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říjen 1934, v Josefově posádkou 

cyklistický prapor

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

NAVŠTIVTE NAŠI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU 
PRODEJNU ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU

Komenského 483, 547 01, Náchod    pondělí-čtvrtek 7:00-16:30    pátek 7:00 - 15:00

přímotopy
světelné  zdroje

kabely
vypínače

jističenářadí

prodlužováky

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

www.gatenachod.cz

Referendum o Tepně bude 22. listopadu
 Město Náchod vyhlásí referen-
dum ohledně areálu bývalé textilky 
Tepna. Rozhodli o  tom náchodští 
zastupitelé na  svém posledním za-
sedání v  tomto volebním období. 
Referendum se uskuteční 22. 11. 
letošního roku. Zastupitelé tak vy-
slyšeli požadavek 1670 obyvatel, 
kteří podepsali petici za  vyhlášení 
referenda.
   Obyvatelé města budou dle návr-
hu přípravného výboru, který celé 
referendum inicioval, rozhodovat 
o dvou otázkách. Prvně o tom, zda 
souhlasí s  tím, aby Město Náchod 
v  areálu bývalé textilky Tepna od-
koupilo všechny pozemky, bude-li 
to možné, a  to maximálně za  cenu 
v místě a čase obvyklou s tím, že tuto 
cenu stanoví nezávislý certifi kovaný 
odhadce, na kterém se shodne pro-
dávající i  kupující strana. Druhá 
otázka zní, zda lidé souhlasí s  tím, 
aby město trvalo v územním řízení 
na  dodržení stávajícího územního 
plánu a  jeho souhrnné průvodní 
zprávy.
   Přípravný výbor navrhoval koná-
ní plebiscitu spojit s  komunálními 
volbami, což by podle jeho čle-
nů zajistilo vyšší účast. To se však 

organizačně nestihlo. Zastupitel Mi-
chal Kudrnáč (strana Zelených a člen 
přípravného výboru) proto navrhl, 
aby se referendum odložilo a spojilo 
až s dalšími volbami. Podle zákona se 
však referendum musí konat do de-
vadesáti dnů od doby, co ho vyhlásí 
zastupitelstvo. Nelze tedy otálet třeba 
dva roky do dalších voleb.
   Při jednání se probírala také výše 
nákladů, které jdou z rozpočtu měs-
ta. Náchoda. Částka na referendum 
odhadem pohybuje okolo 220 tisíc 
korun. 
   Na  místě někdejší textilky má 
vyrůst hypermarket a  parkoviště. 

Vlastník areálu společnost JTH Hol-
ding tam plánoval také další menší 
obchodní galerii. Odpůrci stavby, 
jejichž zástupci referendum inicio-
vali, tvrdí, že projekt není v souladu 
s  územním plánem. Stavba by prý 
také pro celé území znamenala ne-
únosné dopravní zatížení. Aktivisté 
si přejí, aby se pozemky v  centru 
města využily lépe, místo obcho-
dů preferují blokovou zástavbu lo-
kality s  tradičním systémem ulic. 
Problémem však je, že areál patří 
soukromé fi rmě a  ta nabídla měs-
tu k  prodeji jen menší část areálu 
za přibližně 11 milionů korun. (red)
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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
Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 399 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 4 900 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Bývalý zemědělský statek ve Vel-
kém Dřevíči tvořící uzavřený čtverec 
se zemědělskou půdou. Hlavní budova 
je v obytné části cihlová (zachovalé 
klenby) obsahuje tři místnosti kuchyň, 
samostatné wc a koupelnu. Celková 
výměra všech pozemků je 199 835 m2.                                                                                  Cena: 3 600 000,- Kč

GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

12. Jak se jedlo za Rudolfa II.
 “Rohlíčky jsou dnes zvláště vypečené”, sliboval komoří Lang císaři Ru-
dolfu II. ve slavném českém fi lmu. Na jídle si Jeho Milost zakládala – když 
kuchmistři vařili podle císařské chuti, byli povýšeni do šlechtického stavu. 
Co ale vlastně jedl Rudolf II. (1552 až 1612) a jeho poddaní? 
 Pokud jde o  maso, panstvo dávalo přednost (kromě divočiny) hově-
zímu, beránčímu a  telecímu. Za  lahůdku považovalo maso sekané, a  to 
samozřejmě ručně, takže pracně a zdlouhavě. Proto bylo „sekané“ maso 
často označováno právě jako “knížecí” nebo “královské”. Ve starých ku-
chařských knihách najdeme recepty na  knedlíky, ale ne na  takové, jaké 
známe dnes. Tehdy byly především z  telecího nebo skopového, z  vajec 
a  koření a  buď se vařily, nebo smažily. Taky ale mohly být z  ryb, hub 
nebo třeba tvarohu. “Lid obecný nejvíce chlebem, pivem a masem živ jest 
a o lahůdky, pernatou zvěř nemnoho stojí”, píše se sice ve zprávě pro císaře 
z roku 1605, ale to není řeč o lidech z Rudolfova dvora. Ti si dopřávali i to, 
co je pro nás i dnes poměrně vzácné – třeba fíky, mandle, právě utržené 
pomeranče. Rudolf už mlsal i zavařené ovoce s cukrem, ale to bylo zatím 
jako zvláštnost dováženo z Itálie, recepty na ně se v Čechách objevily te-
prve později. Jeden receptík z Rodolfovy doby jsme si pro vás připravily 
i my. Je silně netradiční, posuďte sami   

Kaše z růže
…“Přeber čisté růžové lístky, umyj vodou a utluč v hmoždíři. Potom to dej 
do pánve, přisyp asi hrst nebo dvě bílé mouky a chvíli to tři. Do nádoby dej 
litr vína, přidej med. Do pánve s růžemi nasyp skořici, zázvor a vše přendej 
do nádoby s vínem. Vař a míchej, aby se nesrazilo. Přimasti máslem nebo 
olejem, nedávej šafrán. Chceš-li, posyp to na místě tlučeným anýzem…“

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

   Osadní výbor Spy nevěřil vlast-
ním očím. Zainvestovaná parcela 
pro stavbu rodinného domu byla 
prodána městem za  300,-Kč/m2 tj. 
přibližně polovinu ceny, za  kterou 
byly prodávány soukromé pozemky 
v  sousedství. A  co víc! Celá parce-
la určená k  prodeji byla rozdělena 
na tři části. Dva okrajové nepotřeb-
né cípy bez hodnoty zůstaly městu 
a  prostřední pěkný stavební po-
zemek neměl přímý přístup. Není 
divu, že se pro něj našel pouze jeden 
zájemce. A kdo byl ten jediný šťast-
ný nebo taky hloupý kupující parce-
ly bez přístupu? Z  adresy paní P.S. 
z Orlické ulice v Dobrušce udávané 
v  usnesení Rady města i  zastupi-
telstva by se zdálo, že se přistěhuje 
do Spů nová obyvatelka ze soused-
ního města. V Katastru nemovitostí 
se však objevuje u  paní P.S. adresa 
totožná s  bydlištěm místostarostky 
města a  předsedkyni místní orga-
nizace ODS Mgr.  Malijovské. Není 
složité zjistit, že se jedná o přítelky-
ni jejího syna. Paní místostarostka 
řídí odbory, mající na  starosti pro-
dej a  správu městských pozem-
ků. Zajistit přes městský pozemek 
přístup k  prodané parcele není tu-
díž problém. Sečteno a  podtrženo. 
Městu zbudou k  údržbě bezcenné 

