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říjen 1886 - hasiči ze Lhoty u Č.Kostelce hasí

 u mlynáře Regnera v Olešnici

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

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

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

Hella stínící technika s.r.o.
Pracoviště Vysokov u Náchoda

Životopisy
zasílejte na adresu vysokov@hella.info 

Přijme:
Technik/Kalkulant
Nutná znalost NJ na komunikační úrovni slovem i písmem! 
Nutná znalost práce na PC- zejména MS Excel, 
vzdělání v technickém oboru
/znalost kovových materiálů výhodou/
Termín nástupu dle dohody
Pracovník do výroby
Nutná manuální zručnost i pro práce s vyšší fyzickou 
náročností
Termín nástupu 1-2/2016
Jednosměnný provoz

Programátor ERP
Specifi kace práce:
• Programování konfi gurací produktů stínící techniky
• Tvorba a údržba kmenových dat našeho ERP systému
• Školení a uživatelská podpora  • Pracoviště na Vysokově

Požadavky:
• Ukončené technické vzdělání min. středoškolské (v oboru IT nebo v oboru 

kovových materiálů se zaměřením na IT)
• Schopnost práce na projektech  •  Pečlivost
• Znalost německého jazyka slovem i písmem na komunikativní úrovni/znalost 

čj - výhoda pro snadnější komunikaci v místě pracoviště/
• 3-6 měsíční zaškolení u mateřské fi rmy v Rakousku

        Pracoviště: Vysokov           Nástup: dle dohody

Kontaktní osoba: Tomáš Míl       
tomas.mil@hella.info        

tel.: 491 481 227

Hella stínící technika s.r.o., 
Průmyslová zóna 201, 
Vysokov 549 12

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

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

KOŽENÁ
GALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Jednu z dalších proměn naší okres-
ní metropole pro vás objektivem 
fotoaparátu zachytil Josef Pepa 
Voltr. Jedná se o  demolici domu 
č.p. 5 v ulici Weyrova v Náchodě .

 Pokud se už nyní těšíte na vánoč-
ní kulturní program, zapište si, pro-
sím, do  Vašich diářů: Milan Chára 
uvádí v městysu Nový Hrádek  Vá-
noční koncert hvězd (Marcel Zmo-
žek, Mára). Místem jeho konání 
bude sál tamního kina. Přesným da-
tem a časem pak 16. prosinec od 18 
hodin. 

Koncert hvězd
 V Jaroměři začala fungovat interak-
tivní rodičovská kavárna (v mateřském 
klubu Rozmarýnek). Určena je pro hle-
dání – prostřednictvím diskuse – správ-
ných postojů při výchově dětí. Jednot-
livými tématy kavárny bude provázet 
Mgr. Miroslava Paličková, která je pe-
dagogicko – psychologickou poradkyní  
jaroměřských základních škol.  

Rodičovská kavárna 

Lumia 635

Pro více informací navštivte naši  
O2 Prodejnu Palackého 20, Náchod.

Pojistka na mobil:  
jen 49 Kč měsíčně 

Ochráníme váš nový telefon
proti poškození a krádeži

Pojistka
na mobil

proti poškození a krádeži

2 995 Kč
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VZPOMÍNKA
Uplynulo 8 let od ztráty  Petra Valeše.

Na nebi svítí miliony hvězd,
 ale ta Tvoje se nedá přehlédnout.

Vzpomíná bratr Jarka s manželkou.

VZPOMÍNÁME
Dne 3.11.2015 uplyne smutných 5 let, 

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, 

pan Josef Balcar z Bělovse.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte  s námi.   
Vzpomíná rodina

VZPOMÍNÁME
A přišla dlouhá noc

a po ní žádné ráno…

Dne 30. 10. 2014 nás navždy opustil

pan Jiří Vondra ze Svinišťan
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Stále vzpomínají děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za projevenou soustrast, květinové dary, 

též za psychickou podporu nad ztrátou syna a tatínka, 

pana Vladislava Kosiny. 

    Matka a syn Kosinovi

VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2014 uplynuly čtyři roky, 

kdy nás navždy opustil  

pan Zbyněk Ringel 
ze Slavného.

 
Stále vzpomíná rodina

Srážka autobusu s tankem 
 Zajímavou  historickou informaci 
jsme pro vás zaznamenali   na  webu 
města Dobrušky. Jejím obsahem je sráž-
ka tanku T-72 Sovětské armády s auto-
busem ve  vojenském prostoru Ralsko 
v  roce 1985. V  autobuse byli tehdy 
výletníci z  Dobrušska  a  Rychnovska. 
Navzdory  vysokému počtu zraněných 
(přes 40 osob) nedošlo ke ztrátě na ži-
votech. Zajímavou skutečností je, že 
cestující onoho nešťastného autobusu, 
který byl doslova rozpárán  věží a pásy 
vojenského kolosu,  se pravidelně setká-
vají  a připomínají si tuto událost před 
třiceti  lety, jež se pouze díky náhodě 
nestala velkou tragédií.  

Přečetli jsme za Vás…

Děkujeme touto cestou zdravotní sestře paní Zuzaně
Fleischerové z Hronova za obětavou a nezištnou péči při
léčbě našeho otce a dědečka, pana Vladimíra Orla z Náchoda.

Jarmila a Markéta Vyšatovy, Náchod

PODĚKOVÁNÍ

 Mezioborový Tým pro mládež 
zorganizoval  v  sále náchodského 
kina Vesmír  odbornou konferenci, 
týkající se problematiky drog na Ná-
chodsku a v České republice. Konfe-
rence se konala v rámci projektu na-
zvaného „Správným směrem“, který 
tým připravil na  rok 2015 a  2016 
pro školy a  jejich pedagogy na Ná-
chodsku a  jehož ústředním téma-
tem je zapojení samotných teenage-
rů do  protidrogové prevence, a  to 
formou jejich gra� ckého vyjádření. 
Projekt odstartoval v  září vernisáží 
výstavy plakátů v prostorách Měst-
ského úřadu Náchod. Účastníci 
konference měli možnost shlédnout 
a  vyslechnout zajímavé prezentace 
o  aktuální situaci na  drogové scé-
ně na  Náchodsku i  jinde. Mohli si 

učinit představu o  trestně právních 
aspektech, spojených s  užíváním, 
výrobou či distribucí drog. Z  pre-
zentace jasně vyplynulo, že policii 
se na  Náchodsku daří vyhledávat 
a objasňovat nelegální pěstírny, var-
ny, distribuční sítě i postihovat pa-
chatele. 
 V  následujících příspěvcích  za-
zněly nejnovější poznatky o  efek-
tivní a  kvalitní primární prevenci 
nejen drogového, ale celkově rizi-
kového chování, přítomní se mohli 
zorientovat ve  službách ambulant-
ních center pro děti, mládež a  ro-
diče, a  seznámit se sítí služeb pro 
uživatele návykových látek v  Krá-
lovéhradeckém kraji. Konferenci 
zakončila diskuse s  přednášejícími 
a členy pořádajícího Týmu pro mlá-

dež s odbornou veřejností. Na závěr 
už zbývá jen dodat, že v  listopadu 
bude projekt pokračovat seminářem 
s učiteli základních a středních škol 
z Náchodska, který by si neměli ne-
chat ujít nejen všichni metodici pre-
vence, ale také ti pedagogové, kteří 
mají zájem s  dětmi pracovat a  vést 
děti ke  správném životnímu stylu. 
Stejně tak jako tato odborná konfe-
rence, i navazující seminář jim po-
může zorientovat se v problematice 
drog a  závislostí, poskytne kvalitní 
právní a metodické informace, rady 
a návody. 
 por. Mgr. Eva Prachařová, 
 tisková mluvčí, 
 Krajské ředitelství policie 
 Královéhradeckého kraje  
 (redakčně kráceno)

