc na  zahra-
dě? TEL.: 737 972 924, 737 452 461 - sms 
- ozveme se

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

* Muž v  důchodovém věku hledá kama-
rádku nebo přítelkyni pro dlouhé chví-
le. Byt a  auto mám. Police n. M.. TEL.: 
737 314 460

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klid-
né části Nového Města n. M. Dům je za-
teplen, zaveden internet, plastová okna, 
výtah. Nájemné 3600,- + energie. Kauce 
15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouh. nadst. byt 3+1, + tera-
sa v přízemí v NA na Šafránici, nová plast. 
okna. Náj. 6.000,-Kč +zálohy 3.500,-Kč + 
kauce, tel. 608 903 050. Volný od 1. 9. 2014.
* Pronajmu byt 2+1, +sklep ve  3.NP, 
45m2 v  zrek. domě v  Náchodě, Bělovsi. 
Náj. 4000,- Kč + 1000,- zal. na vodu, + el. 
+ plyn + kauce., tel.: 608  903 050. Volný 
od 1. 10. 2014.
* Hledám pronájem bytu 2+KK v Novém 
Městě Nad Metují. Je možné i  v  rodin-
ném domě, možnost výpomoci s  pracemi 
na zahradě i v domácnosti není překážkou. 
Tel.724 305 233
* Prodám byt 3+kk v  Hronově. Byt je 
v  klidné části v  osobním vlastnictví, cena 
980.000,-. Tel.602 183 095
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě v  osobním 
vlastnictví v ulici Bílkova. Cena 780 000,-. 
Tel. 603 517 373
* Pronajmu velký 1+1 v NA - Plhov. Tel. 
737 411 933
* Pronajmu hezký slunný byt 3+kk v Ná-
chodě, nová okna, zateplený, výtah, nové 
jádro. Tel. 777 07 31 31
* Pronajmu byt 1+1 53 m2 v  Červeném 
Kostelci nad ROAD Barem, v ceně parko-
vací místo ve dvoře, cena 4.200,- + poplat-
ky. Kauce podmínkou. Tel. 731 533 700
* Pronajmu 3+1 v  Náchodě. Nájem 
6.500,- + el. a  plyn. Kauce 10.000 Kč. Tel. 
498 603 511
* Prodám nebo pronajmu nově zrekon-
struovanou garsonku včetně nové kuchy-
ně v Náchodě ulice Pražská vedle Městské-
ho úřadu a garáž v Bělovsi. RK nevolat! Tel. 
736 222 449
* Prodám v centru Náchoda DB 2+1. Byt 
se nachází v 2.posch. zděného domu, Jádro 
je rovněž zděné, v bytě jsou nová plastová 
okna, jinak je v  původním stavu. Dům je 
dobře udržovaný, je zmodernizován výtah. 
Tel. 608 245 634
* Prodám byt 1+1 v OV v Hronově s ba-
lonem, komorou a  sklepem, cca 50 m2. 
Výtah + parkování. Výborný stav. Cena 599 
tis. Kč. TEL.:608 66 77 31
* Prodáme pěkný byt v  OV na  sídlišti 
SUN v Náchodě, po rekonstrukci koupel-
ny, WC, kuchyně. Cena:1 200  000,- Kč. 
TEL.: 607 574 084
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově cca 50 
m2 s  balkonem, výtah + parkování. Ná-
jem 6000,-Kč + elektřina + 15 tis. kauce. 
TEL.:608 66 77 31
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 
v Náchodě Pražská 1532. Dům je zateple-
ný, plast okna. Nájem 5000,-Kč. Elektřinu 
a plyn (jen plyn. sporák) si nájemník hradí 
sám. Kauce 5000,- Kč. Max. pro dvě osoby. 
Mob.: 722 492 612
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk 
v cihlovém domě v centru Náchoda. Nová 
kuchyňská linka, nové plovoucí podlahy, 
volný ihned. Cena 5500 + 1500 služby, kau-
ce 10.000,-. Tel.602 247 247
* Pronajmu byt 1+1 46m2 ve  zděném 
domě v  Náchodě, 1. patro. Byt po  úplné 
rekonstrukci, nová kuch. linka, koupelna, 
WC, vestavěná skříň, částečně vybaveno. 
Nájem 3 tis. +3 tis. energie. Kauce 7.000,-
Kč. Slušným nekuřákům. Tel. 603 574 074
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují. 
Tel. 777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě 
SUN, plastová okna, dům zateplený. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžo-
vá po celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
plastová okna. Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena: 779 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Ná-
chodě na Plhově, plastová okna, opravený 
výtah.Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 
650 000,- Kč