pozemky a  ztráta pro obecní po-
kladnu okolo 750 tis.Kč., kterou 
ušetřila paní P.S. spolu s celoživotně 
bezplatně udržovaným okolím. 
   O  problémový prodej byl rozší-
řen i  program na  jednání zářijové-
ho zastupitelstva. Překvapením pro 
mnohé zastupitele bylo zdůvodně-
ní utajovaných vztahů Malijovské 
ke kupující. „Vyšla jsem s čistým ští-
tem, neboť jsem nechtěla zavazovat 
zastupitele, aby nebyli ničím ovliv-
něni“. Dále bylo ze strany místosta-
rostky vysvětleno, že přítelkyně syna 
není osobou blízkou a  nenachází 
v  tom nestandardní postup či něco 
špatného a označila případ za před-
volební boj. „Na  radě města, kde 
byl prodej schvalován, jsem nebyla 
a netušila jsem o tomto požadavku 
k projednání žádosti paní P.S., která 
se zcela legitimně, jak mohl kdoko-
liv jiný, přihlásila.“ U většiny zastu-
pitelů pochopení paní Malijovská 
nenašla. Padl názor o ztrátě morál-
ního kreditu, požadavek na  jedná-
ní o  údržbě či koupi zbylých částí. 
Případ zastupitelé ohodnotili přede-
vším jako etický problém. Pro koho 
je výměna ztracené etiky za tři čtvr-
tě milionu korun dobrým obcho-
dem na zastupitelstvu již nezaznělo. 
 (PM)

Peníze za etiku

VZPOMÍNKA
Dne 11. 10. 2014 by oslavil 65. narozeniny

pana Miroslav Jablonský 
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná přítelkyně Zdena

VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2014 uplynou tři roky, 

kdy nás navždy opustil  

pan Zbyněk Ringel 
ze Slavného.

 
Stále vzpomíná rodinaa

Operátor teplárny - Náchod
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

RWE Energo, s.r.o.

RWE 

Silniční běh Hronov - Náchod
 V  sobotu 25. října 2014 v  10.30 hodin bude odstartován na  hronov-
ském náměstí  57.ročník silničního běhu Hronov-Náchod.      
 Přihlášky nových závodníků a  vydání startovních čísel elektronic-
ky přihlášeným závodníkům proběhne od 13 – 18 hodin v pátek 24. 10. 
2014 ve sportovní hale Rubeny (startovné 100,-Kč). Dále v sobotu 25.říj-
na 2014 od 7.15 do 9.15 hodin v náchodské radnici (startovná 200,-Kč). 
Při prezentaci převezmou závodníci  startovní číslo s čipem, pamětní list, 
ručník s logem závodu a tričko. Všichni závodníci budou převezeni auto-
busy z Náchoda od Beránku na místo startu od 8.30 do 9.30 hodin. Jeden 
autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle závodu. Pořadatelé 
i  policejní orgány mají prosbu k  motoristům, aby v  době konání závo-
du mezi 10.30 až 11.30 hodinami pokud možno nepoužívali silnici II.tř. 
z Náchoda do Hronova..
      Ve 12.15 hodin proběhne slavnostní vyhlášení výsledků závodu v ob-
řadní síni MěÚ v Náchodě.        

Organizační výbor závodu
Hronov-Náchod

Kolos Rhodský
 V  Městské klubovně v  České 
Skalici se 15. října (od 15. 30 hod.) 
uskuteční zajímavá „fi lmová“ před-
náška Ing. Jana Macha. Nese název 
Kolos Rhodský a jak již většina čte-
nářů jistě poznala, bude věnována 
legendární obří soše na řeckém ost-
rově Rhodos, kterou moderní    svět 
zařadil mezi tzv. 7 divů antického 
světa. 

Vesele 
Na Chocholouši
   V září byly na pozemku Farního 
sboru Českobratrské církve evan-
gelické Na  Chocholouši v  Hrono-
vě instalovány nové herní prvky. 
Jsou určeny pro děti od 3 do 14 let 
(konkrétně jde o  herní sestavu se 
skluzavkou, malou lezeckou stěnu 
se sítí, lanovou houpačku a  pruži-
novou houpačku). Celkové náklady 
na  realizaci hřiště oscilují u  částky 
144 000 Kč. 

Evropská jezera 
   jsou obsahem cestopisné besedy, 
která se uskuteční 24. října (v  18 
hodin) v  sále IC v  Broumově. Její 
protagonistkou bude cestovatelka 
Kateřina Hladíková a  tématy zná-
mé sladkovodní plochy Evropy – 
od  italského jezera Lago di Garda 
po  polská Mazurská jezera. Chy-
bět nebude ani hudební produkce 
a ochutnávka vín. 

Restaurace U PETRA Studnice

TRAVESTI 
SHOW

18. 10. od 20 hodin
Vstupné 100,-Kč

Rezervace 499 599 703, 776 026 703

RENDY – 8letý kříženec, větší-
ho vzrůstu, který už dlouho čeká 
na nový domov. Rendy je hodný, 
veselý, přátelský mazel, ale i tro-
chu sebevědomý pes. Potřeboval 
by dostatek pohybu, aby vybil 
energii. Pokud by bydlel na  za-
hradě, potřeboval by z  počátku 
„dozor“, aby ho nelákala drů-
bež od  sousedů  nebo dobrý 
plot, který by Rendy nezdolal. Je 
učenlivý, potřebuje jen čas a  tr-
pělivost páníčka.

Psí domov Lukavice 
(okr. Rychnov nad Kněžnou), 

www.psidomovlukavice.cz, 
tel. 608 524 973, 

utuleklukavice@seznam.cz

Společnost Boženy Němcové
 v  České Skalici se předsta-
vuje na  průřezové fotografi c-
ké výstavě. Prezentace sním-
ků ze řady zajímavých akcí se 

uskuteční  od 9. října do 28. lis-
topadu a místem jejího konání 
je tamní regionální informační 
centrum.

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE. 
INZERUJTE V POLSKU.   Tel. 602 103 775
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ŽALUZIE

Založeno v roce 1994 Již 20 let na trhuZaloženo v roce 1994 Již 20 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

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

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Nábor mladých baskeťáků
TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor mladých 
sportovců dívek a chlapců 
z 1. až 5. tříd na basketball

Kdy?  Pondělí a pátek 
od 15.00 do18.00 hodin

Kde? SPŠ stavební, 
Pražská 931, Náchod.
Více informací podá 

Pavel Prouza 608 667 732

V  Hotelu restaurantu Bonato v  Náchodě – Bělovsi proběhlo závě-
rečné setkání členů Náchodské Čtyřkoalice, která po komunálních 
volbách v roce 2010 sestavila koalici ze zastupitelů ČSSD, TOP 09, 
SNK – ED (Východočeši) a Sdružení Patrioti. „Bylo to slavnostní se-
tkání, protože právě před čtyřmi lety a na tomto místě naše spoluprá-
ce začala podpisem smlouvy o koaliční spolupráci“, řekl starosta Jan 
Birke.  Foto Mirek Brát   

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

 www.beraneknachod.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském informačním centru v hotelu 
U Beránka, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním 

a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 

a v Info - Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, 
ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. 

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

* Středa 15. 10. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové
900. koncert Komorní 

hudby Náchod
Housle: Roman Patočka

Dirigent: Jan Talich
Koncert ab. cyklu - skupina "K"

Vstupné: 140, 130, 120 Kč SLEVA

* Čtvrtek 16. 10. v 19.00 hodin
"Na kole přes Rumunsko 

do Bosny"
Dia show Martina Adámka

Přednáškový sál
Vstupné: 60 Kč

* Neděle 19. 10. v 15.00 hodin

Princezna se zlatou 
hvězdou na čele

Divadelní společnost Julie Jurištové
Činoherní pohádka pro děti

Vstupné: 60 Kč

* Čtvrtek 23. 10. v 19.00 hodin
NO NAME Acoustic Tour 

2014
Vstupné: 340, 320, 300 Kč

* Středa 29. 10. v 19.00 hodin
Milan Uhde, Miloš Štědroň: 

Balada pro banditu
Východočeské divadlo Pardubice

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

uvádí v měsíci ŘÍJNU 2014

PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ NA JCB

PŮJČOVNA STAVEBNÍ 
TECHNIKY

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r. o.

Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice, Česká republika, 721 416 585, Tel. 602 172 098,  
E-mail: obchod@ntc.cz, E-mail: kinsner@ntc.cz, bernard@ntc.cz 

více informací na  
www.ntc.cz

Alternativní náhradní díly na 

traktorbagry 2CX, 3CX, 4CX 

z Anglie, široký sortiment 
skladem (více než 2000 polo-
žek), expedice dílů každý den.
Servis strojů, vlastní výroba pod-
kopových a svahovacích lžíc.

BOURACÍ TECHNIKA | BRUSKY | FRÉZY | VRTAČKY | KOMPRESORY | ČERPADLA | TOPIDLA A ODVLHČOVAČE ....

PROVÁDÍM TAKÉ SERVIS TRAKTORBAGRŮ JCB.

zub čelní    Kč 250,-
(včetně šroubů a matic) 

zub boční    Kč 440,- 
(včetně šroubů a matic) 

AKČNÍ NABÍDKA

P RO F E S I O N Á L N Í
    S T A V E B N Í  S T R O J E

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r. o.

Slevový kupón: 
při předložení 

- 10% sleva na jakékoliv 
náhradní díly 
a příslušenství JCB

- 10% sleva z půjčovného 
stavební techniky.          

Pozn. Slevy se nesčítají

10% sleva

|  VIBRAČNÍ DESKY 

|  VIBRAČNÍ PĚCHY 

|  VIBRAČNÍ VÁLCE

|  ŘEZAČE SPÁR 

|  ELEKTROCENTRÁLY

 Tak zvaná nultá etapa rekonstruk-
ce Oblastní nemocnice v Náchodě je 
u konce. Jednalo se především o vy-
budování nové páteřní komunikace, 
na kterou navazovaly další přípravné 
práce jako bourání stávajících ko-
munikací, zpevněných ploch, zídek 
a  odpadového hospodářství, rušení 
sítí a  realizace nových přeložek jed-
notlivých sítí. Pro návštěvníky ne-
mocnice bylo vybudováno nové par-
koviště pro osmdesát vozidel a  dva 
nové vjezdy do areálu. Tím se zlepší 
dopravní obslužnost hlavně při další 
etapě rekonstrukce, která by měla za-
čít na jaře příštího roku.  (kp)

Stavební práce 

v náchodské 

nemocnici skončily

Vánoční trhy
 Jak ten čas letí! Už nyní si můžete 
poznamenat do  diářů termín oblí-
bených Vánočních trhů v  Hronově. 
Uskuteční se 23. listopadu. Místem 
jejich konání bude centrální hronov-
ské náměstí a přiléhající sál J. Čapka. 

VÝPRODEJ:
4x zahradní kovový domek 

- nové, šat. skříně, kuch. skříňky 
s nerez. deskou a vařičem, lednicí, 
obývací stěna, kancelářská křesla, 

ATV, skútry. Vše levně.
 Tel. 602 436 986

Čtivá kniha o osobnostech  

České Skalice
 Nakladatelství Pavel Mervart 
Červený Kostelec s  fi nanční pod-
porou města Česká Skalice, vyda-
lo  pozoruhodnou 232 stránkovou 
knihu  „ČESKÁ SKALICE. Osob-
nosti kultury, umění, vědy“. Kniha 
obsahuje  57 černobílých obrázků, 
22 barevných reprodukcí a  70 me-
dailonů významných osobností z let 
1800 – 2013. Autorkou knihy je  lite-
rárně velmi produktivní spisovatel-
ka, členka Obce spisovatelů a Klubu 
autorů literatury faktu v Praze, ná-
chodská středoškolská profesorka 
magistra Věra Vlčková. Od  roku 
1999 do  roku 2014 vydala už cel-
kem dvanáct samostatných odbor-
ných publikací z Náchodska a Čes-
koskalicka. Její regionální historické 
monografi e se zvláštním důrazem 

na osobnosti mají zásadní význam 
a přínos pro širší region Náchodska, 
Náchoda a České Skalice. 
  V. Vlčková v  nové knize zdaři-
le přibližuje život českoskalických 
osobností i  rodáků,  někdy vůbec 
poprvé vytváří veřejné image (imi-
dž), konstituuje představu a  obraz 
o  osobě, osobnosti i  jejím životě, 
díle zanechaném budoucím gene-
racím.   V knihkupectvích je knižní 
novinka k zakoupení asi za 250 Kč. 
Také jsem si ji zakoupil v Jaroměři 
a  po  jejím studiu mohu čtenářům 
z  Českoskalicka i  Náchodska  jen 
a jen ji vřele doporučit. Získáte hod-
ně, neboť podle J.W. Goetheho:“-
Největším štěstím pozemšťanů je 
osobnost.“     
 PhDr. Jiří UHLÍŘ Jaroměř    

Tradiční posvícenské menu
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KOMPLETNÍ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ • DOPRAVA NA MÍSTO STAVBY • PORADENSTVÍ

www.stamont.eu

PŘIJMEME SKLADNÍKAPŘIJMEME SKLADNÍKA
Požadujeme: minimální vzdělání vyučen, znalost stavebních materiálu a praxi v oboru 2 
roky, samostatnost, spolehlivost, řidičské oprávnění sk. B, řidičské oprávnění VZV výhodou
Nabízíme: pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost odborného a profesního růstu, 
zázemí stabilní firmy, dobré finanční ohodnocení

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis a doklady o vzdělání na adresu: 
STAMONT CZ s.r.o., U Cihelny 2052, 547 01 Náchod, 

Jan Pekárek, e-mail: pekarek@stamont.eu  

PNEUSERVIS Česká Skalice
Připravte se na zimu za ty nejlepší ceny!

• pneu osobní, dodávkové, nákladní
• ocelové a alu-disky

PNEUSERVIS Jan Isák, 
T. G. Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina)

tel. 732 918 500

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení do 24 hodin
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. KčKonsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

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

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

12 990 ,-

DOSTANETE SLEVU 20%

15 490 ,-

SLEVASLEVA

- 20 %- 20 %

Vyberte si to správné jízdní 

kolo!

Vyberte si to správné jízdní 

kolo!

56 let, operátor na velíně  v náchodské teplárně a zástupce směnového mistra
Bydlí v Náchodě – Starém Městě, elektrotechnik a letitý radioamatér

Ladislav BohadloLadislav Bohadlo

Neúnavný bojovník proti vandalizmu a  poškozování 
městského a  soukromého majetku nepřizpůsobivými 
spoluobčany. Razantně vystupuje proti rušení nočního 
klidu a ničení majetku opilci, kteří se vracejí z restau-
račních zařízení.  Jako předseda samosprávy odpověd-
ně řeší problémy spojené s  problematikou vandaliz-
mu, alkoholizmu a  požívání návykových látek v  okolí 
bydliště.

Ve  volebních novinách Východočechů (pro Náchod) 
byl u kandidáta č. 8 Ladislava Bohadla omylem zveřej-
něn neautorizovaný text. Správný text je uveden výše.

