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květen 1928 - zadána stavba městské 

spořitelny v Červeném Kostelci

 Do obce Přibyslav u Nového Města nad Metují se 30.4.2015 slétli malé 
čarodějnice a čarodějové. Soutěžili ve skákání, v autíčkách i v chození přes 
močál. Soutěž ,,MINI MISS ČARODĚJKA“ vyhráli všichni. Gratulujeme. 
 Foto Eva Jonešová

www.bucur.cz

Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516

SLEVA   545%
DĚTSKÉ POKOJE A NÁBYTEK JITONA

8. 5.  9. 6. 2015 3 600 Kč

4 499 Kčcena jinde

naše cena

Cena jinde je doporučená prodejní cena výrobce zařízení a nebo průměrná cena u vybraných 
prodejců v době, kdy ji pro zákazníky vylepšujeme, platná nejpozději k 15. 4. 2015. www.o2.cz

Dokonalý obraz i zvuk

Lenovo A6000

Žádné skryté poplatky. 
Když si u nás koupíte mobily a 
tablety na splátky, nebude vás 

to stát nic navíc

Mobily a tablety si u nás koupíte 
za skvělé ceny i bez tarifu a dalších 

služeb. Nesvážeme vás žádnou 
smlouvou Pro více informací navštivte naši 

O2 Prodejnu v Náchodě, Palackého 20.

 Centrum rozvoje Česká Skalice 
pořádá ve Vile Čerych 9. května v 10 
hodin tzv. férovou snídani. V  rámci 
ní bude provedena sbírka na  pomoc 
Nepálu, který postihlo katastrofální 
zemětřesení. 

Pomozte Nepálu!

 Radnice v  Broumově vyhlásila 
sbírku na  opravu Mariánského slou-
pu na  tamním Mírovém náměstí. 
Jedná se o  cennou památku, kterou 
v  roce 1706 vytvořil Jan Brokoff. 
Sbírka je pojata originálně – formou 
darovacích certifikátů, které si mů-
žete zakoupit v  Informačním centru 
Broumovska.  

Sbírka na 

Mariánský sloup

 Pan Libor Šnajdr a  Zámek rodiny 
Bartoň – Dobenín v  Novém Městě 
nad Metují jsou pořadateli výstavy 
obrazů Josefa Koutného. Výstava 
v  prostorách zámku je ke  zhlédnutí 
až do 31.května. Pro úplnost dodejme 
, že Josef Koutný (* 1959) se malbě 
a  grafice věnuje od  roku 1980. Jeho 
trvalým domovem je město Tachov.  

Obrazy na zámku

 Na 23. května je pro všechny přáte-
le cyklistiky a procházek připraven již 
10. ročník akce Velichovské putování. 
Prezence proběhne od 8 do 10 hodin 
na fotbalovém hřišti ve Velichovkách. 
Pro pěší jsou připraveny trasy v délce 
15 a 7 kilometrů,. Cyklisté se mohou 
rozhodnout mezi trasami  55, 35 a 20 
kilometrů. 

Velichovské 

putování
V  lokalitě  Horní Vernéřovice (Jívka) 
bude od 1. června veřejnosti zpřístup-
něna měděná štola Bohumír. Tento 
zajímavý turistický cíl se nachází v  ob-
lasti, kde do roku 1958 probíhala těžba 
a  geologický průzkum rudných loži-
sek. Měděná štola Bohumír   je zajíma-
vá nejen pro turisty, ale i pro netopýry, 
kteří zde mají útulné zimoviště. 

Měděný

důl Bohumír

 Náš redakční kolega Mirek Brát zís-
kal první místo ve  fotosoutěži „Zimní 
bílá“, kterou vyhlásil svazek obcí Krko-
noš a Podkrkonoší. „Myslím, že poro-
tu na snímku PANORAMA (viz. foto) 

zaujaly asi zejména zajímavě tvarované 
mraky, které jakoby kopírovaly  horskou 
linii Sněžky a  Studniční hory. Snímek 
jsem pořídil během sjezdového lyžová-
ní, takže nejtěžší na celé záležitosti bylo 

vyšplhat na  rozhlednu  na  Hnědém 
vrchu v  Peci pod Sněžkou v  těžkých 
sjezdařských botách, než mi ty atypic-
ké mraky rozfouká vítr“, komentuje 
s úsměvem Mirek. Gratulujeme

První místo za krkonošské panorama

 Do  distribuce se dostává letní číslo 
turistických novin Letní Broumov-
sko. Z obsahu vybíráme: příběh hradu 
v  Adršpachu, revitalizace benediktin-
ského  kláštera v  Broumově, naučné 
stezky v okolí Machova a Suchého Dolu, 
tipy na koupání na Broumovsku atd. 

Turistické noviny 
s  regionální tématikou se objevi-
ly „na  pultu“ Informačního centra 
Broumovska. Jedná se o  dřevěné 
magnetky. První  formou 2D obrázku 
prezentuje  fotografii broumovského 
dřevěného kostelíka Panny Marie. 
Druhá magnetka obsahuje obraz 

Petra Staňka – pohled na  centrální 
broumovské náměstí. Cena každé 
magnetky je 35 Kč. Nové suvenýry 
se v  nadcházející turistické sezóně 
jistě „rozletí a rozjedou“ z metropo-
le Broumovského výběžku do  všech 
světových stran.  

Nové suvenýry 
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VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2015 uplyne 5 smutných let, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček

 pan Oldřich Tuček z Náchoda, 
dlouholetý včelař.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
manželka a syn s rodinou

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. 5. 2015 oslavila své životní jubileum 70 roků 
paní Maruška Zlámalová z Náchoda. 
Všechno nej , hlavně zdravíčko přejí manžel, synové 
Miloš, Jiří a Petr s rodinami.

 Věřili byste tomu, že dům číslo 8 
na  českoskalické pěší zóně spojuje 
pivo, hudba i kasařina? Důkazem jsou 
dvě pamětní desky, které jsou na objek-
tu instalovány. První upomíná na to, že 
zde v letech  1807 -1808 žil otec sklada-
tele Bedřicha Smetany - sládek Franti-

šek Smetana. Druhá deska pak zmiňu-
je, že tady v roce 1928 nocoval známý 
kasař Karel Rustička (zběhlý student 
obchodní akademie, zdejší rodák, člen 
východočeské galérky, „trestněprávně  
aktivní“ v  době I. republiky). To jsou 
věci…  foto echo

„Pivo,hudba i kasařina“

 Nová parkovací místa by měla 
vzniknout v  lokalitě sídliště U  Ne-
mocnice v  Náchodě. Tamní radnice 
si od  toho slibuje zlepšení možnosti 
parkování v  této oblasti, kde žije té-
měř desetina náchodské populace. 
Vzniknout by zde do konce letošní-
ho roku mělo téměř 40 nových par-
kovacích míst, která budou navazo-

vat na stávající parkoviště v Duhové 
ulici. To bude rozšířeno a  osazeno 
i  potřebnou infrastrukturou, zejmé-
na pak osvětlením parkovací plochy.   
Obyvatel sídliště či návštěvník, který 
do  lokality přijede i  ve  večerních či  
nočních hodinách tak bude mít vyšší 
šanci, že najde ještě místo na  řádné 
zaparkování svého vozu. 