* Prodám DB byt 5+1 v  Náchodě - Pl-
hov. 4 NP z 5, nové jádro, kuchyně. dveře, 
plovoucí podlahy, vestavěné skříně, WIFI. 
Cena 885 tis. Kč. tel. 603 266 454

* Pronajmu, prodám, přenechám hy-
potéku na nový byt 2kk v M.Svatonovi-
cích. Byt se nachází ve zděném, zateple-
ném domě s plast. okny, plyn. vytápění. 
Tel.732 442 346

* Dlouhodobě pronajmu zděný byt 1+1 
s  nadstavbou v  Polici nad Metují. K  na-
stěhování od srpna. Cena 6150 Kč se vším 
i PC. TEL: 777 865 518
* Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 
1457, 2+1, nájemné 4000, 3+ 1, nájem-
né 4500 Kč + služby 2  500 Kč až 3  500 Kč 
(podle počtu osob), elektriku si hradí sám 
nájemce. tel: 775 061 233, email: faifr@se-
znam.cz
* Pronajmu byt 2+kk Plhovská 695, 50 
m2, Náchod - po  kompletní rekonstrukci, 
nízké provozní náklady. TEL.:777 606 801
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Prodám byt v  Novém Městě nad Me-
tují 2+1 77 m2 ve  zděném bytovém 
domě, s částí zahrady. Cena dohodou. Tel. 
775 690 790
* Prodám byt 3+1 v České Skalici, 5.patro. 
email: jhampl@verizon.net

* Koupíme RD nebo chalupu v  dobrém 
stavu do  1.2mil, nebo před rekonstrukcí 
za  nižší cenu (NÁCHODSKO, BROU-
MOVSKO). Tel. 739 486 403
* Pronajmu garáž ve  Smetanově ulici 
v Náchodě. Tel.606 390 144
* Prodám pozem. ke  stavbě RD. Nové 
Město n/M. Tel. 608 026 429

* Rádi bychom zakoupili rodinný domek 
v okolí Hronova. Uvítáme dům se zahra-
dou, umístěný nejlépe v  přírodě na  klid-
ném místě. Tel: 606 587 025
* Prodám domek se zahrádkou v  Čes-
ké Skalici. Cena 1130000 Kč. RK nevolat. 
Kontakt 739 677 505

* Sháním prostory k pronajmutí, nejlépe 
přízemní, s  možností dostupu paletového 
vozíku. Lokalita Náchod a  jeho nejbližší 
okolí (max. cca 5-10km). Od září 2014. Na-
bídněte. Tel. 777 664 517
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) 
s výhl. do zeleně, +WC, v nově zrek. domě 
v NA, Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč 
+ 600 zál. na el., vodu, topení + kauce. Tel. 
608 903 050.
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, fi t-
centrum 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 dívčí kolečkové inline brusle 
vel. 39. Cena 1500 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám sedací soupravu 3+2+1, béžová, 
umělá kůže. 3.900 Kč. U holic. P.Zicha tel. 
602 208 060
* Prodám lednici s  mrazákem Candy, 
v  176, š 53 cm. Mrazák 3 šuplíky. 4 roky 
stará, zachovalá. Cena 3.000,- Kč. Tel. 
603 967 109.
* Prodám kompletní ložnici - dvou postel, 
toaletka, 3dílná skříň a zdravotní matra-
ce - tmavě žíhaná barva dřeva - 4500,-Kč, 
mražák - otevírání zepředu, 3 šuplíky - 
1000,-Kč, šicí stroj Lucznik - skříňový elek-
trický, světlá barva - 1500,-Kč. TEL.:778 
027 043, 607 951 833
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Prodám DB - možnost převodu 
do  OV 1+1, výměra 37 m2 v  Náchodě 
Bělovsi, po  rekonstrukci kuchyň, kou-
pelna a  WC, nový kotel. Velká proskle-
ná lodžie. Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena: 590 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v centru Náchoda 
u  polikliniky, plastová okna, dům zatep-
lený. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
930 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispo-
zici 3+1 (102 m2) umístěný ve 3.NP zděné-
ho cihlového domu, v centru obce naproti 
gymnáziu v  Náchodě. Kauce podmínkou. 
Tel.777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 500,- 
Kč/měs. + služby
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispo-
zici 3+1 (83 m2) umístěný ve 2.NP zděného 
cihlového domu, v  centru, poblíž náměs-
tím v  Náchodě. Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/
měs. +služby
* Pronajmu byt 2+1 v Studnici u Nácho-
da. Škola, školka, obchod, pošta. Dobré 
spojení do  Náchoda, Č.Skalice a  Č.Kos-
telce. Dále 2+1 v Č. Skalici. Povinná kau-
ce. Romové vítáni. Trvalý pobyt. TEL.: 
608 869 885
* Prodám byt 5+1 v  Náchodě - Plhově, 
nová kuch. linka, balkon zateplení, nová 
okna. Cena 1 100 000,-Kč. Při rychlém jed-
nání sleva! Tel. 725 985 188
* Prodám byt 2+1 v  Meziměstí s  balko-
nem. Cena dohodou. TEL.:773 450 131
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hronově, 
s garáží a zahradou. TEL.:602 364 692