Průzkum podzemí objevil dutiny
 Geofyzikální průzkum náchod-
ského podzemí byl z  praktického 
hlediska rozdělen do  dvou částí. 
V  první části bylo měření pro-
vedeno na  Masarykově náměstí 
v  prostoru mezi farou a  kostelem 
sv. Vavřince systémem osmi para-
lelních profi lů. V  druhé části pro-
běhl průzkum v prostoru navzájem 
kolmých profi lů v interiéru kostela 
sv. Vavřince. 
 Lokální nehomogenity (dutiny – 
hrobky, hroby, relikty zdiva, chodby, 
kanály apod.) se obecně zobrazují 
převážně vícenásobnými odrazy 
elektromagnetických vln ve  tvaru 
pod sebou umístěných křivek po-
dobných jednoramenným hyperbo-
lám a různé šíři a orientaci.
 Ze závěrečné zprávy fi rmy Isoli-
nes s.r.o., která průzkum provádě-
la, vyplývá následující závěr. „Vý-
sledky archeofyzikální prospekce 
v prostoru náměstí nepřinesly oče-
kávané věrohodné výsledky z  dů-
vodu nepříznivého rušení přítom-
nými inženýrskými sítěmi. Přesto 
jsme na  profi lech 1 a  2 vyčlenili 
v  metráži 14-15 m možný projev 

dutiny (chodby). Dále směrem 
ke  kostelu však tento předpoklad 
není potvrzen z  důvodu již zmi-
ňovaného rušení.“ Lepší výsledky 
přinesl průzkum v  interiéru kos-
tela sv. Vavřince. „Zde jsme vy-
mezili přítomnost šesti výrazných 
dutin. Především u  dutiny č. 4 
předpokládáme, že by se vzhledem 

k rozměrům a orientaci mohlo jed-
nat o projev hledané chodby.“
   Pokud se  podaří získat další fi -
nanční prostředky, bádání by se 
rozšířilo o průzkumné vrty do ob-
jevených dutin a  provedlo by se 
měření v  dalších lokalitách před-
pokládaného výskytu podzemních 
štol.  (kp)

Foto zleva: Mgr.  Karel Petránek, badatel Jaroslav Faltys a  Mgr.  Miroslav 
Jindra se závěrečnou zprávou georadarového průzkumu na  akci „Náchod 
– podzemní chodby“  Foto: Mirek Brát

VÝCHODOČEŠIVÝCHODOČEŠI
pro Náchodpro Náchod

Trestní oznámení 
v souvislosti 
s rekonstrukcí DDM 
Ulita Broumov
 Podle našich informací bylo 
na Okresní státní zastupitelství Ná-
chod doručeno „oznámení o  sku-
tečnostech, nasvědčujících tomu, 
že byl spáchán trestný čin“ (trestní 
oznámení) v  souvislosti s  rekon-
strukcí Domu dětí a mládeže Ulita 
Broumov - o skutečnostech nasvěd-
čujících tomu, že byl spáchán trest-
ný čin neznámým pachatelem při 
správě veřejného majetku. O vývoji 
celé kauzy vás budeme na  strán-
kách novin ECHO informovat.  (r)

Noc na Karlštejně 
 Červenokostelečtí divadelní 
ochotníci balí kufry a chystají se 
do kina Teplice nad Metují. Právě 
zde totiž 23. října v 19.00 hodin 
uvedou nastudování známého di-
vadelního kusu Noc na Karlštejně. 
Dodejme, že autorem této oblíbe-
né divadelní látky je Jaroslav Vrch-
lický.
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matrace, lamelové rošty, anatomické polštáře,
postele z masivu, skříně, komodywww.tbnabytek.cz

vyspěte se 
s námi...

ul.Hraseho 13 Náchod

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

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- 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.)

Nabídky zasílejte laskavě mailem na: j.klapka@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria.
Ostatní si dovolíme zařadit do firemní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit
výhradně pro potřeby IG a budou pokládány za důvěrné.

TECHNOLOG (THP)

POMOCNÍK TISKU (D)

NABÍZÍME

Požadujeme:

Požadujeme:
–

–

– nejméně SŠ s maturitou
– technické myšlení, komunikativnost
– praxe v polygrafii a znalost cizího jazyka výhodou

SŠ - vyučení v polygrafickém oboru výhodou
– pracovitost, spolehlivost, manuální zručnost

práci ve stabilní firmě v Náchodě
– dobré mzdové ohodnocení
– práce na HPP

INTEGRAF, s.r.o.Tiskárna

hledá do svého týmu spolupracovníky na pozici:

Náchod

INTEGRAF, s.r.o.Tiskárna
Náchod
HLEDÁME SPOLEHLIVÉ BRIGÁDNÍKY NA OBČASNOU VÝPOMOC
Vhodné pro studenty a důchodce. Kontaktujte nás na tel. čísle 491 422 215 
nebo nás osobně navštivte:  Integraf, Myslbekova 273, Náchod
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* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Pro kamaráda SŠ, 45/176/78, fi n. za-
jištěného kutila se závazky, trochu spor-
tovce, hledám k  vážnému vztahu ženu 
30-45 let, sportovní postavy z Náchoda 
a okolí. e-mail: pro.kamarada@post.cz

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v klidné části Nového Města N/M. Dům 
je zateplen, zaveden internet, plastová 
okna, výtah. Nájemné 3600,- + energie. 
Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 SUN Ná-
chod, výhled na Staré Město po celkové 
rekonstr., 4000,-Kč vč.fondu oprav + 
energie, kauce 10 tis. TEL.:733 735 709
* Pronajmu byt 2+1 68 m2 po celk. re-
konstr., v  blízkosti centra v  Náchodě. 
5500,-Kč vč. fondu oprav + energie, kau-
ce 10 tis.Kč. TEL.:733 735 709
* Pronajmu byt v Úpici 1+1 42 m2 by-
tovka po rekonstr., kuchyň, plast. okna, 
park před domem, kabel tel., možnost 
internetu, 3.patro, okraj, část města. 
Cena 4900,-Kč + cca 1000Kč elektřina. 
TEL.: 602 284 585, mail: info@bofa.cz
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slun-
ný byt 3+1 s  balkonem v  Náchodě 
na  Brance, moderní koupelna, plo-
voucí podlahy, plastová okna. TEL.: 
732 167 291

* Pronajmu příp. prodám DB 3+1 
Náchod Bílá ul.1969 přízemí. Ná-
jem 5000,-Kč + zálohy, kauce 5 
tis.Kč.Prodej za  1 mil. Kč. TEL.:
721 84 64 64

* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 
2+1 s  balkonem v  Náchodě u  nem. 
Nová plast. okna, zateplený dům. TEL.: 
732 167 291
* Prodám byt 1+1, 43 m2 OV, v  Ná-
chodě Starém Městě. Přízemí, plastová 
okna, společná zahrada, sklepní koje. 
Volejte mezi 11-20hod. Cena 700 000,-
Kč. Realitky nevolat! TEL.: 604 381 307
* Pronajmeme zděný byt 2+kk v  Lipí 
u Náchoda, nájem 4.300 + služby, kauce 
11.400,-Kč, tel. 602 204 002.
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. 
mezonet. byt 4+1, 103 m2 - 2x kopelna 
a WC + sklep, balkon v NA na Šafránici. 
Náj. 7.000,-Kč+ zálohy 2.500,-Kč + el.+ 
kauce, tel. 608 903 050
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk 
v  Náchodě, 31 m2 s  balkonem, 4 NP, 
výtah, po  rekonstrukci, částečně zaří-
zený, vč. internetového připojení, par-
kovací místa před vchodem. Nájem 
3.600,- Kč + inkaso + vratná kauce. Tel: 
774 547 565
* Prodám byt 4+1 v  OV v  Červeném 
Kostelci - Koubovka. Tel.: 607 556 600