V kině Vesmír zaznělo, jak postupuje 
„Náchodsko proti drogám“

 Nepříznivé hydrologické pod-
mínky zaviněné dlouhodobým su-
chem minulých měsíců  způsobily, 
že břehy přehrady Rozkoš u České 
Skalice připomínají pozůstatky ně-
jaké dávné pevniny.  To, co bylo po 
léta dnem přehrady, je nyní obnaže-
no. Pozornost poutají zejména torza 
stromů pokácených v rámci budo-
vání přehrady. Na souši se také ocit-

ly obrovské kolonie měkkýše slávič-
ky mnohotvárné, který je jedním z 
nejvíce invazivních organizmů na 
světě. Připomeňme, že v Čechách se 
slávička mnohotvárná (jejíž původ-
ní domovinou jsou delty řek ústících 
do Kaspického a Černého moře) po-
prvé objevila v 70. letech minulého 
století právě na přehradě Rozkoš. 
Pro ilustraci rozdílů stavu vody na 
přehradě Rozkoš jsme použili pod-
vodní snímek Mirka Bráta, který 
zachycuje potápěče u jednoho z 
pařezů. Ty nyní tvoří bizarní scené-
rii vynoření „Atlantidy“ na nových 
březích přehrady Rozkoš vzniklých 
rekordním poklesem    hladiny ve 
vodním díle. 
 Echo, foto archiv Mirka Bráta   

Atlantida na březích přehrady Rozkoš

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem 
umístěný v klidné lokalitě ve Vel-
kém Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, při které byla vyměněna 
okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují  ....................... 1 650 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš  ...................... 6 990 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 31.10.2015 uplyne 1 rok,

 kdy nás navždy opustil náš milovaný 

Olda Morávek.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.

Rodina Čechova a Šimerova

 Upozorňujeme občany, vlast-
níte-li motorové vozidlo, které 
bylo dočasně vyřazeno z provozu 
(je v  depozitu) více jak 18 měsí-
ců, je třeba zajít na úřad a do 31. 
12. 2015 sdělit adresu místa umís-
tění dočasně vyřazeného vozidla 

a účel jeho využití. Pokud termín 
nestihnete, vozidlo administrativ-
ně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
Sice Vám, jako majiteli fyzicky zů-
stane, ale ztrácí technickou způ-
sobilost a dá se tak pouze ekolo-
gicky zlikvidovat.  (MS)

Termín konce depozitu
(dočasně vyřazených vozidel) se blíží
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 Díky mezinárodnímu projektu 
„Vstupujeme na trh země souseda“ se  
podařilo již koncem loňského školní-
ho roku odstartovat spolupráci mezi 
VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela 
v Náchodě a  polskou střední odbor-
nou školou  Zespól Szkól  Budowlano  

- Eletrycznych ve Svídnici (viz. foto). 
Ani letos naše škola nezahálí. Jsme 
zapojeni v  projektu  Výzva 56. Sou-
částí tohoto projektu je profesní roz-
voj pedagogů technických předmě-
tů  v  podobě stínování (shadowing) 
na partnerských školách v zahraničí. 

Již druhý týden probíhá stáž odbor-
níků náchodské stavebky na svídnic-
ké škole. 
 Další součástí Výzvy 56 je krát-
kodobý jazykově-vzdělávací pobyt 
v zahraničí určený pro žáky. Studen-
ti druhých ročníků mají namířeno 
začátkem listopadu do  Anglie. Začí-
nající němčináři ze třetích ročníků 
pojedou do  Berlína. Žáci absolvují 
jazykovou výuku v  rozsahu nejméně 
9 vyučovacích hodin za  celý pobyt 
a  seznámí se s významnými reáliemi 
příslušného místa.
 Začátkem října se 14 studentů ze 
2. a 3. ročníku vrátilo z poznávacího 
zájezdu do  Paříže, Londýna a  jižní 
Anglie, který pro ně zorganizoval vy-
učující anglického jazyka Ing.  Pavel 
Janeček. Některým studentům se tak 
poštěstilo během krátké doby navští-
vit hned tři světové metropole.  (re-
dakčně kráceno). 
   Mgr. Lea Zálišová

Ani letos stavebka nezahálí

 Žáci náchodské ZŠ Pavlišovská 
měli ve  čtvrtek 15. října výjimeč-
nou výuku zaměřenou na brambory. 
Rozdělili se na dvě skupiny a Bram-
boriáda mohla začít. První skupina 
vyrazila na krátký výlet za svými ka-
marády do nedaleké Kudowy Zdrój, 
kde pro ně polské děti a  učitelky 
připravily bohatý  „bramborový“ 
program. Ostatní děti, které zůstaly 
na Babí ve škole, také nezahálely. Če-
kalo je vyučování netradiční formou 
opět zaměřené na  využití brambor.  

Rozdělily se na  4 skupiny, které se 
střídaly u  jednotlivých stanovišť.  
Na  jednom z  nich se sportovalo, 
na dalších žáci využili internet a in-
teraktivní tabuli ke zjišťování původu 
brambor, k  vyhledávání nejrůzněj-
ších a nejlepších receptů a specialit. 
 Posledním úkolem bylo oškra-
bat brambor, ostrouhat ho a pomo-
ci tímto paní kuchařce s  přípravou 
oběda. Tím byly výborné brambo-
ráky, na kterých si všechny děti po-
chutnaly.   (red)

Bramboriáda na mezinárodní úrovni

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc listopad v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 

při následujících programech:

 LISTOPAD 2015

čtvrtek  5. 11. od 14 hod. 
„ Vládci Egypta – Tutan-

chamon“ 
 II. část dokumentárního

� lmu  promítne p. Anna Poláková;

čtvrtek 12. 11. od 14 hod.
 „Slunnou Itálií 

od severu k jihu“ 
 I. část

Florencie, Pompeje
 – Vesuv, ostrov Ischia

� lm ze své cesty promítne a bude 
vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 19. 11. od 15 hod.
 „ CECILSKÁ  zábava“  

v restauraci  Reduta /Plhovská ul./,   
kde si zatančíte, zazpíváte za do-
provodu „FRČÍ“ p. Františka Čížka;

      čtvrtek 26. 11. od 14 hod. 
 „Na ptačích křídlech 

Jižní Amerikou“ 
– dokumentární � lm 

pro nás připravil a promítne
 p. Otto Mach.    

 Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, 
i když nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Kvalitní podmínky pro sběr tříděného 
odpadu se snaží svým občanům vytvá-
řet město Červený Kostelec. V letošním 
roce tu vybudovali hned tři nová sběr-
ná hnízda, vyměnili staré kontejnery 
za  nové a  další nádoby přidali. Stalo 
se tak prostřednictvím projektu bez-
platných výpůjček kontejnerů obcím 

a  městům, který realizuje společnost 
EKO-KOM. Červený Kostelec v  rámci 
tohoto projektu letos získal třicet barev-
ných kontejnerů na tříděný odpad. Jsou 
určeny pro sběr plastů, skla a taky papíru. 
„Snažíme se o to, aby sběrná hnízda byla 
rozmístěna rovnoměrně po  městě, a  to 
nejen v  jeho centru, ale i  v  okrajových 

částech. A chceme také, aby donášková 
vzdálenost ke kontejnerům byla pro lidi 
co nejkratší. Jsme přesvědčeni, že pokud 
je hustota sběrové sítě dostatečná, promí-
tá se to do množství vytříděného odpa-
du,“ říká Štěpán Křeček, ekolog odboru 
výstavby a životního prostředí Městské-
ho úřadu v Červeném Kostelci.  (red)

Dobré podmínky pro třídění odpadu

NÁCHOD, Tel.: 736 768 114

VÝKLAD 
TAROTOVÝMI KARTAMI

 Ještě v tomto roce by měl být pro� lo-
ván Strategický plán rozvoje Police nad 
Metují pro příští období. Dodejme, že 
strategické plány jsou spolu s územní-
mi plány základními dokumenty ur-
čujícími rozvoj měst a  obcí. Strategie 
bývají zpracovávány ve  střednědobé ( 
na 4-7 let) i dlouhodobé (10-20 let) per-
spektivě. Do strategického plánu a jeho 
cílů samozřejmě promlouvá i veřejnost. 
Tak tomu bude i  v  Polici nad Metují, 
kde lidé najdou příslušné dotazníky 
na městském webu i na stránkách tam-
ního informačního servisu.  

