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Příští Echo vychází 11. prosince 2015
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prosinec 1428, husité vítězí v bitvě

 u S. Jesenice (nyní okres Klodzko) 

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!

VYKUPUJEME 
ZLATO

600,- Kč / 1g
otevřeno:

po - pá 9 - 12, 12,30 - 17
so 9 - 11

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, 
Nádražní 80

strojírenská společnost 
z České Skalice

k.kudrnovska@farmet.cz | 491 450 128 | www.farmet.cz

Spojte svoji kariéru s Farmetem
  práce v perspektivní stabilní společnosti
  platový i profesní růst
  nadstandardní zaměstnanecké bonusy
  pět týdnů dovolené
  moderní pracovní prostředí v kolektivu mladých lidí

Aktuální nabídka pracovních míst

svářeč CO2 - zámečník
obsluha CNC strojů

konstruktér, technolog

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

 
 

 
 

LIKVIDACE PRODEJNY 
SLEVA 20 - 60% NA VŠE 
HRAČKY U KALÍŠKU 
doplňujeme zboží, zvyšujeme slevy 

 

Otevřeno: PO – PÁ 9:00 –17:00, SO - NE 9:00 –11:30, Adresa: Volovnice 437, NÁ 

Pracovní pozice: 
 
 

Programátor – analytik 
Konzultant – výroba 
 
Do našich řad přijmeme nové zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
firemní benefity, plný pracovní úvazek, nástup 
možný ihned. 
Požadujeme: aktivní přístup, pečlivost a smysl 
pro systém, řidičský průkaz B, zodpovědnost, 
minimálně středoškolské vzdělání, právní 
bezúhonnost. 
Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 

Říká se, že Vánoce jsou časem 
zamyšlení a  zastavení. Inu dob-
rá… Proč se na  chvíli nezastavit 
v  uspěchaném rytmu všedních 
dní.  Ale to by to nebyla naše mo-
derní civilizace, aby nám doprav-
ní  značkou nepřipomněla, že to 
s tím ZASTAVENÍM v sousedství 
biblických motivů nemusí být 
úplně jednoduché… foto (s úsmě-
vem)  ECHO

FOTOKALENDÁŘE 
a FOTOKNIHY

na www.fotopress.cz
snadno a rychle zhotovíte

svůj kalendář nebo fotoknihu

AKCE na fotokalendáře

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.)

Akce jen pro Hradecko
Přejděte k nám do 31. prosince a ušetřete například:

Dva neomezené 
tarify s internetem

749 Kč měsíčně
úspora za dva roky

5 976 Kč

Neomezené volání
+ Internet + O2 TV

973 Kč měsíčně
úspora za dva roky

7 776 Kč

www.o2.cz/hradecko

Pro více informací navštivte O2 Prodejnu, Palackého 20, Náchod.
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VZPOMÍNÁME
Dne 29. 11. 2015 by se dožil 83 let

pan Václav Šubrt 
ze Starého Města nad Metují.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

 Téměř rok trvala amatérskému řezbáři Miroslavu Šefcovi z Náchoda (členovi 
Českého betlémářského klubu) práce na výrobě betlému (viz. fotogra�e). Při 
práci použil lipové dřevo a celý betlém obsahuje osmnáct detailně propracova-
ných �gurek.  Foto archiv

Betlém Miroslava Šefce

 Červený Kostelec hledal prostřed-
nictvím veřejné soutěže jednotný vi-
zuální styl -  a našel  ho! Do soutěže 
bylo přihlášeno 24 návrhů od 16 gra-
�ckých studií a  jednotlivců. Nejvíce 
se porotě zamlouval návrh Matouše 
Mědílka, který originální  gra�ckou 
formou zhodnotil pouhé slovní po-

jmenování  tohoto města. Základ-
ním rysem tohoto návrhu je použití 
červené barvy  a  jednoduchého fon-
tu písma.  Název Červený Kostelec 
provedený touto formou by se měl 
objevovat  na  o�ciálních písemných 
dokumentech i  městských insigniích 
(praporu) atd. 