Parkovací místa 

 Z  iniciativy učitelů Základní 
umělecké školy Náchod a za finanč-
ní podpory Města Náchoda  vzniká 
projekt Akademie 60+. Je určen pro 
občany města Náchoda ve věku 60-
ti a více let, kteří mají chuť věnovat 
se hudbě, výtvarnému umění, po-
hybovým aktivitám nebo divadlu. 
Mohou tak trávit svůj volný čas vel-
mi aktivním a  tvůrčím způsobem 
i potěšit se z vlastní umělecké tvor-
by. Ta se může stát prostředkem pro 
udržení fyzické i  duševní kondice 
a celkově zkvalitnit život. Všem zá-
jemcům z řad náchodských občanů 
starších 60-ti let přinášíme odpově-
di na základní otázky: 
Konají se na Akademii 60+ přijí-
mací zkoušky? 
Ne, žádné  zkoušky se nekonají. 
Akademie 60 + je otevřena všem 
občanům, kteří se dostali do seni-
orského věku a mají zájem o umě-
leckou činnost pod vedením kvali-
fikovaných lektorů.
Jak bude vzdělávání probíhat? 
Minimálně 1 x za 14 dní ve všední 
den v dopoledních hodinách nebo 

o víkendu v rozsahu 1-3 vyučova-
cích hodin. Lekce se uskuteční for-
mou individuální výuky, rozdělené 
do semestrů (říjen – leden a únor 
– květen). Studenti nebudou hod-
noceni a semestry nebudou zakon-
čeny žádnou zkouškou. 
Kolik výuka stojí? 
Samotná výuka probíhá zdarma. Je 
nutné pouze uhradit administra-
tivní poplatek 200,-Kč za každý se-
mestr. Prostorové podmínky , ma-
teriál, vybavení a lektory poskytuje 
ZUŠ Náchod, další výdaje hradí 
Město Náchod. Účastník studia, 
který splní stanovené podmínky, 
se po  třech letech stává absolven-
tem I. stupně Akademie 60+ a zís-
ká certifikát. Po ukončení I. stupně 
má absolvent možnost pokračovat 
ve vzdělávání ve II. stupni, který je 
opět tříletý. 

Jaké umělecké programy Akademie 
+ nabízí? 
Hudební: klavír, klasická kytara, elek-
trická nebo basová kytara, housle, vi-
ola, violoncello, zobcová fl étna, bicí 
a perkuse.  Výtvarný program: kresba, 
malba, grafi ka, keramika, fl oristika. 
Pohybový program: rytmická a  ta-
neční cvičení, jóga, relaxace. Literárně 
– dramatický program: práce s  hla-
sem a  dechem, rétorika, nonverbální 
komunikace a řeč těla, dramatické hry. 
Kde získám další informace a  při-
hlášku? 
Bližší informace a přihlášky   jsou k dis-
pozici na sekretariátu ZUŠ Náchod – 
Tyršova 247 (vchod z ulice Zámecká, I. 
patro) nebo na www.zusnachod.cz
Kdy je uzávěrka přihlášek? 
Uzávěrka přihlášek na Akademii 60+ 
je  30. června 2015.  Akademie 60+ za-
hajuje v říjnu 2015!

Projekt vzdělávání v oblasti umění a kultury pro občany města 

Náchod starší 60 let

Gymnázium Roku 2015

 Studenti Městského gymnázia 
a  Střední odborné školy Úpice udě-
lili svým učitelům velkou pochvalu, 
když v  rámci celorepublikového hla-
sování o titul Gymnázium Roku 2015 
dostali svou školu na 3. místo v krá-
lovehradeckém kraji. 3. místo je pro 
nás velký úspěch, je pro nás motivací 
a  závazkem do  další práce, abychom 
i nadále plnili své poslání a pomáhali 

mladým lidem vykročit 
tím správným směrem 
do  života. Studenti svým 

dobrovolným hlasováním chtěli vy-
jádřit, jak moc se jim na  naší škole 
líbí a  pokud budete mít také zájem 
studovat na naší škole najdete veškeré 
informace na našich webových strán-
kách: www.gymsos-upice.cz. včetně 
informací k  přijímacímu řízení ve  2. 
kole.
 Rádi uvítáme nové studenty
 Vedení školy

 Zveme všechny děti i dospělé k ná-
vštěvě soutěžního dopoledne. Přijďte 
se na nás podívat v sobotu 23. květ-
na 2015 na  Dětské dopravní hřiště 
v Náchodě-Bělovsi, kde jsme pro Vás 
v době od 9.30 do 12.00 hodin opět 
připravili bohatý zábavný a soutěžní 
program. 
 Na své si přijdou děti i rodiče. Děti 
budou moci soutěžit v nejrůznějších 
disciplínách a  poměřit si své síly, 
vědomosti a  zručnost. Pro ně i  pro 
jejich rodiče jsme připravili ukáz-
ky policejních akcí, budou se moci 
podívat na  policejní techniku, (ne-
chat si) sejmout si otisky prstů, vlézt 
do policejního člunu nebo se posadit 

na policejní kolo či motocykl. 
 Svou technikou i svými odborníky 
se pochlubí i další složky Integrova-
ného záchranného systému. Zvída-
ví jedinci budou moci nahlédnout 
do vybaveného sanitního vozu, nebo 
vylézt až do nebes po hasičském žeb-
říku. 
 Děti jsou vítány na jízdních kolech 
a  dalších dopravních prostředcích 
(jednou ze soutěží je také jízda zruč-
nosti) – a jen malé upozornění - malé 
cyklisty na hřiště vybavte ochrannou 
přilbou – je povinná!

por. Mgr. Eva Prachařová, tisková 
mluvčí, Krajské ředitelství policie 

Královéhradeckého kraje

Den s policií v Náchodě.

 Klub českých turistů Česká Skali-
ce pořádá v sobotu 22. srpna 3. roč-
ník akce Výstup na svůj vrchol – Os-
taš 70 m.n.m. Doporučenou trasou 
je cesta na  Ostaš přes rozvodí Se-
verního a Baltského moře (délka 19 
km), zkrácená trasa má délku 9 km. 
Veškeré informace o  akci najdete 
na www.c-skalice.webnode.cz

Zapište si do diářů - 

Výstup na Ostaš

 V  Městském muzeu v  Novém 
Městě nad Metují je ke  zhlédnutí 
(od  1. května do  30. září) výstava 
z Šatníků našich babiček. Prezentace 
je navíc doplněna o  kostýmy z  TV 
seriálu České století – dle návrhů To-
máše Chluda. 