*  Pronajmu dlouhodobě 3+1 v  Ná-
chodě, nová okna, zateplený dům, 
nájem 4.000 Kč + poplatky + kauce 
10.000 Kč. Volný od  1.10.2014. Tel. 
721 84 64 64

* 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
* 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 4+1 v  Brou-
mově, Pionýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2. 
Cena Kč 449 tisíc. Informace 491 521 523 
a 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 hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodám DR. byt na Plhově, 3+1, 80m2 
ve druhém podlaží panelového domu, byt 
je slunný s  balkonem, orientovaný na  JZ. 
Byt je ve  stavu před rekonstrukcí. Fotky 
bytu je možné vidět na  www.rajce.net/
a10068987. Cena 680 tis. Kč. RK nevolat. 
Tel. 737 251 824
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 - Plhovská 
695, Náchod. Po  kompletní rekonstrukci, 
nízké provozní náklady. TEL.:777 606 801
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 a 3+1 v Hrono-
vě. Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Tel. 
732 309 415
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 + 
komora - 70,25 m2, 2 NP ve  Žďárkách 
(4km od Hronova). K bytu náleží balkon, 
2 sklepy, 1/4 půdy, zahrádka s krbem. Byt 
je po  celkové rekonstrukci (vč. elektriky, 
vody, topení, oken, vchod. dveří, balkonu) 
V obci je škola, školka, obchod.Cena 1,05 
mil.Kč. Tel. 776 267 371
* Prodám / vyměním byt v  OV Náchod 
- Branka, 1+1 upravený na  2+1 43 m2 
po rekonstrukci, plast.okna, nová kuchyň, 
WC, rozvody el. a plynu, vč. kotle. Krásný 
výhled do okolí, parkování u domu, sklep, 
nízké náklady. TEL.:734 443 106
* Prodám byt 1+1 na  sídlišti Větrník 
v Červeném Kostelci, 5. patro krásný vý-
hled. Cena dohodou. V případě zájmu vo-
lejte 739 316 398
* Pronajmu byt 1 + 1 v  Náchodě Bělov-
si. Nájem 3400 Kč + energie. Kauce nutná. 
Tel.: 607 961 457
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 -Plhovská 
695, Náchod. Po  kompletní rekonstrukci, 
nízké provozní náklady. TEL.:777 606 801

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE
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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

Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1+garáž,poz. 1186 m2..2,55 mil.Kč,Hronov-pronájem nových bytů 1+kk až 3+kk ...od 3.000,-Kč/měsíc
Č.Kostelec-Bohdašín-Pěkná styl. chalupa s vybavením.....890.000,-Kč, N.Město n/M-Zděný byt 3+1 (90 m2) poblíž centra ......1,1 mil. Kč k jednání 
Jaroměř-Dvougener.RD po rekonstr.,pěkná zahrada (1080 m2)..2,7 mil.Kč,N.Město-Březinky-Pronájem nového bytu 2+kk+balkon .....5.900,-Kč/měs.
N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc.zař.),kuchyně,ob.pokoj ........4.250.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž....850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komerční objekt k výrobě i skladování (680 m2) ...3.350.000,-Kč
Jásenná u Jaroměře-Chalupa (3+1) s bazénem a poz.3.160 m2....1.490.000,-Kč,Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2) .....260.000,-Kč
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2....850.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2) ..... 900Kč/m2/rok
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo....1.990.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí ....1.290.000,-Kč k jednání
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz. 1000 m2...od 1,29 mil.Kč,Lipí-Pronájem rekonstr.bytů 3+kk...5.500Kč+garsonka ....2.900Kč/měs.
N.Město n/M-Na Bobečku-Zděná chata s oploc.pozemkem 403 m2....400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén .... 2.490.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Jičín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Miskolezy - pozemky ke stavbě RD......od 180 Kč/m2

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Te-
lefon:608 462 940
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trá-
vu upravit okrasné keře a stromy, drobné 
zednické práce a jinou pomoc na zahradě? 
TEL.: 737 452 561 - sms - ozveme se
* Přijmu spolehlivou paní na úklid a žeh-
lení prádla. Jednou týdně, v pondělí/7 hod. 
Tel.:604 379 669

* Prodám BABETU, dvourychlostní, 
po kompletní GO, nová převodovka, spoj-
ka. Výborný tech.stav.Cena 6.600,-Kč. Tel. 
736 754 513
* Prodám cestovní skútr KYMCO 200ie, 
spotřeba 2,3, max rychlost 100 km/hod., 
r.v. 2007, najeto 27.000 km. Černá meta-
líza, výborný stav. Cena 28.000 Kč. Tel. 
777 104 584
* Prodám ŠKODA FABIA 1.4 i, r.v. 2002, 
ABS, najeto 156.000 km, výborný stav, 
udržovaná, prav. servis. Cena 54.000 Kč. 
Tel. 777 104 584
* Prodám FIAT SEICENTO 1.2i, r.v. 
2000, el. okna, servo, malá spotřeba, vel-
mi zachovalý. Naj. 96.000 km, modrý. Cena 
23.000 Kč. Nová STK. Tel. 774 935 200
* Prodám Hyundai Santa Fé, r.v. 2006, 
ve  výborném stavu. Pravidelný servis, 
nová STK, cena 140  000,-Kč, při rychlém 
jednání sleva. Tel. 725 985 188 

* Prodám králíky 4-5 měsíční po papíro-
vých rodičích, Vhodní k  chovu i  k  dokr-
mení. Očkovaní. TEL.:732 88 39 39

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY 
PODVOZKŮ A DUTIN VOZIDEL
Možnost volby různých druhů materiálů

Ceny dle velikosti vozu 
a použitého materiálu
TEL: 776 227 724 

6 let zkušeností!

Letní jazykové kurzy, celoroční 
výuka jazyků všech úrovní 

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA

Olga SIGID   TEL.: 721 990 902

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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.

Nový občanský zákoník 21.

Předchozí díl článku byl zaměřen 
zejména na ochranu podoby a sou-
kromí osob. Osobnost však NOZ 
chrání i v jiných oblastech. Nejdůle-
žitější je ochrana života, kromě toho 
je chráněna čest, vážnost a nově vý-
slovně také právo žít v  příznivém 
životním prostředí. Způsob, jakým 
je chráněna čest každého z  nás se 
vyvíjí spolu se společností samot-
nou. Na  začátku minulého století 
byla čest a  vážnost jedince velmi 
důležitá a  její zpochybnění vedlo 
často i  k  soudním sporům. Dnes 
je naopak běžné, že i  vysocí státní 
činitelé se vzájemně nazývají lháři, 
aniž by se nad tím někdo hluboce 
zamýšlel. Na  tomto místě je nutné 
uvést, že čest není ani v NOZ chrá-
něna u  všech stejným způsobem. 
Důležitá je zejm. úvaha o tom, zda 
a jakou poškozená osoba měla před 
útokem čest, ale také to, zda útok 
proti ní byl založen na  nepravdi-
vých skutečnostech. V praxi je mož-
né neoprávněně zasáhnou do práva 
na  ochranu osobnosti i  pravdivou 
informací, která bude zvlášť intim-
ní nebo v  kontextu zkreslená. Po-
kud by pomluva a  zásah do  osob-
nosti souvisel s  činností v  nějaké 
právnické osobě (typicky se jedná 
např. o  lživou kritiku hospodaření 
ředitele společnosti), pak žalobu 
na  ochranu osobnosti může podat 
i daná právnická osoba.