Strategický plán

 Do  soutěže s  poněkud netradičním 
názvem MISS kompost se můžete při-
hlásit do 30.11.2015. Přihlásit váš kom-
post lze na  adrese www.kompostuj.cz. 
Držíme kompostům z našeho regionu 
palce! 

MISS kompost

Opravy silničních komunikací v říjnu se týkaly i spojnice Nového Města nad Me-
tují a Dobrušky.  Práce na silnici I/14 před Dobruškou si vyžádaly řízený jedno-
směrný provoz.  foto ECHO

Společnost ČD CARGO a.s. vznikla v roce 2007 jako dceřiná společnost Českých 
drah a.s. V současnosti patří mezi pět největších železničních nákladových doprav-
ců v Evropské unii. Má 7500 zaměstnanců a disponuje železničním parkem 900 lo-
komotiv. Jednu z nich jsme pro vás zaznamenali i na peronu náchodského nádraží. 
 Foto Mirek Brát 

Borsovo 
energetické
okénko 106.

Vážení a milí čtenáři,
dnes se podíváme trochu zblízka na 
trend, který aplikují poslední dobou 
dodavatelé energií : aplikace LED žá-
rovek zvláště v domácnostech. Jistě 
jste zahlédli reklamu jednoho doda-
vatele v televizi, kde „romantik“  dává 
své milé pronajatou  žárovku, vlastně 
hromadu LED žárovek…..Mnozí z Vás 
se již setkali s dalšími nejmenovanými 
dodavateli, kteří Vám je rovnou dávali  
„zadarmo“ jen za podpis na….
Obecně lze jednoznačně říci, že s LED 
žárovkami doma významně šetříte ne-
jen své peníze, protože úspora elektric-
ké energie oproti klasickým žárovkám  
je skutečně značná. Tím také přispíváte 
k zlepšení životního prostředí, protože 
každé snížení spotřeby znamená men-
ší drancování přírodních zdrojů a v 
neposlední řadě oproti tzv.úsporkám 
významně snižujete nebezpečí své 
zdravotní újmy nebo svých dětí, proto-
že tzv. úsporky jsou nebezpečným od-
padem a při rozbití díky obsahu rtuti 
Vám a Vašim blízkým mohou způsobit 
zdravotní problémy……Další výho-
dou je, pokud si pořídíte skutečně kva-
litní LED žárovky od renomovaných 
výrobců ,vysoká životnost a velmi 
malá ztráta svítivosti během ní.
LED technologie – rozhodně ANO.
Ovšem dejte si pozor na tzv. proná-
jmy LED žárovek a získání LED žá-
rovek tzv. zdarma. Tak jak to v životě 
bývá vždy je něco za něco. U těchto 
dodavatelů v tomto případě platíte vel-
mi a velmi draho za Váš spotřebovaný 
plyn a elektrickou energii a upisujete 
se ještě k tomu na dlouhou dobu. Moc 
si neumím představit, že si pronajme-
te žárovky a za určitou dobu budete 
chtít změnit dodavatele energií, aby 
jste skutečně podstatně snížili své vy-

soké výdaje za energie a ten kdo Vám 
zapůjčil LED žárovky Vám je přijde 
odmontovat…..Ale předpokládám, že 
již nejste za tu dobu , co píši články o 
trhu s energiemi, tak naivní….
Rozhodně je lepší si LED žárovky u 
nás za vynikající ceny postupně na-
koupit, podívat se jak svítí, porovnat 
si to se svými žárovkami na místě, 
zkontrolovat spotřebu na wattmetru 
a vybrat si barevnost. V neposlední 
řadě v případě jakékoliv technické 
závady je u nás naprosto samozřejmá 
okamžitá výměna „kus za kus“. Dále, 
pokud kdokoliv bude chtít ,spočítá-
me mu i reálnou úsporu elektrické 
energie v čase a návratnost této drob-
né, ale velmi užitečné investice….A 
je to samozřejmě bez jakýchkoliv 
závazků.
Nebojte se a obraťte se přímo na naše 
pobočky. Je to naprosto férové a se za-
jištěným servisem…
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. 
ing. Jana Nesměráka, kancelář Husovo 
náměstí 22, Česká Skalice
Tel: 731 508 654, e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., Tyršova 61, 
547 01 Náchod: 
Tel: Hofmanová 607 007 927, 
Kumprechtová 601 354 385, 
Dolanský 725 883 846 e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Tel: Šípků 727 805 792 ,Šmatová 603 487  
771 ,Nováková 730 897 101,
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., Rychnov 
nad Kněžnou tel. Jirotková 
601 342 066, Novotný 727 850 658,
tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)
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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

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD

TEL: 724 173 560 značková

okna + dveře 
z německých profilů za super cenu

- nejprodávanější okna na trhu
- profil třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma. 
volejte, pište: tel.: 774 733 040 

  nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná německá bílá
- okna bez kompromisu

Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Saurer Czech otevřel nové technologické centrum rotorového předení v Náchodě
 Slavnostní otevření nového techno-
logického centra �rmy Saurer Czech 
se uskutečnilo 19. října 2015 v  Ná-
chodě. Společnost tu bude pracovat 
na  vývoji dalších generací poloauto-
matických rotorových dopřádacích 
strojů série BD. Nové středisko přitom 
nebude fungovat pouze jako kompe-
tenční centrum výzkumu a vývoje, ale 
ujme se také zajišťování nákupu pro 
řadu BD a další stroje mateřské �rmy 
Schlafhorst, která je součástí nadná-
rodního koncernu Saurer.

 „Poloautomatické rotorové dopřá-
dací stroje BD byly vynalezeny v  60. 
letech minulého století v  České Re-
publice a  dopracovány do  takového 
stavu, že je bylo možné uvést na trh," 
říká Leo Franke, Managing Director 
�rmy Saurer Czech. „Jsou výsledkem 
české pečlivosti. Nové technologické 

centrum v Náchodě bude v této tradici 
kvality pokračovat. V zájmu našich zá-
kazníků z celého světa v našem novém 
kompetenčním centru výrazně pod-
poříme další vývoj technologie BD." 
Ve  své úvodní řeči také Leo Franke 
poděkoval majitelům objektu bývalé 
Bartoňovy přádelny Petru a  Milosla-
vu Pinkavovi za vstřícný přístup, kte-
rý ocenil i starosta Města Náchod Jan 
Birke.
 Slavnostní zahájení provozu se 
uskutečnilo za  účasti místopředse-

dy vlády pro vědu, výzkum a inovace 
Pavla Bělobrádka, představitelů města 
Náchod v  čele se starostou a  poslan-
cem PČR Janem Birke a  dalších zá-
stupců hospodářské sféry mezi který-
mi nechyběli zástupci mateřské �rmy 
z Německa, obchodní �rmy z Turecka 
a  dalších dodavatelů a  obchodních 
partnerů. Přítomni byli i představitelé 
Technické univerzity z  Liberce, která 
se zaměřuje na textilní obory.

 Historie 
– tradice a zkušenost

 Koncernový podnik Elitex pod pů-
vodním názvem Kovotex zahájil svou 
činnost 1. ledna 1951 v  Červeném 
Kostelci. Hlavní výrobní a odbytovou 
náplní byla výroba náhradních dílů 
pro textilní průmysl. V průběhu roku 
1957 byl podnik pověřen vývojem 

strojů pro přádelny bavlny. Po  pěta-
dvaceti letech úspěšné práce pro roz-
voj poválečného textilního průmyslu 
se stal 1. ledna 1976 národní podnik 
Kovotex samostatným podnikem kon-
cernu textilního strojírenství Elitex 
se sídlem v Liberci. Rozhodnutím fe-
derální vlády byl k  1. červenci 1989 
založen Státní podnik Elitex Liberec - 
koncern textilního strojírenství, jehož 
samostatnou koncernovou organizací 
se stal i podnik v Červeném Kostelci. 
V roce 1995 se stala �rma Elitex sou-

částí koncernu Schla�orst a byla pře-
jmenována na Saurer Czech. 
 S  ohledem na  perspektivní čínský 
trh a  na  základě zvýšené poptávky 
po  kvalitních bezvřetenových dopřá-
dacích strojích byla v roce 2002 v čín-
ském Suzhou postavena nová moderní 
montážní a  výrobní hala pro výrobu 
bezvřetenových dopřádacích strojů 
BD 320. Od roku 2006 byl další mo-
delový typ stroje BD 380 vyráběn sou-

časně v Červeném Kostelci i v čínském 
závodě Saurer Suzhou. V  Červeném 
Kostelci bylo do konce roku 2008 vyro-
beno přibližně 10000 bezvřetenových 
strojů BD. V následujících letech jsou 
stroje BD vyráběny pouze v  čínském 
závodě Saurer Suzhou. V roce 2014 byl 
představen na  výstavě v  Šanghaji po-
slední model stroje BD 6. V letošním 
roce �rma Saurer Czech přesunula své 
sídlo z Červeného Kostelce do Nácho-
da, odkud zajišťuje pro stroje BD vý-
voj, nákup komponentů a celosvětově 
prodej spolu se servisem.