Z šatníků 

našich babiček

 Dívčí válka je nejúspěšnější a nej-
hranější ze všech divadelních her 
v České republice. Její atraktivnost se 
skrývá především v  lehkosti žánru, 
nadsázce, využitých tématech a  také 
v hereckém obsazení.
 Přijďte se sami přesvědčit 20.5.2015 
v 19.00 hodin do Městského divadla 
Dr.Josefa Čížka v Náchodě

Dívčí válka

v Náchodě

Motto pochodu: Pivní b icho odradí, n komu však
nevadí. Pivním sportem ku zdraví!

10 HOSPOD
NÁCHODSKEM

Cíl: restaurace Sport - tane ní zábava
Start: terasa Marlboro baru (naproti Sportu) v Náchod

16.5.2015 mezi 9-10h

Info a foto:
www.pochod.stranky.info

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

paní Hanu Balcarovou z Borové, 
dlouholetou členku tamního zastupitelstva

 a zaměstnankyni společnosti Náchodský mlýn a.s. 
7. května 2014 uplyne 6  let od jejího úmrtí.

Kdo v srdcích žije - neumírá.

 Až do 21. června  je v Zámecké jíz-
dárně GVU v  Náchodě ke  zhlédnutí 
výstava polského umění z galerijních 
sbírek (53 exponátů od 31 autorů čítá 
obrazy, kresby, grafi ku, fotografi ku 
a plastiku). Většinu těchto děl nakou-
pilo pro náchodskou galerii v 80. a 90. 
letech 20. století  Ministerstvo kultury 
ČR na veletrhu umění INTER – ART 
v polské Poznani. 

Polské umění

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v klidné 
lokalitě Náchodě v blízkosti zámku, 
plastová okna, vytápění ústřední – dálkový 
horkovod, ohřev vody el. bojlerem/dálko-
vě, obecní vodovod a kanalizace. Zahrada 
se skleníkem, zděná garáž, velká terasa. Cena: 2 590 000,- Kč

Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ....................................  699 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
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 Regionální výbor TOP 09 v  no-
vém složení vzešel z  volebního sně-
mu TIOP 09 Náchodsko. Dosavadní 
předseda a náchodský zastupitel Aleš 
Cabicar již nekandidoval na  post 
předsedy regionu, byl nahrazen Jo-
sefem Mertou. Místopředsedy byli 
zvoleni Rostislav Petrák, starosta 
Červeného Kostelce a Kamil Slezák, 
místostarosta Broumova. Pěti členný 

regionální výbor doplní Aleš Cabicar 
a Lenka Hronovská. Regionální sněm 
rovněž nominoval na post Krajského 
předsedy TOP 09 Králehradeckého 
kraj Aleše Cabicara, kterého nedáv-
no nominoval na tuto pozici rovněž 
sněm regionu Hradec Králové. Nové 
krajské vedení na nadcházející 2 roky 
bude „topka“ volit 4. 9. v královehra-
deckém Aldisu. 

V Náchodě proběhl

regionální sněm TOP 09

 Pokud by se někdo ocitl počátkem 
května u  přehrady Rozkoš na  Čes-
koskalicku v  nějaké obtížné a  ne-
bezpečné situaci, měl by paradoxně 
i hodně štěstí. Ocitl by se v lokalitě, 
kde byla v tento okamžik asi největší  
koncentrace záchranářů na kilometr 
čtverečný v rámci celé ČR. Konalo se 
zde totiž tradiční záchranářské cvi-
čení Rozkoš Rescue 2015. Jeho po-
řadatelem byla MS Vodní záchranné 
služby ČČK Náchod a  Vodní  zá-
chranná služba Náchod o.s. V okolí 
přehrady soutěžilo 46 týmů (slože-
ných ze 3-4 záchranářů). Jejich zna-
losti a  dovednosti  prověřilo na 20 
specializovaných stanovišť (naše 
snímky pocházejí ze stanoviště, kte-
ré simulovalo dopravní nehodu dvo-

jice automobilů). Soutěžily zde nejen 
české týmy, ale svoje zástupce vyslaly 
i slovenské regiony   Nitry a Ružom-
beroku. Jeden z  rozhodčích, kteří 
zásahy hodnotili, přijel až z  výcho-
doslovenských Košic. Logistiku zá-
chranářského cvičení zajišťoval  více 
než 100 členný štáb organizátorů. 
Jim, rozhodčím  i  figurantům patří 
vřelý dík za zdárný průběh akce stej-
ně jako těm, kteří sponzorsky na cvi-
čení ve stylu „těžko na cvičišti, lehko 
na  bojišti“, přispěli. Najdeme mezi 
nimi například  společnosti Pécé 
Náchod, Primátor a.s. Náchod, VD 
Sněžka Náchod či českoskalický Far-
met. Velké poděkování patří Městu 
Česká Skalice. 
 Foto Mirek Brát 

Rozkoš Rescue 2015 aneb „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 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

 Stavební práce na  budově 
zdravotního střediska v  Červe-
ném Kostelci vstoupily 1. května 
do druhé fáze, kdy proběhne plá-
novaná výměna oken, dveří a za-
teplení budovy. Z  toho důvodu 
bude omezen provoz některých 
ordinací, a to na nezbytně dlou-
hou dobu. 
 Ve  zdravotním středisku pro-
bíhala v  průběhu dubna sanace 
zdiva budovy v horní části, nyní 
je na  řadě kompletní výměna 
oken, dveří a  zateplení budovy 
v  celém středisku. V  návaznos-
ti na  tyto práce bude opravena 
i  vnitřní komunikace okolo bu-
dovy.  
 (red)

Opravy 

omezí provoz

 Devátý ročník soutěže Čistá obec 
za  rok 2014 zná své vítěze. Žebříčku 
více než čtyř set obcí v Královéhradec-
kém kraji vévodí obce a  města, která 
první místa obsazují pravidelně. Cenu 
kolektivního systému ASEKOL získává 
obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti 
zpětného odběru vysloužilých elektro-
zařízení, jako jsou informační techno-
logie, telekomunikační zařízení, hračky, 
lékařské a měřicí přístroje a spotřebitel-
ské zařízení včetně televizorů a počíta-
čových monitorů. I  v  této kategorii se 
objevila „stará známá“ jména. V  kate-
gorii nad 5000 obyvatele loňské vítězství 
obhájilo město Česká Skalice a  získalo 
odměnu 15.000 korun.
 Ocenění v rámci soutěže Čistá obec 
uděloval už podruhé i  kolektivní sys-

tém ELEKTROWIN. V  této kategorii 
se hodnotí nejvyšší dosažená výtěžnost 
zpětného odběru elektrozařízení ve sku-
pinách velké a malé domácí spotřebiče, 
elektrické a elektronické nástroje. V ka-
tegorii nad 2000 obyvatel vítězství opět 
obhájila Česká Skalice a zasloužila si tak 
odměnu 20.000 korun.
 Zatímco byly v  Hradci Králové vy-
hlašovány výsledky za  rok 2014, pro-
bíhá už od  ledna letošního roku další, 
jubilejní 10. ročník soutěže Čistá obec. 
Opět se do  něj mohou zapojit obce 
a  města v  Královéhradeckém kraji 
a soutěžit o zajímavé finanční odměny. 
Více informací nejen o soutěži, ale i dal-
ších projektech, je možné najít na inter-
netových stránkách www.cistykraj.cz.  
 (red)