V  případě sporu vyplývajícího 
z  práva na  ochranu osobnosti je 

důležité zejm. to, čeho se vůbec lze 
domáhat. V  případě neoprávněné-
ho zásahu je možné požadovat, aby 
od  takového zásahu bylo upuštěno 
nebo aby byl odstraněn jeho násle-
dek (typicky např., aby se novinář 
XY již nevyjadřoval o  určitém mi-
lostném poměru a  dále aby se po-
škozenému omluvil). Kromě toho se 
samozřejmě lze domáhat i náhrady 
škody, nemajetkové újmy a  pokud 
je to možné také práva na odčinění 
způsobených duševních útrap. No-
vinkou NOZ je možnost požadovat 
kromě klasické peněžité náhrady 
také dvojnásobku odměny obvyklé 
za  udělení souhlasu s  nakládáním 
s určitou informací. 

Obecně platí, že známé osobnosti 
musejí snést větší míru kritiky než 
ostatní občané, to však neznamená 
povinnost snášet i  zveřejnění in-
formace nepravdivé. Prozatím sou-
dem nejvyšší přiznanou náhradou 
za neoprávněný zásah do osobnosti 
člověka se týkal herce Marka Vašu-
ta a v bulvárním deníku zveřejněné 
nepravdivé informace o  jeho pro-
miskuitě a  depresích. Tomu soudy 
přiznaly 1 milion korun. V  drtivé 
většině obdobných sporů ovšem 
soudy rozhodují o náhradách v řá-
dech tisíců či desetitisíců korun.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Ochrana osobnosti a NOZ  část II.

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.

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.

• Úvěry
• Hypotéky

• Pojištění aut
• Pojištění životní

INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 702 602 930

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

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

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

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
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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

* 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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Městská policie v Náchodě 
personálně posílí

Bude Náchod regulovat hluk 
ve městě formou vyhlášky?

 Náchodští radní odsouhlasili 
na svém jednání 8. července 2014 po-
sílení městské police o dva strážníky. 
K zefektivnění činnosti strážníků do-
šlo již v polovině loňského roku a to 
především posílením odpoledních 
a  některých nočních směn. Při za-
jišťování veřejného pořádku ve měs-
tě se zejména o víkendech zaměřují 
strážníci na  centrum města. Přesto 
však v  dosavadním počtu strážníků 
nebylo v jejich silách komplexně za-
jistit veřejný pořádek na území celé-
ho města hlavně v nočních hodinách, 
kdy věnují značnou část směny kont-
role a uzamykání městských objektů, 
škol a sportovišť.
 „V  současné době, kdy je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost bezpeč-
nosti občanů a co možná nejvíce za-
bránit vandalismu, je nezbytné počet 
strážníků městské policie navýšit“, 

komentoval rozhodnutí starosta Jan 
Birke a dodal: „Veřejný pořádek je nut-
né zabezpečit nejen v centru, ale na-
příklad i na nově zrekonstruovaném 
nádraží a  v  dalších částech města.“
   Uvedené navýšení na 19 strážníků 
představuje zvýšení nákladů včetně 
výstroje, výzbroje a nutných školení 
přibližně o jeden milion korun roč-
ně. Noví strážníci by mohli být vidět 
v  náchodských ulicích již ke  konci 
letošního roku. „Problematika ne-
přizpůsobivých občanů a  vandalis-
mu trápí snad každé město. I proto 
jsme se navíc shodli na  umístění 
dalších bezpečnostních kamer v uli-
ci Strnadova, kde je vybudován nový 
park a v přilehlém parku u nádraží“, 
uvedl starosta, který bude jednat 
o zlepšení bezpečnosti náchodských 
občanů i  se zástupci státní policie. 
 (red)

 Náchodští radní se na svém jed-
nání v  minulém týdnu zabývali 
podnětem občanů k vydání obecně 
závazné vyhlášky o  regulaci hluč-
ných činností ve městě. Na uvedené 
téma probíhá diskuze již delší dobu 
a z ní vyplývá, že názory na vydání 
této vyhlášky se velmi různí. Proto 
se radní shodli, že nejprve než za-
čnou podnikat kroky k  vydání ta-
kovéto vyhlášky, osloví náchodské 
občany a zeptají se na jejich názory 
formou ankety. Na základě odpově-
dí pak zváží další postup a projed-
nání. 