„Červenokostelecké unizono“

 Tradice Svatý Martin a s ním spo-
jené martinské posvícení nám po-
nouklo nápad, vydat se na  exkursi 
do  mlýna DŘEVÍČEK, nedaleko 
města Hronova.
 Vrátili jsme se v čase, a to do roku 
1915. Děti se úžasnou ukázkou 
a  poutavým vyprávěním pana mly-
náře Šubrta dozvěděly, jak ze zrnka 
pšenice vznikne mouka. Někdy bylo 

zapotřebí přiložit i  ruku k  dílu: tře-
ba roztočit turbínu nebo vyzkoušet 
porcovací stroj na  buchty. Největší 
zážitek byl, když se spustil celý mlýn. 
Chvílemi jsme nevěděli, kam se dřív 
podívat!
„To jsme si zase užili světa...“ ŠUBR-
TOVI, DĚKUJEME.
 Děti a paní učitelky ze třídy 
Sluníčka, MŠ v Bělovsi v Náchodě

NA NÁVŠTĚVĚ VE MLÝNĚ

 je název výstavy, která se uskuteč-
ní od 10. do 13. prosince na Zámku 
rodiny Bartoň- Dobenín v  Novém 
Městě nad Metují. Tradiční výstava 
prezentující vánoční svátky očima 
dětí bude doplněna  o  další pro-
gram – například prodej cukroví. 

Vánoce  s květinou 

 Vlastivědný spolek při MKS 
Červený Kostelec je pořadatelem 
výstavy Vánoce v  domku Boženy 
Němcové. V  dobových interiérech 
spojených  s  pobytem autorky Ba-
bičky v  Červeném Kostelci bude 
touto prezentací připomenuta at-
mosféra tradičních vánočních zvy-
ků a  rituálů. Výstava potrvá ještě 
do 6. prosince.   

Staročeské vánoce

 V Synagoze v Dobrušce je od  15. 
prosince veřejnosti přístupna výsta-
va Dobrušské loutky a loutkáři. Pre-
zentaci lze v objektu na tamním Šu-
bertově náměstí navštívit až do 21. 
prosince. 

Výstava loutek

Teplická vařečka
aneb

 Také dnes si uvaříme něco z cukety, tentokrát naslano. Možná nám ještě 
nějaká ve sklípku zbyla. A hned jdeme na to. Na hrubém struhadle si nastrou-
háme 50 dkg cukety, můžeme přidat 2 brambory, 1 cibuli, 20dkg měkkého 
salámu a 10dkg tvrdého sýru (eidam, gouda).  Vše vložíme do mísy a přidáme 
ještě 1 hrnek hl. mouky,  ½ hrnku rostlinného oleje, 5 vajec, 1 prášek do peči-
va, sůl, pepř, majoránku a samozřejmě česnek (dle chuti).
 Vše smícháme, vložíme do zapékací mísy a dáme péct do trouby. Můžeme 
podávat s vařenými brambory či zeleninovým salátem. Výborně však cuke-
ťák chutná také za studena. Jsme-li kreativní (a to jistě jsme!), můžeme směs 
použít také na plnění paprik, lilku, žampionů… a vše jednoduše zapéct. Tak 
do toho!!!

 Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Cukeťák stokrát jinak 

Úspěchy náchodských  gymnastek 
 Podzimní závodní sezona začala 
pro děvčata z  oddílu sportovní gym-
nastiky – všestrannost Sokola Náchod 
úspěšně už koncem září prvním závo-
dem a  to přespolním během na  No-
vém Hrádku. Děvčata odtud přivezla 
celkem 6 medailí.  Dalším závodem 
byl  desetiboj ve Dvoře Králové. Tam 
se dívky opět neztratily.  V  gymnas-
tice děvčata opět bodovala. Největ-
ší úspěch zaznamenaly dívky v  Ústí 
nad Orlicí, kde se cvičilo na přeskoku 
a  na  hrazdě. Vložený závod byl pak 
ve  šplhu na  tyči. Tady všechna děv-
čata z  náchodského Sokola přivezla 
celkem 20 medailí. Nyní nás čeká ještě 
závod v Praze, v Náchodě a v Bruntále. 
Na Vánoční závod do Náchoda, který 
se koná 5. prosince a na který je pozvá-

no 14 oddílů z celé ČR, všechny příz-
nivce sportu srdečně zveme. Přijďte se 

podívat a naše děvčata povzbudit. 
 Dop. (redakčně kráceno)