Současnost 
– inovace a �exibilita

 „Skupina Saurer je přední výrobce 
strojů pro textilní průmysl s celosvěto-
vou působností. Soustřeďuje se na stro-
je a komponenty určené ke zpracování 
vláken. Saurer je podnik s dlouholetou 
tradicí, který odnepaměti určoval mě-
řítka. Jeho součástí jsou přední znač-
ky v  oblasti dopřádacích technologií 
– Schla�orst a Zinser. Značky Allma 
a  Volkmann reprezentují vynikající 
skací stroje, Saurer Jintan odborné 
zkušenosti v přípravě k předení a Saurer 

Embroidery znalosti v oblasti vyšívání. 
Saurer Components dodává kompo-
nenty pro textilní stroje“. Takto před-
stavil koncern Saurer ve svém projevu 
Jan Röttgering, General Manager �r-
my Schla�orst. „Díky obratu přibližně 
1,0 miliardy EUR a 4.000 zaměstnanci 
je skupina Saurer se závody ve  Švý-
carsku, Německu, Turecku, Brazílii, 
Mexiku, USA, Číně, Indii a  Singapu-
ru skvěle vybavena na  to, aby mohla 

zajišťovat služby pro přádelny příze 
na  celém světě,“ doplňuje informace 
o koncernu Saurer.
 Díky unikátním zkušenostem 
s  výrobním procesem jsou �rmy 
Schla�orst a  Zinser preferovanými 
partnery úspěšných textilních podni-
ků a zaujímají tak víc než 60% podílu 
na  celosvětovém trhu. Prostřednic-
tvím výrobních závodů v  Německu, 
Indii, Číně, mezinárodního servisního 
týmu a v neposlední řadě nově vznik-

lého kompetenčního centra v Nácho-
dě naplňuje Schla�orst a  Zinser své 
poslání, kterým je měnit přádelnictví 
na celém světě tak, aby bylo efektiv-
nější, produktivnější a ekonomičtější. 
 V  současné době poloautomatic-
ké rotorové dopřádací stroje �rmy 
Saurer Czech využívají nejnovější-
ho know-how v  oblasti strojírenství. 
Na jejich vývoji spolupracují němeč-
tí a  čeští inženýři, výroba probíhá 
v  Číně a  nákupčí působí globálně. 
„Spolupráce nákupu a  vývoje bude 
v  budoucnu ještě užší,“ říká Jiří Mertlík, 
Sourcing Manager �rmy Saurer 
Czech, „neboť mnohé inovace jsou 
možné až díky práci, kterou odvedou 
v  oblasti vývoje naši subdodavatelé, 
a  díky intenzivní spolupráci s  nimi. 
Zejména tady ve  východní Evropě 
pozorujeme výrazně rostoucí know-
-how dodavatelů. Tím, že soustře-
díme nákupní aktivity v  Náchodě, 
budeme moci tento potenciál maxi-
málně využít a přijít s  inteligentními 
a  kreativními strojírenskými řešení-
mi. Z  toho pak budou pro�tovat jak 
stroje BD, tak i jiné přádelnické stroje 
�rmy Schla�orst, například Autocoro 
nebo Autoconer.“

Saurer Czech,
 Jugoslávská 15, Náchod

www.saurer.com
Připravil Karel Petránek (PI)

Slavnostní přestřižení pásky provedli Jiří Mertlík, Sourcing Manager Saurer 
Czech, Pavel Bělobrádek  místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
Jan Röttgering, General Manager Schla�orst, Jan Birke, poslanec PČR a sta-
rosta Náchoda, Leo Franke, Managing Director Saurer Czech

Saurer Czech nově sídlí v Náchodě, Jugoslávské ulici ve třetím patře bývalé 
Bartoňovy přádelny.

Stroje BD 6 představují špičku v technologii poloautomatického rotorového 
předení.
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Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273

hledá do svého týmu spolupracovníky na pozice:

SEŘIZOVAČ
– technická zdatnost, praxe v seřizování strojů

– znalost polygrafie výhodou

– třísměnný provoz

PRACOVNÍK ÚDRŽBY STROJŮ
– technická zdatnost, praxe v údržbě a servisu strojů

– případná znalost v oblasti elektro výhodou (ale ne nutnou podmínkou)

– dvousměnný provoz

Nabízíme
– práci v moderní a stabilní firmě v Náchodě

– práce na HPP

– dobré platové podmínky

www.integraf.cz, telefon: 491 422 215 NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@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.

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300 tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?

Podnikání nemá hranice. 
Inzerujte v Polsku. Tel. 602 103 775

PODZIMNÍ AKCE

IKO ŠINDELE již od 150kč/m² vč. DPH

Platnost akce do 31. 10. 2015
PODZIMNÍ AKCE

IKO ŠINDELE již od 150kč/m² vč. DPH

Platnost akce do 31. 10. 2015
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 Náš redakční kolega Mirek Brát 
pokračuje ve  shromažďování témat 
do jeho již páté reportážní knihy, která 
navazuje na  vydanou  tetralogii knih 
projektu Mare Nostrum v letech 2007 
– 2014. V připravované knize Pontos 
– Zápisky z vodní říše nebude chybět 
ani kapitola ze středomořského ostro-
va Sardinie, který je autonomním re-
gionem v rámci Italské republiky. Jak 
Mirek žertem říká, impulsem k  této 
cestě byl jeden nákup, kdy se v  ko-

šíku zároveň ocitlo balení sardinek 
i  tuba sardelové pasty. Právě v  názvu 
těchto potravin – pochutin se trvale 
připomíná název rozlehlého ostrova 
ve  Středozemním moři – Sardinie. 
„Nápad s cestou na Sardinii byl přeci 
jen trochu složitější. Snažím se cíleně 
a plánovaně     zpracovávat reportáže 
ze zajímavých míst ve Středozemním 
moři a tím naplňovat ideu celého pro-

jektu Mare Nostrum (latinské označe-
ní Středozemního moře – pozn. red.) 
A Sardinie je atraktivní regionem, kte-
rý nabízí čisté moře a bohaté kulturní 
dědictví“, říká Mirek, který se na Sar-
dinii věnoval potápění i  průzkumu 
lokalit na  souši.  Navštívil například 
i  vykopávky antického města Nora, 
jehož velká část se nyní nachází pod 
hladinou moře. Jeho pozornost pou-
tali i  dávné megalitické stavby, které 
se na Sardinii nazývají nuraghi. Co ho 

na Sardinii překvapilo? „Určitě  to byly 
velké kolonie plameňáků růžových, 
kterým se velmi daří v prostředí zdej-
ších poloslaných lagun.  A  potom to 
byl přístup k rozvoji turistického ruchu 
na tomto ostrově, který je rozumně re-
gulován a  dává šanci přírodě v moři 
i na souši. To bylo velmi poučné, srov-
nám – li tuto skutečnost s jinými místy 
v Itálii“, odpovídá Mirek. A jeho plány 

na další lokality 
a  témata, která 
by rád zpraco-
val do  připra-
vované knihy? 
Pokud vše půjde dobře, v příštím roce 
by prý rád uskutečnil cestu do  špa-
nělské Barcelony za  potápěním se 
žraloky v  oceánské nádrži tamního 
akvária. V  plánu je také mise do  ru-
munské Konstanty a ponory v zálivu, 
který kdysi byl antickým přístavem 
města Tomis na  pobřeží Černého 
moře.  Držíme palce! redakce. 
připravila Laďka Škodová, foto 
archiv Mirka Bráta, snímky: č.1. 
plameňáci  č.2. ryba ropušnice, 
č.3. muréna středomořská, 4. zbyt-
ky chrámu antického města Nora. 
www.marenostrum.cz  

Na ostrov sardinek i sardelové pasty…

Své životopisy zasílejte na:
ljakubovicova@rscs.cz
tel.: 727 805 111

Staň se členem úspěšného týmu
Realitní společnosti České spořitelny

se zázemím největší banky v České republice.
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Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

LIKVIDAČNÍ VÝPRODEJ
 CYKLO ODĚVŮ!CYKLO ODĚVŮ!CYKLO ODĚVŮ!