V soutěži Čistá obec zazářili 

„staří známí“  Ve středu 29. 4. 2015 si žáci 1. A ZŠ 
T. G. Masaryka v  Náchodě pozvali 
na  „Tvořeníčko“ své tatínky a  dědeč-
ky, aby společnými silami vytvořili 
prostřednictvím různých výtvarných 
technik přáníčka a  dárečky mamin-
kám k blížícímu se Dni matek.
 Udělat radost mamince byla skuteč-
ně veliká motivace a  není se tedy co 
divit, že se všichni přítomní pánové, 
babičky i děti snažili o sto šest. A vý-
sledek jejich práce v podobě květinek, 
přáníček se srdíčkem a různých obráz-
ků nejen že mile překvapil samotné 
tvůrce, ale dozajista potěší i  nejednu 
maminku.
 Během zapáleného tvoření nám 
tedy čas v  příjemné atmosféře utekl 
jako voda a  už se zase těšíme, koho 
svými výrobky potěšíme příště:-)     
Mgr. Ivana Maršíková, třídní učitelka

Tvořeníčko s tatínky a dědečky

 Rekonstrukce okružní křižovat-
ky u  Slávie v  Náchodě, která byla 
zahájena 15. března 2015, vstoupila 
do  své druhé etapy. Díky dohodě 
mezi Ředitelstvím silnic a  dodava-
telské firmy o prodloužení pracovní 
doby, se podařilo získat téměř tý-
denní náskok.  

 V rámci druhé etapy bude uzavře-
na druhá polovina okružní křižovat-
ky včetně navazující ulice Němcové 
ve  směru do  centra a  k  poliklinice 
po křižovatku s ulicí Palachova. Ob-
jízdné  trasy jsou vedeny po  míst-
ních ulicích a vyžadují tak od řidičů 
i chodců zvýšenou pozornost.  (red)

Druhá etapa rekonstrukce kruháku 

u Slávie začala o týden dříve  Michal Matějovský zvítězil v  prvním 
závodě seriálu ME cestovních vozů FIA 
ETTC na  maďarském Hungaroringu.  
V  kategorii TC2 dojel za  Matějovským 
na  druhém místě  Švýcar Peter Rikli 
a třetí jeho stájový kolega Daniel Conrad. 
„ Mám ohromnou radost. Vítězství 
v  prvním závodě a  přes kolizi na  trati 
a neskutečnou stíhací jízdu druhé místo 
ve druhém závodě mi zajistilo nejenom 
vítězství tady na Hungaroringu, ale také 
první místo v celkovém průběžném hod-
nocení. Lepší start do sezóny jsem si ne-
mohl přát," řekl bezprostředně po závodě 
viditelně šťastný Michal Matějovský.  

Foto archiv Československý 
MOTORSPORT a.s.

Michal Matějovský první  na Hungaroringu 
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RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

 
   

   
   

     
          

  
 

  
   

    
   

   
    

         
         
        

  
   

   
   
  

   
  

        
       

       
  

 

  
    

   
   

  
   

         
       

        
  

   
   
     
    

    
   

         
         

          
    

   
  

  
    

    
   

    
         

          
         

    

  
     
      

    
   

   
     

            
          
         

       

  
  

   
     
   
   

          
        

          
   

  
    

  
    

    
       

        
          
    

 

   
    

    
    
    

    
        

           
         
      

   
      

    
     

   
     

  
        

        
        

    
    

    
    

    
  

           
          

   

 

   
     

    
   
   

   
    

          
         

         
   

 

    
     

  
   

  
   

            
          

         
       

  
   

   
    
   

  
         

        
          

  

POZOR !! 
Zbavíme Vás starostí s prodejem nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA vyřeší Vaše 

problémy za výjimečných podmínek. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I VY!

Volejte na č.t. 491 428 765, 602 185 901, nebo mail: reka.na@seznam.cz, www.reka-na.com

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel PharmDr. Lada Petránková Tel. 
603 440 969 e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA

AUTOSERVIS   PNEUSERVIS

Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Broumov, Soukenická 169 
Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV

www.jopeco.cz

195/65 R15 91H

999 KèGT RADIAL
CHAMPIRO VP1

205/55 R16 91H

1149 KèGT RADIAL
CHAMPIRO 228

225/45R17 94W XL

1249 KèEVERGREEN 
EU72

50%
Platnost slevy do 30. 6. 2015

Jarní prohlídka (21 bodová)  60 Kè
3D geometrie náprav, kontrola a seøízení  290 Kè
Kontrola a èištìní klimatizace  250 Kè
Naplnìní klimatizace 
a v mìna  ltr   790 Kè

Výmìna moto-
rov ho ole e a  ltr   995 Kè
Diagnostika závad BOSCH  100 Kè
øíprava voz  na S K a za ištìní S K  290 Kè

Renovace svìtlomet  2ks  400 Kè

veden  cen  so  vèetnì D H

Sleva na  
pneuservisní 

Otevøeno v sobotu 9. 5. 2015 od 8.00 do 12.00 hodin

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

Firma ATAS  elektromotory Náchod a.s.

Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Bližší informace podá pí Hlávková na tel. 491 446 490 nebo 739 911 546.

 ELEKTROMECHANIKY - ženy a muže do dvou 
až třísměnného pracovního režimu

 SKLADNÍKA  - do třísměnného pracovního režimu

 ELEKTROMECHANIKY – ženy a muže do dvousměnného 
pracovního režimu

 VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA - Požadavek:  VŠ elektro
 REFERENTA JAKOSTI A KVALITY - Požadavek:  ÚSO stroj

přijme pro závod v Náchodě

přijme okamžitě pro závod ve Velkém Poříčí
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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 ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

www.burinka.cz    Informační linka: 800 120 120

Úvěr Obnova
pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Úvěr Obnova se týká financování oprav a stavebních úprav nemovitostí, refinancování stáva-
jících úvěrů na výše zmíněné a privatizace.

Parametry úvěru:
▪ vú ešýv ínlámixaM  ěru bez zajištění je 350 000 Kč na jed-

nu bytovou jednotku nebo jednoho člena (například spole-
čenství 15 vlastníků může čerpat úvěr až 5 250 000 Kč).

▪ .tel 52 ža itsontalps aboD  
▪ ntiunA  ě splácený úvěr (bez spořící části a bez překleno-

vacího období, stejná splátka po celou dobu splácení 
včetně poplatků).