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části obce 
NMnM ve vilové čtvrti na Františku, ulice 
V Aleji. Největší předností nemovitosti je velmi 
unikátní a výhodná poloha v těsné blízkosti lesa 
s dobrým přístupem do města a na místní poměry 
velký pozemek – zahrada se vzrostlou zelení.                                                                                                  Cena: 2 990 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 4.prosince vzpomeneme již desáté výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Poláček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Sestra Jiřina s rodinou

Dne 25.listopadu uplynulo 20 let
 od úmrtí naší milované babičky, 

paní Boženy Poláčkové.
S láskou vzpomíná vnučka s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
 
za  vstřícné chování a ocho-
tu pomoci  po  dopravní ne-
hodě  posílá   
z á c h r a n n é 
službě, pra-
c o v n í k ů m 
c h i r u r g i e 
a  dopravní-
mu inspekto-
rátu v Náchodě, zejména panu 
por. Bc. Slezákovi,  její  nechtěná  
příčina Ing Eva Trejbalová 

 Od listopadu t.r. se ZŠ Chvalkovice  může chlubit 
bronzovým odznakem etické školy, který je od roku 
2013 udělován pod záštitou ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy. Neznamená to pouze, že 
na našich webových stránkách a dveřích přibyde sa-
molepka a logo. Je to výsledek poměrně rychlého vý-
chovně-vzdělávacího působení všech pedagogů této 
školy. Zisk bronzového odznaku je  pro nás přede-
vším cenný impulz do další práce a je symbolickým 
oceněním toho, co pedagogové odvádějí ve  svých 
hodinách každý den. Etická výchova je pro nás cesta, 
jak pomoci dětem, aby si našly svou cestu a osvojily 
potřebné sociální dovednosti pro úspěšné působení 
v dnešní společnosti. 

S přáním hezky prožitých 
Vánoc Petr Hlava ZŠ a MŠ Chvalkovice

Bronzový odznak etické školy 

ZMĚNA V PROGRAMU

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA 
ČÍŽKA V NÁCHODĚ   BERÁNEK 

Náchod a. s. uvádí

V neděli 20.12.2015 
v 16,30 a 19,30 hodin

Vánoční koncert Orchestru 
Václava Hybše 

s JITKOU ZELENKOVOU 

 Vstupné: 270, 250, 230 Kč

 V  Novém Městě nad Metují je 
do  provozu uváděno 5 nových ka-
mer, které doplní tamní monitoro-
vací systém. Na  tuto akci přispě-
lo Ministerstvo vnitra ČR dotací 
ve výši 350 000,-Kč (celková inves-
tice dosáhla 544  000,-Kč).   Tech-
nologický pokrok umožnil, aby 
ke kamerovému systému měli nyní 
přístup i  strážníci městské policie 
v  terénu – a  to díky možnosti pře-
nosu obrazu na  tablet. Celý kame-
rový systém je primárně kontrolo-
ván městskou policií, ale přístup 
k němu má i Policie ČR. 

Nové kamery



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Vážení občané Náchoda, vážení milovníci 
běloveské minerálky IDA, dovolujeme si vás 
informovat o aktuální situaci ve věci stáčení 
minerální vody v Bělovsi a uzavření prame-
níku. 

 Město Náchod ve spolupráci s Českým in-
spektorátem lázní a  zřídel na  jaře letošního 
roku po  řadě jednání dospělo k  závěru, že 
je třeba upravit stávající technologii čerpání 
minerální vody i s ohledem na možnost roz-
šíření množství čerpané vody. Proto město 
Náchod zadalo na jaře zpracování studie pro-
veditelnosti obnovy využívání zdrojů mine-
rální vody v Bělovsi společnosti Aqua enviro, 
s. r. o., Brno. Cílem této studie bylo zhodno-
cení veškerých stávajících vrtů nacházejících 
se na  území Bělovse, posouzení možnosti 
jejich využití, případně určení dalšího vhod-
ného místa pro nové jímání minerální vody. 
Studie vycházela z hodnocení původních cel-
kem 56 možných objektů, z  nichž zachova-
lých a tudíž možných hodnotit je pouze osm. 
Jako perspektivní z  hlediska dalšího využití 
byly zhodnoceny pouze vrty IDA 1 a  IDA 
2 , a v Jiráskově statku vrty označené IDA 3 
a IDA 4, které v minulosti sloužily pro stáčír-
nu. Další vrty byly označeny jako neperspek-
tivní a technicky nekvalitní. 
 Z této studie vzešla také myšlenka prove-
dení nového městského zdroje na pozemcích 
města severně od  lázní inspirovaná mode-
lem fungujícím v  mnoha lázeňských mís-
tech, kdy město jako řádný hospodář může 
být ideálním správcem a  provozovatelem.V 
návaznosti na  to si Město Náchod nechalo 
v průběhu léta zpracovat projekt podrobné-
ho hydrogeologického průzkumu, který měl 
za cíl lokalizovat místa nových průzkumných 
jímacích vrtů, které by se do budoucna moh-
ly stát novými dalšími minerálními zdroji 
typu IDA. Průzkum byl v září letošního roku 
ještě doplněn podrobným hydrogeologic-
kým měřením, které přesně určilo nejvhod-
nější umístění průzkumných vrtů. V součas-
né době byl vybrán na  základě výběrového 
řízení dodavatel zmíněných průzkumných 
vrtů a po získání všech potřebných povolení 
budou zahájeny práce.