* Pronajmu slunný byt 1+1 v cihlo-
vém domě s velkou lodžií o výměře 
37 m2 s vlastním vytápěním, inter-
net, po celk.rekonstrukci, v žádané 
lokalitě Husova ulice Nové Město n. 
M. Nájem 4000,- + zálohy na služby 
3000,-, vratná kauce 15000,-Kč. Vol-
né od 1. 10. 2014. Tel. 777 136 918

* Nabízím pronájem nového bytu 
2+KK v  5. patře v  centru Nácho-
da (Raisova 1817). Nájem 5.050Kč 
(43m2). Byt vybaven novou pod-
lahovou krytinou, všemi dveřmi 
a  osvětlením, úplně zařízeným WC 
a  koupelnou, vnitřními žaluziemi, 
novou kuchyňskou linkou se sporá-
kem. K bytu také náleží sklepní kóje. 
Parkoviště před domem nebo možno 
pronajmout garážové stání uvnitř 
domu. Další náklady: 450Kč sprá-
va domu, zálohy na  veškeré energie 
1.750Kč za 1. osobu (+500Kč za ka-
ždou další osobu), vratná kauce ve 
výši 2x celkový měsíční nájem. Kon-
takt na  e-mail: novebyty11@gmail.
com nebo mob. 776 855 749

* Nabízíme pronájem družstevního 
bytu 5+1 (87 m2) v Meziměstí čp. 97, 
3. podlaží, měsíční nájemné bez služeb 
Kč 4 tisíce. Tel.: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevní-
ho bytu 2+1 (61 m2) v  Broumově, 
Pionýrská 363, 1. podlaží, měsíční 
nájemné bez služeb Kč 2,5 tisíc. Tel.: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 (76,89 
m2) v Náchodě, Růžová 1967, 7. podla-
ží, cena Kč 550 tisíc. Tel.: 733 131 189.
* Nabízíme k  pronájmu družstevní 
byt 3+1 (76,89 m2) v Náchodě, Růžová 
1967 v 7. podlaží. Měsíční nájemné Kč 
2,5 tisíce bez služeb. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po celkové 
rekonstrukci 1+1, 31,88 m2, v Jaromě-
ři, J. Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 
550 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
* Pronájem bytu 1+1 v Červeném Kos-
telci, zařízený, 4.500 Kč/měs. + energie. 
Tel. 723 23 10 23
* Pronajmu byt 2+kk v Hronově. Byt 
je 2 roky po  rekonstrukci cena 3.900 
Kč. Kauce nutná. Tel. 602 133 173
* Prodám byt 1+1 v OV 6.NP Náchod 
Plhov s umakatr. jádrem. Levné pěkné 
bydlení. Cenu nabídněte. POUZE SMS 
606 085 590

* Pronajmu dlouhodobě garáž - „pod 
zimním stadionem v  Náchodě“. Cena 
1000,-Kč/měsíčně. Tel. 606 74 60 60
* Sháním RD nebo chalupu na  Ná-
chodsku v  ceně do  1,5 mil. Kč. Menší 
opravy nevadí. Tel. 604 336 337
* Prodám nový RD v  Polici n. M., 
možnost splátek formou měsíč. nájmu. 
TEL.:603 525 531

* Farmář koupí pole, louku, les. Cenu re-
spektuji, platba hotově. Tel. 777 55 10 22
* Prodám stavební pozemek - ve Zlíči, 
voda a el. na pozemku, ostatní na hrani-
ci, leží v centru obce a  je oplocený. 850 
Kč/m2. tel. 721 170 313
* Prodám zahradu na  Kašparáku 359 
m2 (voda a el.). Cena 180 000 Kč. Kon-
takt: 608 881 004.

* V Hronově pronajmu prostory k pod-
nikání, cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. 
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) 
s  výhl. do zeleně, + WC, v nově zrek. 
domě v NA, Šafránice. Nutno vidět. Ná-
j.1.500,-Kč + 600 zál.na el.,vodu, tope-
ní.+kauce., tel. 608 903 050
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám jehňata na  maso i  na  chov, 
jehnice i  beránky, křiženci masných 
plemen. 30-40 kg cena:1200,- Kč/ ks. 
TEL.:728 037 437
* Prodám kulatý stůl - průměr 105 cm, 
rozkládací na ovál, tmavý, masiv - 800,-
Kč, možno i  židle vysoké á 200,-Kč. 
TEL.:605 831 500

* Prodám měkké i tvrdé dříví v metrech 
i řezané. TEL.: 777 690 390
* PRODÁM AKVARIUM 240L 
-120x40x50 300Kč a  220L - 110x40x50 
300Kč. TEL.: 604 662 537
* Prodám klasickou rohovou sedačku 
+ dvě křesla, (3 m x 2,3 m), šedá, maka-
tá mikroplyš, velmi zachovalá, čistá. 
Cena 4500,-Kč, foto zašlu. Dohoda. Tel. 
737 56 27 15

* Prodám dřevěné kvalitní brikety. 
Mob.774 308 086

* Prodám suché truhlářské fošny 
+ prkna, smrk, borovice, buk. mob. 
774 308 086
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám moderní pianino - hnědé 
barvy, event. odvezu - naladím. LEVNĚ. 
Tel. 775 328 366

* Koupím sedací soupravu v  dobrém 
stavu. TEL.:728 585 350
* Koupím starý papírový betlém a vá-
noční ozdoby. TEL.:724 907 510
* 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 ho-
tové. 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, Českoslo-
vensko a  jiné. Dále staré obálky, dopisy 
a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýn-
ky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 
722 907 510
* Koupím staré fotoaparáty, objekti-
vy, náramkové hodinky PRIM, hračky 
a  jakékoli předměty z  2. světové války. 
Platba v hotovosti, slušné jednání. TEL.: 
777 559 451
* Koupím staré pohledy, jakékoli pla-
káty i  z  období social., různé rekla-
my papírové i  plechové a  další. TEL.: 
603 549 451
* 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, fotoa-
paráty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obra-
zy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, pohledy, 
tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím pří-
padně ocením motocykly ČZ, i vraky či 
přestavby, soutěžní stroje, jakékoliv díly, 
dobové dokumenty, reklamní předmě-
ty, fotky - prostě vše týkající se ČZ. Tel. 
606 515 966
* Koupím cokoliv na motocykly Ogar, 
celé stroje, vraky, dobové předměty atd. 
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

* Hledám doučování účetnictví pro stu-
denta IV. ročníku Obchodní akademie. 
Mobil: 607 511 428

* Nabízím drobné opravy, nátěry, 
zahradní práce. Náchod a okolí, cena 
dohodou. Tel: 739 223 936

* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. 
Vhodné i pro důchodce. Tel. 777 803 359
* Práce z  domu PC/NET. Kontakt 
608 462 940

* Prodám protektory pneu 5,50x16 2ks 
nové, 3ks použité. Cena celkem 1200,-
Kč. TEL.:775 279 204

* Prodám Škoda Octavia tour, 1.6, 75 
kW, stříbrná, najeto 50 000 km, I. majitel, 
nebouraná, r.v. 2009, ve výbavě plus 4 ks 
zimních pneu. Tel. 731 723 904
* Prodám NISSAN MICRA 1,2, 
r.v.2007, koupeno nové v  ČR, naj. 70 
tis.km, garážované, v  ceně zimní pneu. 
Cena 95 tis.Kč. TEL.:733 735 709

* Čivava - prodám krásná štěňátka - 
různé stáří jako dom.mazlíčky. Odčerv., 
očkov., mají čipy. Jen do dobrých podmí-
nek. TEL.: 603 206 743, 491 426 680