S úvěrem OBNOVA můžete:
▪ jordz hcíntsalv itsontun zeB  ů  financovat až 100 % svého 

záměru.
▪ etuksU  čnit své plány bez zástavy nemovitostí.
▪  ínecálps ubod uolec op( ybzas évokorú tsontalp is tarbyV  

nebo fixovanou na 5 let).
▪ b is tahcenoP  ěžný účet u stávající banky.
▪ omim amradz tadálkV  řádné splátky.

Výhody úvěru:
▪ hL  ůta pro čerpání je 2 roky od podpisu smlouvy.
▪  az uktalpop zeB  čerpání.
▪ vú icavrezer az uktalpop zeB  ěru.
▪ .ezivorp évokzaváz zeB  
▪ oden az uktalpop zeB  čerpání úvěru.
▪ ops ínbevatS  řitelna České spořitelny proplatí 

fakturu až 12 měsíců zpětně.
▪ .a.p % 93,1 do žij ínyn abzas ávokorÚ  

Co můžete s úvěrem Obnova například 
realizovat:
▪ ,dásaf ínelpetaz  
▪ mýv  ěnu oken,
▪ ts ínelpetaz a icalozi  řechy,
▪ evd hcínvomod hcínputsv yvarpo  ří,
▪ p íntkatnokzeb  řístupové systémy,
▪ ,umétsys ohévoremak a ohévosalh žátnom  
▪ vatsev žátnom  ěných poštovních schránek,
▪ renovace balkónů a lodžií
▪ mýv  ěnu osvětlení, opravy elektroinstalace,
▪ v ydovzor ínnétna  č. instalace spol. antén,
▪ mýv a eckurtsnoker  ěny výtahů,
▪ jordz ecalatsni  ů vytápění.

Více informací Vám poskytneme zde:
INSIA NA, člen sítě INSIA a.s.
Ing. Martin Černý
Weyrova 3, 547 01 Náchod
insia.nachod@insia.cz
Tel.: 777 571 271

Otevřeno po až pá 8,30 -  12,00, 12,30 – 16,30 hod. 

E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.
www.alfanm.cz

www.prodej-nabytku.com

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Náchodská ul. 206

NÁBYTEK ALFA
Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek

tel. 491 472 320, 721 067 754

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

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

www.gatenachod.cz
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klid-
né části Nového Města n. M. Dům je zatep-
len, zaveden internet, plastová okna, výtah. 
Nájemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč 
Tel. 608 323 373
* P R O N A J M U garsonku pro 1-2 oso-
by v  centru Náchoda, nájem + služby + 
energie cca 5.300 Kč, kauce 7.000 Kč. Tel.: 
773 974 100
* Prodám družstevní byt 3+1 v  Náchodě, 
ul. Růžová. Cena 650  000 Kč. Kontakt tel. 
723 841 646
* Prodám byt 3+1 v  osobním vlastnictví. 
Byt je v 1. p. zděného bytového domu v Ná-
chodě nedaleko náměstí. Tel.: 737 407 528
* Pronájem bytu 1+kk, 49m2, 2.NP v cen-
tru Náchoda. Nájem 3,500Kč + kauce. Jen 
zájemci s prac.smlouvou na dobu neurčitou. 
Mail: jbc@volny.cz
* Prodám DB 2+1 v Náchodě - sídliště u ne-
mocnice. TEL.: 605 571 595, 608 976 956
* Prodám pěkný byt 2+1 (48 m2) v  OV 
v cihlovém domě Náchod - Staré Město, 
15 min, do  centra. Velká kuchyň s  vest. 
spotřebiči + bar, velký obývák, plastová 
okna, nové podlahy, snížené stropy, WC, 
koupelna, předsíň, sklep. Ranní slunce, 
parkoviště ve  dvoře. Cena 750.000,-Kč. 
TEL.: 602 110 736
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  OV 
v  Náchodě Na  Hamrech, po  rekonstrukci, 
částečně zařízený, nájem 6.500 Kč + služby, 
kauce nutná, TEL. 604 846 991
* Pronajmu byt 2+1 na sídlišti u nemocnice 
v Náchodě. TEL.: 605 571 595, 608 97 69 56
* Pronajmu garsonku s  balkonem. Ná-
chod -Běloves. Nájem 3500,-+ inkaso, volná 
od 1.6.2015 kauce nutná. Tel. 777 099 208
* Pronajmu udržovanou garsoniéru 30m2 
ve 4.patře panelového domu v Novém Měs-
tě nad Metují. Dům nově zateplen, výtah, 
balkon na JZ, kuchyňská linka, sklep, částeč-
ně zařízená. Atraktivní lokalita - v blízkosti 
obchody, restaurace, BUS, sport, příroda. 
Nájem 3300,- + služby. Tel.: 776 802 256
* Prodám slunný byt 4+1 v  OV v  Červe-
ném Kostelci, Koubovka. Byt je na klidném 
místě u  lesa. 5. patro s  výtahem, balkon, 
sklep, internet, nová plastová okna. Parko-
vání u domu. Tel.: 607 556 600
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispo-
zici 3+1 (92 má) umístěný ve 2.NP zděné-
ho cihlového domu Církve československé 
husitské, v centru obce v Náchodě. Kauce 
podmínkou. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 5 400,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu dlouhodobě zařízený pokoj 
s vlastním soc. zařízením, komfortní.Všech-
ny služby zajištěny. Náchod. TEL.: 602 411 808
* Prodám DB 1+1, výměra 37 má v  Ná-
chodě Bělovsi, v  6.NP, plastová okna smě-
rem k  Montaci, nízké měsíční náklady. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 490 000,- Kč
* Prodám DB 3+1, výměra 76 má v Náchodě 
na Brance, v 1.NP, po kompletní rekonstruk-
ci - plastová okna, plovoucí podlahy, koupel-
na s rohovou vanou atd. Tel. 777 602 884 , RK 
nevolat Cena: 1 350 000,- Kč
* Pron.nově zrek. byt 1+kk v  1.NP 28,8 
m2 + balkon + kolna v D. Radechové. Náj. 
3.500,- + zál.voda a plyn 2.000 + el + kauce. 
Tel.: 608 903 050
* Koupím menší byt (2+1,kk) v centru Nácho-
da nebo v novější výstavbě SUN. Pouze v OV. 
Nabídky zasílejte na nabidnetebyt@post.cz
* Prodám byt 3+1 - družstevní na sídlišti 
U Nemocnice v Náchodě. Cena 590 tisíc Kč. 
Volat 776 736 401
* Prodám byt 1+kk 35 m2 v OV, 2.patro, cca 
30 m2 od  náměstí TGM v  Náchodě. Ihned 
volný. Cena 690 tis.Kč. TEL.: 777 245 475
* Pronajmu garsoniéru v Červeném Kostelci 
3.patro. Měsíční nájemné 3000 Kč + energie 
a služby. Volná od 1.5.2015 Tel. 724 524 334
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 
3+1 na  Plhově - v  Náchodě od  1.8.2015 - 
bezdětnému páru, nájem + energie 8  500,-
Kč. Kauce 17 000.-Kč. Tel. 608 248 016
* Prodám družstevní byt 1+1 v  panelo-
vém domě v klidné části Hronova. Velikost 
42m2, moderní rekonstrukce, zděná koupel-
na /sprchový kout/, oddělená ložnice, roho-
vá kuchyňská linka, internet. Nová plastová 
okna, stoupačky, deskové radiátory, nový 
výtah. Nízké náklady na bydlení! Cena: 570 
000Kč,-Kč RK nevolat! Kontakt: 608 070 659
* Hledám pronájem menšího bytu v Hronově. 
Tel. 734 485 776