LIKVIDAČNÍ VÝPRODEJ
 CYKLO ODĚVŮ!

Slevy ažSlevy až

90%90%
 Hvězdárna v Úpici bude 12. lis-
topadu dějištěm Radioastronomic-
kého semináře. Jeho obsahem bude, 
mimo jiné, i téma historie a součas-
nosti v kontextu radiového zkoumá-
ní vesmíru. A čas se najde i na prak-
tické radioastronomické pozorování 
Slunce s přímou detekcí slunečních 
skvrn. 

Radioastronomický 
seminář
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* 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 garsonku s balkonem s vý-
hledem na řeku - ve 4. patře panelového 
domu „U Slávie“ v Náchodě. Byt je po re-
konstrukci. Nájem 3500,-Kč + náklady. 
Tel. 723 320 352
* Pronajmu třípokojový byt Lipí. TEL.: 
602 47 47 37
* Prodám byt 3+1, 64 m2, v OV v Nácho-
dě, zděný dům. Za domem nové oploce-
né dětské hřiště. Tel. 773 590 727
* Pronajmu byt 1+kk sídl. u  nem. ul. 
Duhová Náchod, 1.patro. Nájem 5500,-
Kč vč. energií. TEL.:723 474 155

*Sháním byt v  os.vl. nebo rodinný 
dům. Tel.: 774 061 131 RK nevolat

* Pronájem bytu 1+kk (40m2) 
v NMNM, nově zrekonstruovaný, hez-
ký, klidné bydlení. Kauce 15.tis, nájem 
vč. energii do  7tis/měsíčně. Pronájem 
min. na  2roky.Volný od  listopadu. Tel.: 
775 182 793
* Prodáme v  Náchodě pěkný byt 3 +1. 
Byt se nachází v 5. poschodí v zateple-
ném panelovém domě nedaleko cent-
ra. Byt má lodžii, jsou vyměněna okna 
za plastové, v domě je nový výtah. K bytu 
náleží sklepní kóje. Pěkný výhled na  zá-
mek. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu slunný byt 3+1 v Č.Kostelci. 
Tel. 605 246 800
* Pronajmeme pěkný zděný mezoneto-
vý byt 3+1 o  výměře 106 m2 v  2. patře 
v  Dobrušce v  Kostelní ul. 3 (nad dro-
gerií).Byt je nově zrekonstruovaný. Cena 
nájmu je 9000,- Kč plus energie. Tel. 
604 981 773
* Pron. byt 2+1 ve  3.NP 46m2 +skle-
p+parkoviště u  domu v  Náchodě Bě-
lovsi (u  Korunky). Náj. 4.000,-+1.000,-
zál.voda + el+ plyn+kauce. Volný 
od 1.12.2015. Tel. 608 903 050
* Pron.nově zrek. nadst. podkrov. byt 
3+1, garáž, zahrada v rod. domě v Oleš-
nici u  Č. Kostelce. Náj. 6.000,-+1.000,-
zál.voda+el.+kauce.Kotel na tuhá pal.Vol-
ný od 1.1.2016. Tel: 608 903 050
* Nabídněte prosím k prodeji pro naše 
klienty byty v  OV v  N. Městě n/Metují. 
Tel. 602 204 002.
* Pronajmeme byt v Červeném Kostelci, 
přízemí 1+1+kk, větší koupelna, nedale-
ko centra. Nájem 3600+energie, možnost 
internetu i telefonu. Tel.: 608 732 435.
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují. 
Po rekonstrukci - plastová okna, ústřední 
vytápění, nové rozvody el., nová koupel-
na. Tel. 777  602  884 , RK nevolat Cena: 
1 149 000,- Kč
* PRONAJMU slunný byt 3+1 s garáží, 
po  rekonstrukci, pěkné, klidné místo, 
městská dostupnost. Jen vážní zájemci-
-nutno vidět. Červený Kostelec U Kaštán-
ku. Mob: 777 600 682

* Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové 2500 m2 za 1 mil. Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pronajmu prostory pro sklad nebo 
provozovnu, 390 m2. Voda, elektřina, 
plyn. Hronov, Zbečník-Padolí. TEL.: 
603 887 304

* Nabízím k pronájmu zavedenou jídel-
nu v Červeném Kostelci. Objekt je na ná-
městí a přilehlé hlavní silnici s kapacitou 
50 míst, 150 obědů/den, modernizovaná 
kuchyně, kterou lze rozšířit o  rychlé ob-
čerstvení. Jídelna je v  přízemí, má nové 
sociální zařízení. K objektu přísluší velký 
dvůr, 3 x garáž, plynová kotelna a  velké 
sklepy. Ve druhém podlaží velká chodba, 
5 hostinských nově vybavených pokojů, 
koupelna, kuchyňka pro hosty, 2 x WC. 
Vše v provozu, volné k 1.1.2016. Kontakt 
na  telefonu 606  141  575, 605  858  245, 
603 535 848
* Pronájem komerčních prostor v  cen-
tru N. Města n/Met. ul. Komenského 
(60 m2) a  ve  Spech u  N. Města n/Met. 
(70-220 m2). Cena: 3.000,-Kč/měsíc. Tel. 
602 204 002.
* Pronajmu trojgaráž v  centru Nového 
Města nad Metují. Tel. 602 47 47 37
* 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.
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. ja-
kékoliv využití navr.cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 
606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠO-
VO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, ORDINA-
CI, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, 
ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 
777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEM-
NÉ 3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k pod-
nikání, cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. 
Tel. 608 667 730
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici 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, 
� tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám časopisy WESTERN WORLD 
- ročníky 2001 až 2007 (kompletní 
od  IX/01 do  VI/07). Nabídněte cenu. 
TEL.: 606 452 440
* Jehňata živá i v mase, cena 100 Kč/kg 
v  mase, 45 Kč/kg živé. Dále starší ovce 
(cca 5 let) vhodné do  klobás 400 Kč/ks. 
Tel. 728 037 437
* Prodám digitální foťák Olympus SH 
21 Full HD za  1500,- Kč. (poloviční 
cena). Nevyužitý, nepoškozený. Přidám 
pouzdro a kartu 8G. Tel: 776 150 658
* Prodám sedací soupravu (pohovka, 
2 křesla), další samostatnou pohovku 
a skříně. TEL.: 603 534 129
* Prodám kamna Kovosmalt Filakovo, 
typ: F1458,5 kW, slušný stav, nevyužité. 
Dále nepoužitou skleněnou desku pod 
kamna 1x1m. Mob: 737 251 822
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám koupelnový nábytek Dřevojas 
- dub: umyvadlo se skříňkou 80, závěs-
ná skříňka 35x70, skříňka volně stojící 
50x85, Foto možno zaslat emialem. Cena 
3000,-Kč. Tel.604 632 169
* Prodám centrálu, nivelák, velkou po-
kosovou pilu, nohy šroubovací PERY, 
vrtačky, pily, šroubovačky, kulečník, su-
chozemskou želvu. TEL.:603 525 531
* Prodám levně pianino, event. odvezu, 
naladím. Tel. 775 328 366