 „Rádi bychom tímto způso-
bem rozproudili veřejnou debatu 
na téma regulace hluku v Náchodě, 
které se nyní nejeví zcela jedno-
značně“, vysvětlil starosta Jan Birke 
a  dodal: „Zatímco na  straně jedné 
je řada lidí, které hluk o víkendech 
a  ve  svátcích obtěžuje, na  straně 
druhé je mnoho lidí, kteří kvůli své-
mu zaměstnání nemají možnost ně-
které práce na  zahradě dělat v  jiné 
době.“ Anketa bude zveřejněna 
na www.mestonachod.cz a v zářijo-
vém čísle Náchodského zpravodaje. 
 NA

Soutěž „Fesťák 
Hořice“
   V minulém čísle ECHA jste sou-
těžili o  dvě vstupenky na  rockový 
festival v  Hořicích. Správná od-
pověď byla: Frontmanem skupiny 
Arakain byl do  roku 2002 zpěvák 
Aleš Brichta. 
 Z  došlých odpovědí jsme jako 
výherce vylosovali Marcela Hynka 
z Přibyslavi. Gratulujeme  a věříme, 
že si fesťák v Hořicích   správně užil! 

„Magic party 
u Muzea magie 
v Jaroměři“
 V  sobotu 2. 8. 2014 se - stej-
ně jako každý měsíc - mohou děti 
i  dospělí nechat přenést do  světa 
kouzel, magie a  tajemna u  Mu-
zea magie v  Jaroměři (u  koupališ-
tě Na  Úpě), autora pana Jaroslava 
Zacha. Od  15.00 hod. zde tento-
krát vystoupí náchodští kouzelníci 
Martin Langr a Miloš Malý.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Miloš Malý, velmistr Magické 
lóže M. S. Patrčky
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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“

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

Škola volá!
 Studenti, žáci nelekejte se! To 
jen v  Novém Městě nad Metu-
jí mají jasno, kolik nových žáků 
základních škol a  mateřinek mo-
hou na  konci prázdnin očekávat. 
Do  školních lavic novoměstských 
základních škol zasedne 105 no-
vých prvňáčků, dveře mateřských 
školek se otevřou pro 375 dětí. 

Podvodní úklid jezírka v Adršpachu
 Národní přírodní rezervace Adršpašsko 
– teplické skály byla vyhlášena již v  roce 
1933. V  současnosti se nachází na  úze-
mí CHKO Broumovsko a  její součástí je 
i pískovna Adršpach – půvabné „jezírko“ 
zasazené do nádherné scenérie okolní pří-
rody. Není tedy divu, že jezírko je lokací  
vyhledávanou nejen turisty, ale i  fi lmaři. 
Natáčely se zde například pohádky Tře-
tí princ a Z pekla štěstí II. Kolem jezírka 
vede turistická trasa v délce 1,5 kilometru. 
A  stejně jako je nutné udržovat pořádek 
na  těchto cestách, je žádoucí pravidel-
ně dohlížet i  na  pořádek na  dně jezírka. 
O regulérní čistící misi se v nedávné době 
postarali členové Vodní záchranné služby 
ČČK Náchod – potápěči Vratislav Vrá-
bel a  Vojtěch Stříhavka. „Celkově situace 
s nepořádkem nebyla nějak hrozivá. Něco 
se nasbíralo, ale je vidět, že si lidé jezírko 
s  odpadkovým košem už nepletou. To je 
dobrá zpráva pro tuto krásnou lokalitu“, 
komentoval podvodní úklid Vratislav Vrábel.  V týmu  vodních 
záchranářů ČCK byli navíc i náchodští sportovní potápěči Mi-
rek Brát a Aleš Cabicar. „S kolegou Mirkem Brátem zasedáme 
v náchodské městské radě. Nevím ale, jak bychom řešili tako-
vý podvodní úklid, pokud bychom měli na katastru Náchoda 
podobné jezírko. Asi by nás čekalo vytvoření potápěčské divize 
v rámci našich technických služeb“, glosoval s úsměvem situaci 
po vynoření z vody Aleš Cabicar.  foto: Josef PEPA Voltr

(zleva) Členové Vodní  záchranné služby ČČK Náchod Vojtěch Stříhavka 
a Vratislav Vrábel před ponořením do pískovny.