* V Hronově pronajmu prostory k podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 667 730
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcent-
rum a jiné služby. Prostory se nachází na Ka-
menici v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybave-
ní provozu jsou nutné. TEL.: 777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám MARKÝZU, cca 3 roky starou, 
oranž-bílá, 320 cm, od renomované fi rmy. 
TEL.: 776 022 550
* Prodám vykrmená prasata, váha cca 
120 kg, cena 39 Kč/kg, možno i v půlkách. 
Dále jehňata na  výpas 1200 Kč/ks. Tel. 
728 037 437
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. 
Tel. 777 690 390
* Prodám šatní skříň, nová, dvoudvéřová, 
na jedněch dveřích zrcadlo. Cena 2000 Kč. 
Tel. 602 103 775
* Prodám za 100 Kč dálkovou spoušť na fo-
tografování - spojení prostřednictvím 
Bluetooth - kompatibilní se smartphony 
Android (Samsung, Sony atd.) nebo iPho-
ny. Zcela nová, originálně zabalená. Pro mě 
nevyužitá součást balení setu „tyče na  sel-
fi e“.K odebrání v redakci ECHO. Info na tel. 
725 679 907
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* PRODÁM velkou pánskou kabelu - 
pravá kůže (Marlboro) - uzamykatelná, 
nepoužitá, menší krosové kolo - nepouží-
vané (nevhodný dárek), starší, zachovalý, 
plně funkční masážní stroj - výkonný, 
automatickou domácí pekárnu Professor 
DP 02 - málo používaná, potápěčský žaket 
vel.S. Možno poslat foto mailem. Cena do-
hodou. TEL.: 606 452 440

* Prodám elektrický šicí stroj LUCZNIK 
skříňový, skoro nepoužitý, seřízený, funkč-
ní. Cena dohodou. TEL.: 607 501 842

* Firma NAMELUTI prodej krmiv, šro-
tování obilí, pro rybáře krmítkové směsi 
tel. 737  187  910, nameluti@seznam.cz, 
Hronov - Rokytník

* Prodám 2 péřové deky - nové, prošívané. 
Cena 1000,-Kč. TEL.: 732 889 575
* Prodám haki lešení, elektrocentrálu, ni-
velák, pákové nůžky, pokosovou pilu, poly-
styren, oválný stůl + 6 židlí a komodu, profi  
kulečník. Tel. 603 525 531

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím, hodiny a  hodinky i  díly. TEL.: 
724 020 858
* Koupím vodní elektrárnu - MVE na Ná-
chodsku, Rychnovsku, Trutnovsku, Brou-
movsku..... TEL.: 776 327 208

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj..vláč-
ky TT, HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově tel. 
608 110 041
* Koupím byt 2+1 nebo 2+kk s balkonem 
v Náchodě, nejlépe lokalita Plhov nebo Bě-
loveská ul. Platba hotově. Tel. 608 141 149
* Prodám slunný družstevní byt 1+1, 24 
m2 v  Meziměstí. Ihned volný, nezaříze-
ný. 4. patro s výtahem. Klidný dům. Tel. 
604 628 520
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKO-
VĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt je po  celkové re-
konstrukci 42 m2. Cena 3.600,-+ 1.800,-in-
kaso. Kauce 14.000,- nutná. Tel. 602 133 173 
Email: renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 63m2 v Náchodě. Dis-
pozice: chodba, koupelna s  vanou a  WC, 
obývací pokoj (internet a  TV přípojka), 
kuchyň (sklo-keramická deska, digestoř), 
ložnice (vestavná skříň). Zahrádka s  pís-
kovištěm a  vlastní parkování za  domem, 
vlastní půda 30m2 a  sklep. Nájem 5800,- + 
elek.,voda, chodba. Vratná Kauce 15.000,-
TEL.: 775 552 661
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v Náchodě - Sta-
rém Městě. 6. patro, s  výtahem. Dům je 
zateplený, v  bytě jsou nové rozvody. Cena 
dohodou. Volný od 8/2015. Nevolat RK! Tel. 
702 839 177
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě na Bran-
ce 40m2, RK nevolat. TEL.: 776 730 849
* 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
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce (bez služeb). 
TEL.: 733 131 189.

* Prodám pozemek na  k.ú. Provodov cca 
7500 m2 za 3.mil. Kč. TEL.: 606 951 546
* Sháním RD nebo byt 2+1 s  dvorkem 
v okolí Náchoda. Pronájem s možností od-
koupení formou nájmu. TEL.: 731 109 516
* Hledám pronájem chaty Náchod a okolí. 
TEL.: 607 207 537
* Prodám podsklepenou zařízenou chatič-
ku na Kramolně se zahradou o vel. 436 m2. 
Zastavěná plocha 18 m2. Zavedena třífázová 
elektroinstalace, včetně vnitřního rozvodu 
vody s  vlastním měřením. Cena k  jednání 
300  000,-Kč. (při rychlém jednání sleva) 
Info na tel. 608 328 900

* Prodáme pěkný slunný rovinatý sta-
vební pozemek ve  Velkém Poříčí. TEL.: 
777 818 053
* Prodám pozemek na  zahradu v  Dolní 
Radechové. TEL.: 491 583 159
* Prodáme zahradu s chatkou v centru Ná-
choda. TEL.:777 818 053

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. jaké-
koliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 
606 951 546
* Obchodní prostory s  velkou výlohou 
a zázemím o celkové výměře 46 má v Ná-
chodě na  Kamenici do  pronájmu. Kauce.
Tel. 774 311 404 , RK nevolat Cena: 19 900,- 
Kč/měs. + elektřina
* Pronajmu nebytové prostory v  Nácho-
dě Parkány - různé využití Nyní kanceláře 
a ubytování. Volejte tel: 606 951 546
* 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.