* Prodám byt 1+1 na  sídlišti Větrník 
v  Červeném Kostelci, 5. patro krásný 
výhled. Cena dohodou. V případě zá-
jmu volejte 739 316 398
* PRODÁM BYT 2+1 v  OV, Náchod 
- Plhov 3NP, výměra 45m2, dům po re-
konstrukci - zateplený, plastová okna, 
bezbariérový, výtah. Tel: 723 179 492
* Pronajmu velmi pěkný byt 3+1 v Ná-
chodě, blízko centra. Měsíční částka 
cca 7500,- Kč (nájem, zálohy SVJ) + 
cca 1500,- Kč zálohy na energie. Kauce 
12000,- Kč. Bez možnosti trvalého po-
bytu. Tel. 721 400 849 po 17. hodině.
* Prodám družstevní byt 1 + 1 v Mezi-
městí 24 m. Ihned volný, nezařízený tel. 
604 628 520
* Prodám v  centru Náchoda pěkný 
byt 3+1 v  osobním vlastnictví. Byt se 
nachází v  4. posch. zatepleného pane-
lového domu, jeho součástí je velká za-
sklená lodžie. V bytě jsou nová plastová 
okna, náleží k němu sklepní kóje a podíl 
na  společných částech domu. Dům je 
dobře udržovaný, je zmodernizován vý-
tah. Tel.: 608 245 634
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Rů-
žová po celkové rekonstrukci, dům za-
teplený, plastová okna. Tel. 777 602 884 , 
RK nevolat. Cena: 779 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v Ná-
chodě na Plhově, plastová okna, opra-
vený výtah. Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena: 630 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v  centru Ná-
choda u  polikliniky, plastová okna, 
dům zateplený. Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena: 930 000,- Kč
* Prodám byt v OV 3+1, výměra 82 m2 
v Náchodě Bělovsi, po rekonstrukci ku-
chyň, nové podlahové krytiny, dřevěná 
eurookna. Velká lodžie. Tel. 774 311 404, 
RK nevolat. Cena: 1 100 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dis-
pozici 3+1 (92 m2) umístěný ve  2.NP 
zděného cihlového domu Církve čes-
koslovenské husitské, v  centru obce 
v  Náchodě. Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 400,- 
Kč/měs.+služby
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě Bělo-
veská ul., 6.patro, nově zateplen, plasto-
vá okna. V dobrém stavu, nízké náklady. 
Cena 580 tis.Kč. TEL.:737 812 050. RK 
NEVOLAT
* Pronajmu byt 2+1 v  Rychnově nad 
Kněžnou. Tel. 732 672 903
* Pronajmu byt 1+1 a 1+kk v Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Pronajmu byt částečně zařízený 
v Hronově, 3+1. TEL.:736 537 033
* Prodám byt v OV 47 m2 ul.B.Němco-
vé Náchod. TEL.:724 214  538 RK NE-
VOLAT !
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 
608 667 730
* Prodám byt 1+1 v  OV v  Hronově 
s  balkonem, komorou a  sklepem, cca 
50 m2. Výtah + parkování. Výborný stav. 
Cena 599 tis.Kč. TEL.:608 66 77 31
* Pronajmu slunný byt 3+kk v  cihlo-
vém domě v Hronově, 200m od náměs-
tí. Nájemné 3.900,-Kč + zálohy 300,-Kč/
os/měs (voda + el. spol. prostor). Info: 
777 302 483; 777 606 464
* 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 dlouhodobě pěkný byt 2+1 
ve  2.patře zděného bytového domu 
poblíž centra. Prostorný byt po výmě-
ně oken za  plastová, vybavený novou 
kuchyňskou linkou je k dispozici ihned. 
Nájemné 4500,-Kč, kauce 10000,-Kč. 
Tel. 725 557 030 nebo 602 790 044.
* 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@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 5+1 (87 m2) 
v Meziměstí, čp. 97, 3. podlaží, cena Kč 
390 tisíc. Tel.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) 
v Broumově, Pionýrská 363, 1. podlaží, 
cena Kč 320 tisíc. Info: 733 131 189.
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

SEZNÁMENÍ Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

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

Pronajmu dlouhodobě 
občerstvení s celoročním 

provozem v Deštné 
v Orlických horách 

v blízkosti sjezdovek. 
TEL.: 732 167 291

PŘIVÝDĚLEK! 
Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO 
případně dalších reklamních 

materiálů do schránek v Hrono-
vě – Husova ul. a okolí, Příčnice, 

náměstí a okolí.  Více info na 
e-mail: echo@novinyecho.cz 

nebo tel. 602 103 775 
PO-PA 8-17 hod.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

SLEVA 15%
do 30.11.2014

Outlet JAKA, Hronov, Padolí 343

www.outletjaka.cz

HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO 
DISTRIBUTORA NOVIN 

A REKLAMNÍCH LETÁKŮ 
pro oblast Náchod – Klínek 
+ Nový Svět. Vhodné pro 
důchodce nebo studenty. 

Více informací na tel. 606 748 710
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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.
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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

Nový občanský zákoník 28.
Cena lidského života a NOZ

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.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 V praxi dochází velmi často k si-
tuaci, kdy je nutné nebo vhodné, 
aby určité právní jednání učinila 
jiná osoba než ta, na  jejíž účet se 
jedná. Důvodů pro takovou potřebu 
existuje mnoho – nedostatek věku, 
svéprávnosti, lepší znalosti o  věci, 
ve které je jednáno (např. právní za-
stoupení), atd. Nově od 2014 je při 
jednání také každá právnická osoba 
zastoupena např. jednatelem (dříve 
právnická osoba sama jednala právě 
prostřednictvím jednatele), to je ale 
jen technická změna. Spíše než te-
oretický výčet způsobů zastoupení 
je zajímavější konkrétní aplikace 
nových pravidel zastoupení. 
 Dříve platilo omezení, které zne-
možňovalo zastoupení v  případě 
kolize zájmu zástupce a  zastoupe-
ného. NOZ nově tento konfl ikt 
zájmů umožňuje v  případě smluv-
ního zastoupení, pokud zastoupený 
o  takovém konfl iktu ví nebo vědět 
musel. Pokud si k  jednání vybe-
rete zástupce, tento jedná osobně. 
Sám zástupce se pak může nechat 
dále zastoupit někým jiným nově 
i  za  situace, kdy to vyžaduje nutná 
potřeba (např. hrozí nějaké pro-
dlení, zástupce onemocní, apod.). 
Dále pak v  případě, že si to strany 
ujednají nebo to vyplývá ze zákona.
NOZ upravuje také tzv. exces zá-
stupce – případ, kdy zástupce pře-
kročí svá oprávnění. Pokud např. 
při smluvním zastoupení je zástup-
ce pověřen k  pronajmutí nějakého 
stroje, ale namísto toho jej koupí, 
pak se zastoupená strana zprostí 

závazku, pokud překročení prodá-
vajícímu bez odkladu oznámí. Ještě 
přísnější je úprava při zastoupení 
podnikatele. Toho zastupují (kro-
mě statutárních zástupců) i  běžní 
zaměstnanci způsobem vyplývající 
z jejich pracovní náplně. Překročení 
oprávnění v  tomto případě bude 
podnikatele zavazovat vždy, krom 
případu, kdy třetí osoba musela 
o překročení vědět (třetí osoba např. 
zpravidla neví, že zaměstnanec ban-
ky nemůže sám schválit úvěr, může 
ale vědět, že mu zaměstnanec ne-
může prodat třeba vybavení banky 
apod.). Forma plné moci, kterou 
zpravidla vzniká smluvní zastoupe-
ní, musí být písemná (netýká-li se 
zastoupení jen určitého právního 
jednání). A pokud pro dané právní 
jednání je nezbytný úředně ověřený 
podpis, musí i  plná moc splňovat 
tento požadavek. Stejné pravidlo 
pak poněkud neprakticky platí i pro 
jednání učiněná notářským zápi-
sem, to však již plánuje připravova-
ná novela NOZ upravit.
 Mezi smluvní zastoupení patří 
v NOZ i úprava prokury, což je spe-
ciální smluvní zastoupení podnika-
tele v  rámci určitého obchodního 
závodu, případně pobočky.
 V příštím díle budou představena 
i  některé specifi ka zákonného za-
stoupení a také zcela nová podpůr-
ná opatření při narušení schopnosti 
zletilého právně jednat.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Okénko 
energetického 
poradce 68. 