K problematice odarzenování
   Minerální voda IDA obsahuje historicky 
vedle dalších minerálů i  stopová množství 
arzenu. Na  tuto skutečnost byli odběratelé 
vody vždy upozorněni, stejně tak tomu bylo 
od  října 2011, kdy byl obnoven prameník 
(kaplička) nad pramenem Jakubovým. Nově 
budovaná technologie, která zkapacitní mož-
nost čerpání minerální vody, bude proto do-
plněna o  zařízení, které sníží obsah arzenu 
pod 10 mikrogramů v litru.
 V  průběhu popisovaných technologic-
kých prací byla 21. 10. 2015 městu Nácho-
du doručena výpověď z dvacetileté smlouvy 
o  výpůjčce budovy a  pozemku prameníku 
(v  majetku společnosti Běloveské lázně a. 
s.), a to bez udání důvodu. V tomto případě 
se jedná o  roční výpovědní lhůtu. O  týden 
později, 29. 10. 2015, jsme obdrželi okamžité 
odstoupení od smlouvy o výpůjčce, kde běží 
měsíční výpovědní lhůta od  data doručení, 
a které je zdůvodněno neplněním dvou usta-
novení původní smlouvy o výpůjčce. S tímto 
tvrzením se však město Náchod neztotožňu-
je a Rada města Náchoda se tímto aktuálně 
zabývá a bude dále jednat s majiteli. Z uve-
dených důvodů je město Náchod nuceno 
dočasně pozastavit práce na nové technologii 
a  nelze proto ani upřesnit termín znovu-
otevření prameníku. 

   Město Náchod i nadále připravuje v Bě-
lovsi výstavbu v místě historických Malých 
lázní, kde by měl v příštím roce vyrůst areál 
s rekonstruovaným posledním zbytkem pů-
vodních lázní, kolonádou a novým místem 
s minerální vodou včetně venkovních vod-
ních rehabilitačních prvků (např. Kneippův 
chodník apod.).
Projekt připravujeme v  rámci přeshraniční 
spolupráce s  našimi sousedy - Chudobou, 
Dušniky a Hronovem. Aktuálně máme vel-
kou šanci s tímto projektem uspět v žádosti 
o čerpání evropských peněz.
Jan Birke, starosta, Ing. Tomáš Šubert, mís-
tostarosta, MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD., 
MBA - místopředseda vlády pro vědu, vý-
zkum a inovace, člen Zastupitelstva města 
Náchoda

Termín znovuotevření prameníku
nelze upřesnit  Níže zveřejňujeme vyjádření akciové společnosti Běloves-

ké lázně, a. s., která je vlastníkem prameníku a  přilehlých 
pozemků, včetně těch, na kterých jsou vrty IDA I a IDA II.
Sled událostí týkajících se uzavření prameníku Běloveské 
kyselky IDA v Náchodě-Bělovsi
1. 26.09.2015 město Náchod svévolně – bez toho, že by pře-

dem informovalo Běloveské lázně, a. s. (BL) jakožto svého 
partnera – uzavřelo provoz v prameníku, a znemožnilo tak 
přístup veřejnosti k čerpání Běloveské kyselky IDA.

2. Již dříve, a  to dne 23.07.2015, rada města Náchoda 
na svém jednání souhlasila (6-0-0) se zveřejněním záměru 
vybudování nového stáčecího místa, pítka pro veřejnost, 
včetně jeho propojení ze stávajících vrtů a  se záměrem 
provedení tří nových vrtů pro jímání minerální vody – 
tento krok je v příkrém rozporu s dlouhodobými podni-
katelskými záměry BL a jí spřízněných subjektů, nemluvě 
o bezprostředním ohrožení stávajících vrtů IDA I a  IDA 
II, konkrétně jejich vydatnosti.