(zleva) Sportovní potápěči a členové Městské rady 
v Náchodě Aleš Cabicar a Mirek Brát.

Na výlet po hladině jezírka je možné si půjčit loďku. 
Stupeň ochrany přírody však nedovoluje běžné koupání. 

Rozkvetlý komín
 V České Skalici je k vidění prav-
děpodobně evropský unikát – roz-
kvetlý komín. Najdete jej v  areálu 
společnosti AGRO CS  (Nyklíčkova 
ulice). Desítky metrů vysoký ko-
mín je osazen 355 truhlíky s 1065-
ti rostlinami. A  protože i  rostliny 
mají „žízeň“, o přísun vody se stará 
1150 metrů dlouhý závlahový sys-
tém. Co dodat? Opravdový unikát!

„Nový Beránek“
 Už sto let se Náchod pyšní objek-
tem hotelu U Beránka. Hotel Berá-
nek v  Úpici by měl mnohem delší 
historii (měl číslo popisné č.15), 
kdyby  nebyl zbořen a na jeho místě 
postaven zcela nový hotelový ob-
jekt koncipovaný  navíc jako víceú-
čelové zařízení. Specialitou úpické-
ho hotelu Beránek (zahajuje provoz 
právě v těchto dnech) je i seniorské 
ubytování s asistenčními službami. 

Tropická pouť ve Skalici na zemi 
i na vodě
 V  pořadí již osmá charitativ-
ní tropická pouť se uskutečnila 
u  Restaurace Tropical – na  břehu 
přehrady Rozkoš v  České Skalici. 
Po celý víkend mohli zájemci využít 
i  dětského zahradního ráje se sou-
těžemi pro děti. Nechyběli zde kou-
zelníci, dětská diskotéka a  skákací 
hrad. Členové Vodní záchrané služ-
by ČCK Náchod organizovali pro 
zájemce projížďky lodí po přehradě 
Rozkoš (viz. fotografi e). „Na  dob-
rovolném vstupném jsme vybrali 

84 tisíc korun“, uvedl hlavní orga-
nizátor tropické pouti Michal Ul-
rich. „Deset tisíc již dostaly posti-
žené děti ze Soběslavi. Další peníze 
budou rozděleny v  následujících 
dnech postiženým dětskou moz-
kovou obrnou a  Ústavu sociální 
péče v České Skalici“, dodal Ulrich. 
Za  rok ve  stejnou dobu se můžete 
těšit na  již devátou Tropickou cha-
ritativní pouť. 
ECHO + zdroj web České Skalice, 

foto Josef Pepa Voltr

SPOLEČNOST SAAR GUMMI CZECH, EVROPSKÝ LEADER VE VÝROBĚ A INOVACÍCH V OBLASTI 
TĚSNÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, NEUSTÁLE ROZŠIŘUJE SVÉ VÝROBNÍ KAPACITY.

Potřebujeme zvládnout období silného růstu, 
proto hledáme motivované a špičkové uchazeče na pozici:

Co můžete na této pracovní pozici očekávat?
• tréninkový program, v jehož průběhu dokonale poznáte výrobní zařízení a technologii,
• naučíte se seřizovat linky,
• budete koordinovat menší skupinu lidí,
• po skončení tohoto programu budete mít možnost profesního a osobního růstu,
• práci v třísměnném režimu,
• nástupní mzdu ca 20 000 Kč a fi remní benefi ty v hodnotě 2 700 Kč 
  (po zapracování je mzda vč. benefi tů ca 32 000 Kč).

Kvalifi kační a další předpoklady:
• SŠ vzdělání technického směru,
• prokazatelná praxe na obdobné pracovní pozici,
• silná motivace a chuť učit se,
• zodpovědný přístup k vykonávané práci,
• min. základní znalost práce na PC.

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK

Nabízíme:
• samostatnou a odpovědnou práci,
• možnost odborného růstu,
• odpovídající fi nanční ohodnocení.

Životopis prosím zašlete na email personalni@sgc.cz. Bližší informace na tel. 491 467 442.
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