 Vážení a milí čtenáři,
Pro enormní zájem nových klientů 
jsme se pustili do  III. kola indivi-
duální poptávky na cenu plynu pro 
domácnosti u  ARMEX ENERGY 
na  rok 2015. Od  1.–31. 10. 2014 
je možné si tuto cenu zasmluvit 
na  rok 2015 buď v  mé kanceláři 
nebo v  pobočce ARMEX ENERGY 
a.s. v Náchodě, Trutnově a Rychno-
vě nad Kněžnou. Poptaná cena je 
809,- Kč/MWh s  měsíčním platem 
0,- Kč!!!
Jen pro srovnání oproti teď v  televi-
zi reklamovaným produktům RWE 
a  BOHEMIA ENERGY se tímto 
způsobem dají snížit výdaje za  plyn 
o více jak 20% ročních plateb za plyn 
a  nemusíte se přitom uvazovat na  2 
a více roků. Při menších spotřebách 
až o 30%. Při běžné spotřebě rodin-
ného domku 25 MWh plynu za  rok 
(cca 2500m3) je roční úspora oproti 
RWE přes 7 000,- Kč, oproti Bohemii 
Energy přes 7 000,- Kč, oproti ČEZu 
přes 6  500,- Kč, Centropolu 5  500,- 
Kč, Comfort Energy 5 500,- Kč a tak 
bych mohl pokračovat. 
K  dispozici pro tuto akci máme 
2 000MWh plynu, do této doby je již 
přes 500MWh rezervováno, tak kdo 
chce opravdu ušetřit, ať si trošku po-
spíší. Jak říká v reklamě RWE mladý 

muž: za  kamaráda má 2 ,,Františky 
Palacké‘‘, ale pozor na 2 roky. TADY 
MÁTE K  DISPOZICI trojnásobek 
,,Františků‘‘ za ROK!!!
ABYCH NEZAPOMNĚL 
I NA MENŠÍ PODNIKATELE, 
ŽIVNOSTNÍKY A SVJ!
Tak jako u našich stávajících několi-
kaletých klientů máme pro Vás nové 
klienty do  31. 10. 2014 k  dispozici 
vyjednané individuální ceny plynu 
pro rok 2015 a  to v  rozmezí 779 – 
795,- Kč/MWh s  měsíčním platem 
0,- Kč dle spotřeby a  to u  ARMEX 
ENERGY a.s.
RADA NA  ZÁVĚR: Předpoklad 
na další rok 2016 je pokles cen plynu. 
Proto se neupisujte u nikoho více než 
do konce roku 2015!

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz

Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Alena Bartůňková, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Kompletní údržba zahrad

tel.: 724 173 560

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

 
 
   
    Kompletní sortiment LED osvětlení: 
 - LED žárovky včetně svíček a miňonek 
 - LED bodové osvětlení 
 - LED pásky včetně příslušenství 
 - LED vestavná stropní svítidla 
 - LED reflektory 
 - LED průmyslové osvětelní 
 - LED zářivky 

  
 
 

 
 
                                        www.spectrumled.cz 
 
 
   Nabízíme Vám následující služby: 
 - poradenství v oblasti LED osvětlení 
 - zpracování světelného projektu 
 - kalkulace výhodnosti změny osvětlení 
 - zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 
 
   Předváděcí místo a vzorková prodejna: 
       Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 
                Nové Město nad Metují 

      e-shop: www.ledprovas.cz  
           email: obchod@ledprovas.cz 
          tel.: 602 107 706, 774 814 457 

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky     

Spectrum LED 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

* 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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Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.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
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – Větší RD, sklep, studna, sítě, ÚT tuhá, plyn u domu, poz.443 m2 ......1.770.000,-Kč
Vestec u Č.Skalice – RD s poz.511 m2, 1+3, garáž, ÚT tuhá, sítě, atrak.lokalita .. 1.085.000,-Kč
Rokytník – zdravá rouben. chalupa, k bydlení s poz. 1390 m2, seník, sítě, studna ....992.000,-Kč
Otovice – starší RD, 8 místností, poz.2231 m2, studna, topení el. + lokál, sítě ......575.000,-Kč
Náchod Běloves – pronáj. větší budovy, ÚT pevná, parkování, dobrý příjezd ...30.000,-Kč/měs.
Náchod Plhov- pronáj.asijské restaurace cca 40 míst, dobrý stav + 1+kk byt ....15.000,-Kč/měs
Machov – zděný, příz.objekt k výr. a sklad., výborný stav, rampa, sítě, ÚT plyn ...3.370.000,-Kč
Meziměstí – starší byt 3+1, 84 m2 v OV, zděný, 2 NP. El.přím., půda ...................415.000,-Kč
Světlá u Hořiček – 2 RD s poz.11 312 m2, bazén, sítě, ČOV, výborný stav.......3.755.000,-Kč
Bezděkov n.Met. – větší RD, 6 +1, sklep, půda, kolna, sítě., poz.747 m2 ..........1.155.000,-Kč
Úpice Podrač – zděná chata sopl. poz. 2 304 m2, sítě, bazén, kolny .....................329.000,-Kč
Police n.Met. – starší, řad.RD, 4 místnosti, sítě, ÚT pevná + plyn, horší stav ......375.000,-Kč
Olešnice u Č.Kostelce – starší RD s garáží a poz.784 m2 – nutné opravy ............775.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn .......................490.000,-Kč
Náchod – atypický byt 3+kk v OV, 85 m2, cihla, I.NP, super lokalita ...................910.000,-Kč
Všeliby – dr.byt 1+3, 88 m2, cihla, I.NP s balkonem, zahrádka .............................495.000,-Kč
Kramolna – zděná chata u lesa s opl.poz.520 m2, skleník, voda, el ......................329.000,-Kč
Vysokov – rovinatý  poz. k zastavění 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd .........310,-Kč/m2

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Rivet Factory Group s.r.o.
provozovna: Drtinovo náměstí 171

                          547 01 Náchod

Výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozice:

OBRÁBĚČ KOVŮ, BRUSIČ, MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

Požadujeme:  - výuční list (není podmínkou)
                             - manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy na e-mail: 
radan.vejrek@rivetfactory.com

Výtvarná soutěž
 Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě vyhlašuje 9. ročník výtvar-
né soutěže pro občany Náchodska  
s názvem Naše galerie. Tématem le-
tošního ročníku je město Náchod. 
Podrobné informace o  soutěži zá-
jemci naleznou na webové prezen-
taci galerie na adrese: www.gvun.cz

Vyhlídkový 
altán
 U našich polských sousedů v září 
otevřeli nový vyhlídkový altán – 
rozhlednu. Najdete jej v  Kudowě 
Zdroji na tamní Parkové hoře. 

Čínský 
pentagram
 jako  cesta k pochopení mezi-
lidských vztahů je název zajíma-
vé přednášky, která se uskuteční 
23. října od 17.30 hod. v Městské 
knihovně v Hronově. Její protago-
nistkou je Anna Birke – Semerá-
ková. 