* Přenechám zavedenou prodejnu 
květinářství. Vhodné i pro prodej ovo-
ce zelenina. Volné od  1.7 2015 Tel.608 
143 570

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR, 
KANCELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

KOUPÍM

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

* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 564 930

* Hledám paní z  Vrchovin nebo Nového 
Města nad Metují na výpomoc s úklidem.
Nárazová práce několik hodin týdně. Nutná 
pečlivost a časová fl exibilita. 777 754 748

* Hledáme autoklempíře pro dlou-
hodobou spolupráci. Jedná se o  prá-
ci na  veteránech na  Náchodsku. Chuť 
do  práce a  praxe v  oboru nutná. tel. 
608 230 004

* Provádím pravidelný i jednorázový úklid 
domácností a  domků i  po  malování a  re-
konstrukci, žehlení prádla, praní koberců 
a  čištění sedacích souprav, čištění interiérů 
aut. TEL.: 737 564 496

* Prodám pneu s  disky 4x100 ET 35, 
145 SR 12  2x UNIROYAL 4,5 mm, 2x 
SAVA 4,5 mm, letní. Cena 1000,-Kč. 
TEL.: 775 279 204
* Prodám Škoda Octavia 1,9 TDi, r. v. 
konec 2009, první majitelka, nebourané, 
servisované, v bezvadném stavu, najeto 164 
tis km. Další k doptání na tel. 605 105 170, 
doporučuji vidět

RŮZNÉ

Hledají domov
Mája a Dája se našly společně, jak 
běhaly po  silnici, kde byl kolem 
dokola jen les. Starší Máje jsou asi 
3 roky, mladší Dáje jsou asi 2 roky. 
Holky jsou na  sebe hodně fi xova-
né, proto by pro ně bylo ideální, 
aby mohly jít bydlet společně. Jsou 
moc hodné a milé, přátelské a ne-
konfl iktní.

Městský psí útulek Broumov, 
tel: 721 543 498

Pronajmeme od  října 2015 nebytové 
prostory v Náchodě, Tyršova ulice, kde 
je nyní Lékárna. V přízemí je to 144 m2, 
v suterénu 107 m2. Nájemné 30000,-Kč 
měsíčně. TEL.: 602  872  451 správce 
domu.

Nabízíme:

HOTEL

Deštné v Orlických horách

Nátěry střech, okapů a žlabů. 

Spolehlivě, za solidní cenu. 

Tel. 605 364 450

Bezpečná půjčka
24 hodin denně 7 dní v týdnu

I pro důchodce, ženy na MD apod.

Náchod a okolí.

Tel. 722 732 992

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Motel EDISON
Kleny u České Skalice

přijme
SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA

Praxe nutná
Tel. 775 576 515

o bra ova  Nácho  o  ebab  na roh  m r re ta race 
a  kán cca  m o ravé tran  ve vo e

Jazyková škola 
www.PASTIME.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

Jarní úpravy zahrad 

724 173 560 
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JARNÍ SLEVA-KUPÓN 10%

Nový sortiment v naší nabídce - CAPAROL

TÓNOVACÍ CENTRUM         
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AŽ  50.000 KÈ

HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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Teplice n.M., Adršpach a okolí 

Mezimìstí, Broumov a okolí 

Broumov a okolí

Hronov, È.Kostelec a okolí

N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí

Náchod, È.Skalice a okolí

Jaromìø a okolí

Úpice a okolí

725 995 654

702 602 930

728 242 789

604 216 189

775 110 989

725 317 668

730 175 241

603 500 339

V areálu U PETRA Studnice

16. 5. 2015 od 20 hodin

Vstupné 100,-Kč

Rezervace

491 599 703, 
776 026 703

TRAVESTI
SHOW

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HROMOSVODY

Tel. 776 543 988

- montáž

- opravy

- revize

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Kamenictví Cvejn
leštěná žula, mramor, pískovec, ...

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce

tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz

www.kamenictvinachod.cz

Cenové kalkulace zdarma!

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

o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Koupím knihy, časopisy 

i celou pozůstalost. 

TEL.: 724 020 858

Dobře zaplatím za staré 

pohlednice a poštovní znám-

ky, dále dopisy, obálky-legie, 

koncentrační tábory apod. 

TEL.: 722 907 510

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510
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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

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím starý kufr 

na klobouky a vše

 o kloboučnictví.

TEL.: 608 10 38 10

Hledám na hotel

 pomocnou pokojskou.

Zkušenost nebo
 praxe vítána.

Tel. 604 89 39 39

Menší textilní výrobní fi rma 
přijme pracovnici na

přípravu výroby - stříhání. 
Požadujeme praxi v oboru.

Kontakt 777 737 122, 777 737 124

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 6. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

Okénko 
energetického 
poradce 88. 

Vážení a milí čtenáři,
jistě se na  Vás hrnou od  všech 
možných dodavatelů písemné 
i  telefonické nabídky a  jistě s  jar-
ními měsíci Vás budou otravo-
vat podomní prodejci vydávající 
se třeba za  všelijaké kontrolory 
elektroměrů a  plynoměrů…..Dle 
zkušeností z minulého měsíce je 
situace „otravnými“ nabídkami 
všeho druhu děsivější než jsem 
předpokládal…
Dnes se zastavím u nabídek elek-
třiny pro domácnost a dám Vám 
několik jednoduchých doporu-
čení….
1. Neuzavírejte žádnou smlouvu 
ani dodatek ke stávající smlouvě, 
která by byla delší než do 31. 12. 
2016.
2. Nikdy nedejte na  procentu-
ální slevy z ceníků a vždy se ze-
ptejte / a nechte si to ve smlouvě 
nebo dodatku ukázat / na  cenu 
za  MWh silové elektřiny bez 
DPH. Pokud cena za  silovou 
elektřinu na rok 2016 bude vyšší 
než:
Při sazbě D01d – D02d na  VT 
1000,-Kč/MWh
D25d -  D26d na  VT 1250,-Kč/
MWh a na NT 800,-Kč/MWh
D45d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a na NT 1000,-Kč/ MWh
D56d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a  na  NT 1000,-Kč/ MWh tak 
bych byl bych velmi obezřetný. 
Radši se v  tom případě na  nás 
obraťte. Nenechte se oblbovat 
a klamat….

3. Zeptejte se určitě také na výši 
měsíčního platu. I  dobrá cena 
za  MWh může být velmi zne-
hodnocena výší měsíčního platu.  
Výše měsíčního platu by se měla 
pohybovat do 50,-Kč/ měsíc bez 
DPH. Vysoký měsíční plat je 
nově se rozmáhajícím trikem 
mnoha dodavatelů.
4. Určitě zajděte pro radu a  in-
formace k nám…. Nic to nestojí, 
pouze Váš čas…
5. POZOR: na telefonické nabíd-
ky – říkejte vždy NE, případně 
si pouze nechte poslat nabídku 
v písemné podobě, ale nic víc… 
POZOR !!!
Pokud budete tyto zásady u dodá-
vek elektřiny pro domácnost do-
držovat ,nejenže si ušetříte spous-
tu budoucích problémů, ale také si 
značně ušetříte Svou peněženku.
Když se poradíte, tak Vás to roz-
hodně nezabije…..
S úctou

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   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

  

v Polsku
Více informací na tel. 602 103 775 

 e-mail: echo@novinyecho.cz

             