* Pronajmu byt 3+1 92 m2 v Novém Měs-
tě n.M. na Františku, přízemí, zahrada, 
internet, plast. okna. Volný od  6.12.15. 
Nájem 6500,-Kč + energie. TEL.: 606 
773 111
* Pronajmeme garsonku (35 m2) v pří-
zemá u  vlak. nádraží v  Novém Městě 
n.M. Nájemné 3000,-Kč + inkaso. TEL.: 
776 224 358 - volat v prac.dny 8 - 16 hod.
* Nabízíme od 1.11. výhodný pronájem 
bytu 3+1 v 1.NP rod. domu, v Náchodě-
-Bělovsi, Kladská 132. Vstupní hala, WC, 
koupelna, el. ÚT, garáž, dvorek, předza-
hrádka, zahrada 360 m2, půda, za 4000,-/
měsíc + poplatky cca 3000,-Kč/měsíc. Tel. 
603 443 576
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Bran-
ce. Tel.775 200 569
* Hledám podnájem BJ 1+1 nebo 1+kk 
v  Náchodě, možnost i  v  RD. Volejte 
604 281 726. SPĚCHÁ.
* Prodám byt 3+1 v Náchodě na Brance 
(možnost garáže). Tel. 776 723 840
* Prodám byt 3+1, 64 m2, v OV v Nácho-
dě, zděný dům. Za domem nové oploce-
né dětské hřiště. Tel. 773 590 727
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V NÁCHODĚ Nabízíme k prodeji nad-
standardní družstevní byty v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém bytovém domě 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 až 3+kk 
Byty jsou částečně zařízené a  připrave-
né k  okamžitému nastěhování Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709
* PRODEJ BYTŮ V  KRKONOŠÍCH. 
Nabízíme k  prodeji do  osobního vlast-
nictví nadstandardní byty v obci Horní 
Malá Úpa Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk 
až 2+1 Byty jsou připravené k  okamži-
tému nastěhování Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709

* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. TEL.: 
608 110 041

* Prodám zachovalý zděný byt 2+1, 
70 m2, v nejžádanější lokalitě v No-
vém Městě nad Metují, po  částečné 
rekonstrukci - nová okna, izolace 
a  stoupačky. Cena 1.390.000 Kč. Tel. 
602 462 397

* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* 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
* Koupím byt 1+1 v  centru Nácho-
da či Bělovsi, nutný výtah a  balkon. 
RK nevolat! Tel. 777 224 127, e - mail: 
misha.trnka@seznam.cz

* Prodám chalupu vhodnou i  k  trvalé-
mu bydlení s  možností dlouhodobého 
vedlejšího příjmu v  Orlických horách. 
Cena dohodou. Info. 602 436 986
* Prodám pěkný RD 4+1 v  Jaroměři - 
Josefově . V  přízemí obsahuje kuchyň, 
koupelnu s  WC, a  dva pokoje. V  2.NP 
jsou dvě ložnice, dvě menší místnosti 
a půda. Dům je částečně podsklepen. ÚT 
na  tuhá paliva, plyn před domem. Dům 
má novou fasádu, plastová okna, ven-
kovní žaluzie a  kvalitní střešní krytinu. 
K domu náleží slunný oplocený pozemek 
o  CP 980m2, na  kterém je zděná dílna 
a kolny. Cena dohodou. Tel.: 608 245 634
* Koupím garáž v  Náchodě. TEL.: 
776 224 358 volat v prac, dny 8 - 16 hod.
* Prodám stavební pozemek o  rozloze 
644 m2 v  centru obce Velká Jesenice. 
Na  pozemku se nachází nová přípojka 
elektřiny, vody a kanalizace. K pozemku 
je vydáno stavební povolení na stavbu ro-
dinného domu. V  případě zájmu volejte 
737 935 230, RK nevolat.
* Prodám nízkoenergetický RD v Polici 
n.M., možnost částečně na splátky. TEL.: 
603 525 531
* Prodám dřevěný domek v  Náchodě 
na Klínku, 1+1 s přísluš., 54 m2, vytápění 
WAV, zahrada 490 m2. Cena 650.000,-Kč. 
TEL.:731 724 113

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotogra� e, reklam-
ní fotogra� cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, 
obrazy, porcelán, vše staré. V přípa-
dě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. 
Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, hodinky, fo-
toaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. Než něco 
vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj.papírový materiál, ban-
kovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930

* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid bytů, domků a chalup. Dále ukli-
dím po malování a rekonstrukci a stavbě 
domů i bytů, praní koberců a čištění se-
dacích souprav. Předvánoční a  vánoční 
úklid s dárečkem. TEL.: 737 564 496
* Pomůžu s matematikou, ZŠ,SŠ,VŠ. Tel. 
702 071 458, 491 453 484
* ZDARMA PŘENECHÁM hutnitel-
nou prosakující zeminu v Náchodě. Cca 
100m3. Zdarma naložím, cena dopravy 
podle místa.TEL.: 737 329 151

* Prodám 4 ks zimních pneu Good 
Year Ultragrip 8, rozměr 165/70 R 13, 
na starších plechových discích na Nissan 
Micra. Jeté 1 zimu. Koupené nové 2014. 
Cena 3.900,- Kč. Tel. 603 967 109.
* Prodám zimní pneu 4 ks - 2 měsíce 
jeté - 195/65 R15. 600,-Kč /kus. TEL.: 
775 669 123
* Prodám zimní pneu 185/60 R13 Ra-
diál 4 ks + disky Titan. Vzorek 5 mm. 
2000 Kč. Tel. 607 993 196
* Prodám obytný automobil Peugeot J5 
- pro 6 osob, r.v. 1993, v zimě nejeté, letos 
provedena generální oprava, nová spojka, 
nová střecha, nové vzduchové měchy a brz-
dy. Auto obsahuje solární panely na dobíjení 
baterie. Cena 130 000,-Kč. Tel. 777 858 238

* DARUJI DO  DOBRÝCH RUKOU 
MORČE - stáří 10 měsíců, černobílé 
s  dlouhými chlupy, včetně klece, pítka, 
misky, domečku... ALERGIE. Mohu po-
slat foto mailem. TEL.: 606 452 440
* Pro luxusní kartouzská koťátka s PP hle-
dám milující zodpovědné páníčky. Vhod-
ná na  výstavy, chov, nebo na  mazlíčka. 
Koťátka budou plně očkována, socializová-
na, skvěle se snáší s domácími pejsky. Kupní 
smlouva a bohatá výbava do nového domo-
va samozřejmostí. Cena DOHODOU. Více 
informací na  www.bluestarkolda.eu, tel. 
728 433 424
* Daruji koťata, s delším chlupem. Reza-
vého kocourka a  mourovatou kočičku, 
stáří 7 týdnů. Kontakt: Dolní Radechová 
Tel.602 494 403
* Daruji krásná koťátka (kocoury i ko-
čičky), odčervené. Tel. 731 934 758

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NÁCHODSKO
776 353 038

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

GYNEKOLOGICKÁ
 AMBULANCE

 v Červeném Kostelci 
HLEDÁ 

ZDRAVOTNÍ SESTRU
Informace na tel. 607 722 715

Půjčky bez poplatku předem
Pro zaměstnané, OSVČ,
 důchodce i maminky

 na mateřské.
Volejte 727 972 858

 Hotel Hron v Náchodě
přijme SERVÍRKU.

Praxe nebo vyučení 
v oboru podmínkou.
Nástup možný ihned. 
Nástup možný ihned.
Info: 774 000 524

www.gatenachod.cz
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tel.: 731 159 501, e-mail: ovoce@zddolany.cz

PRÁCI PŘI SKLIZNI JABLEK
v sadech v oblasti Dolan a České Skalice

rozvoz do sadů i zpět zajištěn

Zemědělské družstvo 
Dolany nabízí

• 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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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

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.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

 Rekreační areál Kemp Náchod 
– Běloves (Královéhradecký kraj, 
okres Náchod) přijme SPRÁVCE 
KEMPU na  sezonní zaměstnání. 
Práce na  živnostenský list pod-
mínkou. Pracovní náplň: zpraco-
vání objednávek, obsluha recep-
ce, ubytování hostů, pokladna, 
marketingová činnost a zabezpe-
čuje provoz a údržbu kempu. Po-
žadujeme: praktickou znalost AJ 
nebo NJ, uživatelskou znalost PC 
(MS Excel, Word, Outlook). 
Kontakt: kempnachod@seznam.cz, 
tel. 731 237 327 

SPRÁVCE KEMPU

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” tel. 491 452 262, 776 006 026

www.hostinecnakraliku.cz 

SVATOMARTINSKÉ
 HODOVÁNÍ

od soboty 7.11. do neděle 8.11.