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

D
O
M
I

N
I
K
A

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

Fo
to

: J
os

ef
 P

E
PA

 V
O

LT
R

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

   Z víček pet lahví děti podle nákre-
su složily symbol nenásilí. Poté bylo 
dětem vysvětleno, co to slůvko „ne-
násilí“znamená a také jak se k sobě 
máme všichni chovat. Nakonec jsme 
se sešli v herně třídy Měsíčků, kde 
jsme tento symbol vytvořili přímo 
z dětí. Každé dítě si mohlo vyzkou-
šet stát uprostřed kruhu a  přát si 
krásné vztahy nejen ve  školce, ale 
i doma a v přírodě. Fotografi e těchto 
symbolů jsme zaslali do  Komunity 
pro lidský rozvoj, která pořádá tuto 
akci k Mezinárodnímu dni nenásilí 
2. října. Symbol aktivního nenási-
lí byl vytvořen, aby reprezentoval 

aktivní postoj proti všem formám 
násilí. Je tvořen dvěma kruhy (jako 
značka dokonalosti a  souladu). 
Vnitřní kruh představuje jednot-
livce, který by měl jednat v souladu 
s  tím, co si myslí a  co cítí. Vnější 
kruh pak symbolizuje společnost 
kolem jednotlivce. Aktivní nenásilí 
učí, že by se člověk měl ke  svému 
okolí chovat tak, jak chce, aby se 
ono chovalo k němu. Proto je men-
ší kruh – člověk spojen s  vnějším 
kruhem – společností dvěma po-
lokruhy z  obou stran jako symbol 
vzájemného ovlivňování se.

MŠ Vančurova Náchod

Dne 1. října 2014 jsme se zapojili do celorepublikové akce

„SPOLEČNĚ DOKÁŽEME COKOLIV… 
aneb MĚSÍC ZA MÍR A NENÁSILÍ“

 Ve  dnech29.-30. září hostilo 
podzimním sluncem zalité ná-
chodské náměstí T. G. Masaryka 
žluté stany výstavy Každý svého 
zdraví strůjcem. Tuto akci při-
pravila Liga proti rakovině Praha 

ve  spolupráci se svou náchodskou 
pobočkou, která letos slaví již 20. 
výročí své činnosti v  našem regi-
onu. Akce se zúčastnilo i  vedení 
města Náchoda v čele se starostou 
Janem Birke.

Výstava pro zdraví splnila svůj cíl
 Ve  středu 1. 10. 2014 byli prv-
ňáčci ze ZŠ T. G. Masaryka v  Ná-
chodě pozváni na  návštěvu do  MŠ 
Březinka, kde mnozí z  nich trávili 
svá předškolní léta. A že to byla léta 
opravdu šťastná se projevilo hned 
v prvních okamžicích návštěvy...
 Po milém přivítání, kdy nám děti 
ze školky zazpívaly písničku, totiž 
prvňáčci radostně objali své bývalé 
paní učitelky ze školky a se zápalem 
jim vyprávěli, jak se jim ve škole daří 
a co všechno už se tam naučili. Tato 
srdečná a přátelská atmosféra panu-
jící mezi bývalými žáčky MŠ a jejich 
učitelkami byla skutečně dojemná. 
 Po přivítání a sdělení nových do-
jmů a zážitků ze školních lavic byli 
prvňáčci rozděleni do dvou skupin, 
které se posléze připojily alespoň 
na  chvíli k  dětem z  MŠ a  společně 
s nimi si pohrály a popovídaly.
 Na závěr návštěvy jsme se všichni 

sesedli do  kruhu, zazpívali jsme si 
a domluvili se, že příští setkání usku-
tečníme pro velký úspěch již v říjnu 

a tentokrát u nás ve škole. Už se moc 
těšíme!!! Mgr. Ivana Maršíková, 
 tř. učitelka 1. A

Prvňáčci na návštěvě v MŠ Březinka

 Královéhradecký závodník Mi-
chal Matějovský ukončil o minulém 
víkendu svoji druhou kompletní 
sezonu ve  FIA  ETCC, ve  které do-
sáhl nejlepšího výsledku své bohaté 
kariéry.
 Poprvé se svezl s autem této spe-
cifi kace v  roce 2007 na  závodech 
v italské Adrii. Startoval s Alfou Ro-
meo 156 a ze závodu odstoupil pro 
poruchu motoru. Potom následo-
valo několik sezon v  jiných vozech 
a  kategoriích a  k  ETCC se vrátil 
v jednom závodě. Bylo to na sloven-
ském okruhu Slovakia Ring v  roce 
2012, kde jako první Čech závod 
s vozem Seat Leon vyhrál.
 Od  minulého roku se Michal 
už naplno věnuje ETCC a  startuje 
s vozem BMW v týmu Křenek mo-
torsport. Ve  své první celé sezoně 
skončil celkově na 5. místě a  spolu 
s  Petrem Fulínem zvítězili v  hod-
nocení Poháru národů. Před letoš-
ní sezonou si Michal vytyčil jasný 
cíl, být v  celkovém umístění mezi 
prvními třemi, a to se mu povedlo. 
Po smolném začátku, kde ho z jed-
noho závodu vyřadila technická zá-
vada, se mu už celou sezonu dařilo 
a spolu s týmovým kolegou Petrem 
Fulínem, který obhájil titul mistra 
Evropy z  minulého roku, opět zís-
kali prvenství pro Českou republiku 
v Poháru národů.

 O  celkovém pořadí evropské-
ho šampionátu se rozhodovalo až 
v závěrečném podniku, který se jel 
na  sicilském autodromu v Perguse. 
Michal Matějovský v  obou závo-
dech obsadil 2. místo a v celkovém 
pořadí se umístil druhý, jako vice-
mistr Evropy.
 „Chtěl bych poděkovat své rodině, 
která mě podporuje, celému týmu,  
mechanikům a  panu  Křenkovi 
za skvělou přípravu vozu a celkovou 
spolupráci. Dále bych chtěl poděko-
vat agentuře ČESKOSLOVENSKÝ 
MOTORSPORT, která mě zastupuje 

a mým partnerům, bez kterých bych 
neměl šanci se účastnit  evropských 
závodů,“ řekl po příjezdu z Pergusy  
spokojený Michal Matějovský.
 „Slavnostní vyhlášení letošního 
seriálu FIA ETCC se uskuteční kon-
cem listopadu v Paříži. Nyní si dám 
chvilku pauzu, ale už příští měsíc 
zahájím přípravu na  příští sezonu. 
Koncem října mě už čeká testová-
ní s týmem Buggyra na mosteckém 
autodromu,“ přiblížil  nejbližší pro-
gram úspěšný královéhradecký jez-
dec. 

Matějovský vicemistrem Evropy!

Výstava
na chatě 
 Provozovatelé Jiráskovy chaty 
na  Dobrošově srdečně zvou veřej-
nost k prohlídce fotografi í Jaroslava 
Grima z  Náchoda (člena Fotoklu-
bu KIS Hronov). Během příštích 
měsíců bude tato autorská výstava  
pravidelně obměňována pracemi 
z  cyklu Krásy přírody očima Jaro-
slava Grima.

Rozhledny 
 Největším investičním projektem 
za dobu existence společnosti Bran-
ka o.p.s. je stavba tří rozhledem 
v našem regionu. V září byla zpří-
stupněna rozhledna na  vrchu Čáp 
– nejvyšším bodě Adršpašsko – tep-
lických skal (786 m.n.m.). Poté ná-
sledují rozhledny Na Signálu na Sla-
víkově (u  Hronova) a  rozhledna 
v obci Žernov na Českoskalicku.
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