 Atletická tréninková skupina Jiřího 
Vondřejce z Náchoda, / všichni závodící 
za Hvězdu SKP Pardubice /, byla v ter-
mínu od 26.4. - 3.5.2015 na soustředění 
před nadcházející hlavní sezónou. Jako 
již poněkolikáté se ubytovala ve Sport-
hotelu Tichá Orlice, který je v  těsné 
blízkosti sportovního areálu města Ústí 
nad Orlicí. Atletický stadion je ve vzdá-
lenosti 200m od Sporthotelu, takže ide-
ální podmínky pro nás. Každodenní 
tréninkové jednotky probíhaly ve dvou-
fázových etapách = dopolední tréninko-
vá jednotka byla především zaměřena 
na atletickém stadionu na běžecké tratě, 
techniku skoků a hodů . Odpolední tré-
ninky byly buď na umělé trávě, pilinové 
dráze dlouhé 650m, nebo v  posilovně. 
Součástí hotelu je posilovna vybavena 
moderními posilovacími stroji s běžec-
kým pásem, po  kterém jsme v  rámci 
tréninku využívali regeneraci k  uvol-
nění svalstva - vířivá vana, infrasauna, 
šlapačky/ střídavě studená a horká voda 

s kamínky /. 
 Celé soustředění probíhá podle plánu 
a  trenér může být spokojen s  narůsta-
jící formou jednotlivých svěřenců před 
nadcházejícími závody v hlavním obdo-
bí- jak jednotlivců, tak i družstev od nej-
mladšího žactva - až po extraligu .
 Jiří Vondřejc - trenér 

Fotka ze soustředění 
zleva : Slavomir Kosuciňski - nova ak-
vizice z  Polanici Zdrój - Polsko, dále 
Tomáš Mach, Matěj Balcar, Jakub 
Mach, Kuba Vondra, Lilda Novotný, 
v  kleku trenér, Bára Roztočilová, Sára 
Krůlová, Lucka Repáňová a Jirka Von-
dřejc .

Trenér je spokojen s formou svěřenců
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NÁCHOD

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Významným prvkem renezančního stavebního slohu jsou štíty domů stylizované 
do podoby ocasů vlašťovek. Tyto stavební prvky můžeme vidět například na hlav-
ním novoměstském náměstí . Lokalita byla vyhlášena Městkou památkovou rezer-
vací již v roce 1970.  Foto echo

 V měsíci květnu  neotevírají svoje 
brány jen prohlídkové trasy na čes-
kých hradech a  zámcích. Otevírají  
se  i  skutečná či pomyslná „pancé-
řová vrata“ pevností bývalého čes-
koslovenského opevnění. Že jste 
už v  pevnosti na  Dobrošově byli 
mnohokrát? Zkuste i  jiné lokality. 

Výjimečné  postavení  (nachází se 
zde  největší muzeum českosloven-
ského opevnění) má například dě-
lostřelecká tvrz Bouda v sousedním 
Pardubickém kraji. Jedná se o  pět 
povrchových objektů, které jsou 
v  podzemí propojeny 2 kilometry 
sálů a chodeb.  

V květnu do pevností 

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

HRAJTE TEĎ….

Zahrádky chvíli počkají!

 I  v  souvislosti s  rekonstrukcemi 
silničních komunikací, které v sou-
časnosti komplikují život motoris-
tům v okresní metropoli,  je Městská 
policie v  Náchodě velmi nekom-

promisní k  řidičům, kteří chybně 
zaparkují svoje vozidlo .(foto č.1)  
Ke slovu se dostává pověstná  „bo-
tička“ – automobilový imobilizér, 
který v tomto roce slaví 71. let exi-

Od oregonské boty k botičkám…

stence. Vynalezl ho v  roce  1944 
Frank Marugg z  amerického Den-
veru.  V USA se  tak pro „botičku“ 
používá i název  „denverská bota“ , 
který upomíná na  tzv. oregonskou 
botu, což byla zase speciální bota 
se závažím určená pro vězně (foto 
č.2).  foto echo , via fl ickr

s  regionální tématikou (brožo-
vaná publikace o  126 stranách )   
úspěšně prošla edičním plánem 
nakladatelství  Bor. Je jí kniha po-
vídek Olgy Landové z  Police nad 
Metují s  názvem Smutek se dědí. 
Společným rysem povídek je jejich 
regionální příslušnost  k  česko-
-polskému pohraničí , k lokalitám 
stolových hor  Ostaše, Boru, Hej-
šoviny atd. Ilustrátorem knihy je 
Vjačeslav Iljašenko. 

Nová kniha Posezení na mlejně, Správa NKP státního zámku Ratibořice ve

 spolupráci s městským úřadem v České Skalici Vás srdečně zvou na akci

LOUČENÍ SE ZMRZLEJMA NA MLEJNĚ
Přijďte připít na zdraví ledových mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce.
Kdo přinese starej hrníček a nechá nám ho na plotě, dostane do něj svařák  
ZADARMO!
Akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí v sobotu 
 a v neděli 16- a 17. 5.2015 od 11 do 16 hodin.
U nás se vstup neplatí!
Smutně i vesele budou vyhrávat kapely:
Sobota : TOMY z Opočna    Neděle: KLAPETO  z Náchoda
Čeká Vás tradiční stylové občerstvení, prostě vše, co se na mlejně napeklo a navařilo.
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí.“

   

* 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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Rekonstruovaný byt 2+1,Nové Město n/M

Byt (55 m2) s balko-
nem, po kompl. re-
konstr .- zděné jádro, 
nová koupelna s WC, 
kuchyň na míru, 
plast. okna, nové 
rozvody..
180540 cena: 895 000 Kč

RD (chalupa), Lhota p/H u Č.Skalice

S pozemkem 458 
m2, v r. 2000 část. 
rekonstrukce - kou-
pelna, WC, plynové 
topení...     

180576 cena: 670.000 Kč

RD s garáží,Vrchoviny u N. Města n/M

RD (zast. 120 m2) 
s garáží a pozemkem 
601 m2, dobrá vaz-
ba,zachovalá střešní 
krytina. El. 400 V, 
studna,odpad-kana-
lizace. 
180589 cena: 1,35 mil. Kč k jednání  
  

Zděný byt 3+1, Česká Skalice

Pěkný byt v klidné 
části, 2.patro, je 
slunný, 2 balkony, 
2 sklepy, má nízké 
náklady na provoz - 
vlastní vytápění. 

180588 cena: 950.000 Kč

Byt 3+1 v OV,Olivětín u Broumova

S vel. lodžií (34 m2), 
po rekonstrukci, se 
zděným jádrem, v 6 
NP, klidná část. Má 
nízké náklady na pro-
voz, je s novější kou-
pelnou, rozvody.
180597  cena: 269.000 Kč 

  

Byt 3+1, Bezděkov u Police n/M

Pěkný byt,2 NP, velká 
lodžie, o cel.výměře 
85 m2., v r. 2007-12 
rekonstruován - 
plast. okna.., v klidná 
část.

180591  cena: 650.000 Kč 
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