BRAMBORÁKOVÉ 
HODY

od soboty 28.11. do neděle 29.11.

JÁTRA NA
 RŮZNÉ ZPŮSOBY

od soboty 12.12. do neděle 13.12.

SILVESTR 2015 
– HUDBA DJ

otevřeno  od 11.30, 
hudba od 20 hod., vstup 50,-Kč

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

Hostinec
U STUDNY Studnice 

Vás zve 

31. 10. - 1. 11. na
JEHNĚČÍ HODY  

7. - 8. 11 a 14. - 15. 11. na 
MARTINSKÉ HODY

Tel. 739 433 396

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

Hledáme SERVÍRKU 
do Pizzerie Grandioso

Husovo nám. 1206, 
Nové Město nad Metují

Nástup ihned.
Tel. 602 628 911

 Broumov se připojil k mezinárodní-
mu projektu Noc divadel. Tento projekt 
vznikl v Chorvatsku v roce 2008. V loň-
ském roce se k němu v ČR  připojilo 29 
měst a obcí: 130 divadelních souborů, 
jejichž představení navštívilo 50  000 
diváků. V letošním roce jejich řady roz-
šíří i Broumov, kde budou 21. listopadu 
v  rámci projektu sehrána představení 
pro dětské i  dospělé diváky. Chybět 
nebude ani doprovodná akce – výstava 
loutek ve foyer tamního divadla. 

Noc divadel 

 V  současné době probíhají in-
tenzivní práce na  zhotovení no-
vého a  uživatelsky atraktivního 
sportoviště pro věkovou kategorii 
náctiletých a  dříve narozených 
v  lokalitě sídliště na Plhově v Ná-
chodě. „Město Náchod v  posled-
ních letech rekonstruovalo hned 
několik hřišť pro děti. Přesto zde 
stále chybělo hřiště, které by bylo 
velmi zajímavé pro kategorii, která 
již odrostla skluzavkám a pískoviš-
tím a přesto má potřebu svoji ener-

gii ventilovat, a  to třeba směrem 
ke  zlepšení své fyzické zdatnosti 
nebo prosté soutěživosti mezi svý-
mi vrstevníky. Proto jsme vybrali 
vhodnou lokalitu a zpracovali pro-
jektový záměr", uvedl starosta Ná-
choda Jan Birke.
 S  nápadem oslovit s  žádos-
tí o  příspěvek Nadaci ČEZ přišel 
místopředseda vlády a  náchodský 
zastupitel Pavel Bělobrádek. "S žá-
dostí bylo město Náchod úspěš-
né a  Nadace ČEZ začátkem září 

přislíbila dotaci ve  výši 300 tisíc 
korun. To představuje téměř po-
lovinu nákladů na  realizaci spor-
toviště, které v  Náchodě doposud 
chybělo. Věřím, že se hřiště stane 
příjemným místem pro setkává-
ní mladých lidí, kteří zde budou 
moci smysluplně trávit volný čas", 
uvedl Pavel Bělobrádek. Slavnostní 
otevření hřiště za  účasti zástupců 
města Náchoda a  Nadace ČEZ je 
plánováno na pondělí 2. listopadu 
od 13.00 hodin.  (red)

V Náchodě vznikne sportoviště pro náctileté

 Škoda Auto plánuje v  horizontu 
následujících let investovat do rozvoje 
svého závodu v průmyslové zóně Sol-
nice – Kvasiny přes 7 miliard korun, 
a vytvořit tak minimálně 1 300 nových 
pracovních míst. Další investice navíc 
předpokládá i v dalších letech. 
„Investice Škoda Auto i  jejích doda-
vatelů samozřejmě znamená i  rozvoj 
celého Rychnovska,“ říká generální ře-
ditel agentury CzechInvest Karel Ku-
čera. „Lze tak očekávat zvýšený zájem 
o bydlení i ubytovací kapacity. Samo-
zřejmě tomu také nahrávají plánované 
investice nejen do  infrastruktury, ale 

i  do  občanské vybavenosti, jako jsou 
školy, zdravotnická zařízení a podob-
ně,“ dodává. 
 Otázka rozvoje bytové výstavby 
a  občasné vybavenosti v  důsledku 
plánované investice se dotýká mno-
ha stran. Agentura CzechInvest proto 
ve  spolupráci s  Královehradeckým 
krajem a Škoda Auto uspořádala v pá-
tek 9. října 2015 na toto téma setkání.  
„Ze zkušeností víme, že naši zaměst-
nanci, ale třeba i  zaměstnanci našich 
dodavatelů, kteří nebydlí v dojezdové 
vzdálenosti, nechtějí hned od začátku 
investovat do  vlastního bydlení,“ do-

plnil Michal Kadera, vedoucí oddělení 
Vnějších vztahů Škoda Auto. „Dávají 
přednost přechodnému nebo dočas-
nému ubytování. Teprve po  zapraco-
vání je část z  nich ochotna uvažovat 
o  trvalém přestěhování; pokud jsou 
k tomu v místě vytvořeny odpovídající 
podmínky,“ upřesňuje. 
 Již nyní je jasné, že stávající ubyto-
vací kapacita regionu nebude potře-
bám budoucích zaměstnanců Škoda 
Auto dostačovat. Potřeba další bytové 
výstavby a budování občanské vybave-
nosti je tak nezbytnou nutností. 
 (red)

Budou řešit bydlení 

Podpořte pejsky bez domova z útulku v Broumově! Stačí koupit útulkový ná-
stěnný kalendář na rok 2016, který je již v prodeji na těchto místech: Infocent-
rum Broumov, Útulek Broumov, Zverimex Červený Kostelec Na Skalce. 
Objednávat můžete také na emailu: MarcelaPreclik@gmail.com 

Pomozte jí nalézt domov
BEATA je asi půlroční fenečka, ješ-
tě má mléčné zuby. Našla se pobíhat 
po  Broumově a  nikomu nechybí. 
Na hlavě má zranění, není jasné, kde 
k němu přišla, ale udělal se strup, tak 
je to v pořádku.
Je moc hodná a  milá, ale umí dě-
lat i  lumpárny a ze všeho nejraději si 
s něčím hraje. Je odčervená a v příštím 
týdnu jde na očkování.

Městský útulek Broumov,
 jannaslovakova@seznam.cz, Jana Slováková 721 543 498

 Od 1. srpna 2011 je nájemcem a pro-
vozovatelem restaurace a hotelu U Be-
ránka společnost Rajský, s. r. o. Smlouva 
na pronájem nebytových prostor byla 
uzavřena na dobu určitou s termínem do 
30. 9. 2014. Vzhledem k tomu, že nedošlo 
od té doby ke sjednání dalších podmínek 
nájemního vztahu, vypsala akciová spo-
lečnost Beránek Náchod poptávkové říze-
ní na provozovatele, které se uskutečnilo 
5. 10. 2015. Z tohoto řízení však nevzešel 
vhodný nájemce.
 "Abychom předešli jakýmkoliv kompli-
kacím spojených s provozem, začali jsme 
neprodleně jednat a oslovili další případné 
zájemce. Nyní máme nového partnera, se 
kterým intenzivně jednáme o podmín-

kách pronájmu a upřesňujeme detaily 
smlouvy. Rádi bychom tak vyvrátili pří-
padné spekulace o dlouhodobém uzavření 
provozu oblíbené restaurace a hotelu u Be-
ránka," uvedl Jan Birke, předseda předsta-
venstva Beránek Náchod, a. s.
 Představenstvo a. s. Beránek Náchod 
nyní činí veškeré kroky k tomu, aby nový 
provozovatel plynule převzal provoz k 1. 
12. 2015. Během listopadu bude v prosto-
rách hotelu provedena nezbytná údržba a 
drobné opravy (výmalba, tapetování, atd.). 
Konání plesů a dalších společenských akcí 
v Městském divadle dr. J. Čížka bude do 
30. 11. 2015 zajišťovat společnost Rajský s. 
r. o., stejně tak provoz restaurace i kavárny. 
 (NA)

Aktuální informace o provozování 
restaurace a hotelu U Beránka



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

Tel.: 499 451 614, 607 680 430

Náplň práce:
- tvorba technologických postupů
- koordinace a zajištění technologické 

přípravy výroby
- dohled nad změnovým řízením
- optimalizace výrobních procesů
- analýza chyb ve výrobě a stanovení 

nápravných opatření

Požadujeme:
- SŠ/VŠ strojní, případně technického 

směru
- znalost problematiky strojírenské 

technologie v oblasti obrábění
- orientace v materiálových normách 

a technické dokumentaci
- znalost práce v prostředí SOLID 

WORKS - výhodou, MS O�  ce, CAD/
CAM

- aktivní přístup k řešení pracovních 
úkolů a ochotu učit se novým věcem

- znalost AJ ( IT výhodou)
- praxe v oboru

   

* 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

RD před dokončením, Broumov-Hejtmánkovice
RD 4+1 s garáží (zast. 
135 m2) a poz. 1.186 
m2,  užitná plocha 195 
m2, použití kvalitních 
materiálů.. 

180519 cena: 1.790.000,-Kč

Byt 3+kk, OV v RD, Č. Skalice-E. Beneše 
Podkrovní byt (69 m2) 
v kompletně zrekon-
str. domě u náměstí, 
sklep, nová koupel-
na, rozvody..podíl 
na domě a pozemku 
ve výši 2/3..  
180566 cena: 1.050.000,-Kč

Nadstand., zděný byt 3+1 v Náchodě 
Byt (78 m2) v těs-
né blízkosti lesa, 
kompletní a pečlivá 
rekonstrukce, nad-
stand. kuch. linka, 
balkon do klidné
části..   
180600 cena: 1.495.000,-Kč

Chalupa ve Slavoňově u N. Města n/M
Chalupa po rekon-
strukci (nová koupel-
na, okna, nový štít..), 
s pozemkem 451 m2, 
velká půda k vestav-
bě, stodola..

180588 cena: 750.000,-Kč

RD s poz. 2.196 m2, Hynčice u Broumova 
Dům 4+1 se zahradou 
pro výstavbu nového 
RD, půda k vestavbě, 
ÚT plynové, elektro 
400 V, pěkná garáž.. 

180613 cena: 950.000,-Kč

Pěkná chalupa v Božanově u Broumova
Stylově vybavená cha-
lupa (5+1) po rekon-
str., koupelna s vanou 
i sprch. koutem, topení 
ústřední v mědi, nutno 
vidět. 

180611 cena: 920.000,-Kč

>

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Domov hledají

MARCO asi 2. letý kříženec Labradora. 
Krásný a sympatický psík, který hledá svoji 
novou vysněnou a hlavně milující rodinu. 
Marco si každého získá svým smutným 
pohledem, ale věřte, že je to senzační psík, 
který má rád pořádné pohlazení a pomaz-
lení. Rád si hraje a  dělá vylomeniny se 
svým pánem. Zvládá základní povely, co 
se týče ostatních zvířat není agresivní, ale 
rád by měl svého páníčka jen sám pro sebe. 
Vhodný jak do bytu, tak i k domku se za-
hradou. K mladým i ke starším lidem.

MORFI nádherný kříženec plný překva-
pení, starý 6-9 měsíců. Krásné odrost-
lejší štěndo, které hledá svého nového 
pána se kterým by mohl dělat nějakou tu 
neplechu. Hodil by se k domku se zahra-
dou a hlavně k mladým aktivním lidem. 
Snáší se s  ostatními psy, miluje společ-
nost lidí a má rád děti.

KONTAKT: MPK Hronov, 
776 776 738 Michaela Citová

Náchod každý den trpí pod tlakem tranzitní silniční dopravy. Ale stačí se 
vzdálit od rušných komunikací pár stovek metrů a objevíte i jiný Náchod, kde 
není nouze o působivé rustikální pohledy do krajiny. Snímek Mirka Bráta uka-
zuje  jednu z takových scenérií, které nabízí Náchod – Běloves.

 Po dobré zkušenosti se spoluprá-
ci s aktivními rodiči, nám ve školce 
vyrostly opravdu originální, krásné 
chaloupky z přírodního materiálu. 
Domečky pro skřítky Podzimníčky 
se opravdu moc vydařily, proto by-
chom chtěli touto cestou poděko-
vat rodičům a dětem, že svůj volný 
čas věnovali společnému tvoření. 
Těmito výtvory jsme vyzdobili 
a zútulnili naše školní prostředí.
RODIČŮM A DĚTEM MOC DĚ-
KUJEME!! 
                                                                                                      
  Kolektiv MŠ Běloves – odloučené 

pracoviště MŠ u Písníku

Chaloupka pro skřítka Podzimníčka

Promítání oceněných festivalových � lmů z  32. Mezinárodního horo-
lezeckého � lmového festivalu v  Teplicích nad Metují můžete navštívit  
v pátek 6.listopadu 2015 od 15.30 hodin v Kině v Teplicích nad Metují.

Festivalové � lmy

Pěstování jabloní má v našem regionu dlouhou tradici. Málokdo si dnes 
již uvědomí, že jabloně se k nám dostaly z velké dálky. Jejich původ mů-
žeme vystopovat až v oblasti Zakavkazí a Íránu. Odsud se šířily prostřed-
nictvím pěstitelských dovedností Starých Řeků a Římanů do celé Evropy. 
V  české historii se jabloním – potažmo rozvoji  ovocnářství dařilo již 
za vlády Otce Vlasti Karla IV. i v rudolfínské době. Náš snímek zachycuje 
sklizeň v jabloňovém sadu na Novoměstsku.  Foto Mirek Brát 

 Novinkou mezi publikacemi v na-
bídce Informačního centra v  Poli-
ci nad Metují je kniha autora Petra 
Hnyka „Tváře skal“. Autor v ní shro-
máždil zajímavé téma: Usilování 80 
rytců, gra� ků a  malířů (za  posled-
ních 300 let) o  umělecké zobrazení 
Adršpašsko – teplických skalních 
scenérií. Vzhledem k tématu je kniha 
bohatě proložena fotogra� emi a ilus-
tracemi 

Tváře skal

 V  České Skalici se uskutečnil již 
6. ročník bene� čního festivalu Peo-
ple for Africa aneb Nasajem  s Masa-
jem, v rámci kterého se konal i křest 
knihy Jiřího Georga Rosy (iniciátora 
a „tahouna“ celé tradice) Tanzánie – 
Safari Njema. Starosta České Skalice 
Martin Staněk v rámci slavnostní ce-
remonie předal panu Rosovi dekret 
o  jeho jmenování Českoskalickým 
velvyslancem v  Africe a  vyzval jej 
ke  zřízení Českoskalického konzu-
látu  na tomto kontinentu. Stanovis-
ko Ministerstva zahraničí ČR k této 
samostatné diplomatické iniciativě   
českoskalické samosprávy se nám 
získat nepodařilo. Černínský palác 
mlčí…  (pozn. red.) 

Českoskalický 
konzulát v Africe? 

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
OTEVÍRÁME  I V SOBOTUOTEVÍRÁME  I V SOBOTU

PŘIJĎTE NA TRADIČNÍ ČESKOU KUCHYNIPŘIJĎTE NA TRADIČNÍ ČESKOU KUCHYNI
OTEVŘENO OD 11-TI HODINOTEVŘENO OD 11-TI HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVUTĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

REZERVACE NA TEL: 608 824 331REZERVACE NA TEL: 608 824 331

OTEVÍRÁME  I V SOBOTU
PŘIJĎTE NA TRADIČNÍ ČESKOU KUCHYNI

OTEVŘENO OD 11-TI HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

REZERVACE NA TEL: 608 824 331