3. Vyjma dne 09.10.2015, kdy mělo město Náchod povolen 
přístup na pozemek BL, se město Náchod opakovaně do-
pouštělo neoprávněného vstupu na pozemek BL.

4. Necelý měsíc po  uzavření prameníku ze strany města 
Náchod zaslala společnost BL městu Náchod dopisem 
ze dne 21.10.2015 výpověď smlouvy o  výpůjčce ze dne 
21.05.2011, a to s roční výpovědní lhůtou.

5. Následně, dopisem ze dne 27.10.2015, zaslala společnost 
BL městu Náchod nad rámec výpovědi také odstoupení 
od téže smlouvy o výpůjčce, a to z důvodu nedodržení je-
jího ustanovení čl. II. odst. 7, který stanoví, že vypůjčitel 
(město Náchod) se zavazuje uzavřít nejpozději do jednoho 
roku od nabytí účinnosti této smlouvy s půjčitelem doda-
tek k  této smlouvě (s uvedením kroků, které mělo město 
Náchod v dané době vykonat a nevykonalo je), a dále z dů-
vodu porušení čl. III. odst. 1, který stanoví, že vypůjčitel se 

zavazuje objekt prameníku na svůj náklad udržovat ve sta-
vu odpovídajícím sjednanému účelu a udržovat jej a jeho 
okolí v  čistotě a  pořádku a  zajistit dodržení bezpečnost-
ních, hygienických a protipožárních předpisů.

6. Byly to až tyto kroky BL, které přiměly vedení města Ná-
choda mj. k vyjádření, že bude s majiteli (tzn. BL) jednat.

7. O obou svých podniknutých právních krocích BL souběž-
ně písemně informovala Ministerstvo zdravotnictví ČR 
jakožto regulační a dohledový orgán pro oblast lázeňství 
a požádala o jednání v této věci na ministerstvu.

8. MZČR žádosti BL vyhovělo a  dne 09.11.2015 proběhlo 
více než dvouhodinové jednání na  MZČR svolané jeho 
náměstkyní Mgr. Lenkou Taie Kolaříkovou, a  to za účas-
ti místopředsedy vlády ČR a  zastupitele města Náchoda 
Pavla Bělobrádka, místostarosty Tomáše Šuberta, člena 
představenstva BL Mariana Khalify a dalších zástupců mi-
nisterstva v čele s ředitelkou Odboru zdravotního dohledu 
MUDr. Novotnou.

9. MZČR vyzvalo zúčastněné strany k vyjádření svých sta-
novisek a přislíbilo záležitost dále řešit.

 Vyznění výše uvedeného sledu událostí bylo následně 
v  médiích dezinterpretováno a  podáno ve  zcela opačném 
smyslu, a to především zásluhou značně zkreslujícího a Bě-
loveské lázně, a. s., poškozujícího podání, především ze stra-
ny představitelů města Náchoda.
 V odpovědích na vzrůstající mediální zájem o předmět-
nou záležitost společnost BL sdělila médiím výše uvedené 
skutečnosti a  deklarovala své odhodlání napravit uzavření 
prameníku ze strany města tím, že jej v nejbližším možném 
termínu opět zpřístupní široké veřejnosti, a  to při splnění 
všech požadavků, které město Náchod při provozování pra-
meníku zanedbávalo.  Dr. Ing. Marian Khalifa, 

člen představenstva Běloveské lázně, a. s.

Prameník chceme zpřístupnit veřejnosti

 K problematice uzavřeného prameníku Idy 
v  Bělovsi se podařilo získat vyjádření z  Mi-
nisterstva zdravotnictví, ve  kterém se uvádí: 
„Prameník Jakub v lázeňském místě Běloves 
byl pro veřejnost uzavřen, protože zde byl 
využíván přírodní léčivý zdroj, k  čemuž je 
podle § 9 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský 
zákon nutné povolení Ministerstva zdravot-
nictví.“
 Zákon  č. 164/2001 Sb. je Zákon o přírod-
ních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných láz-
ních a  lázeňských místech a  o  změně někte-
rých souvisejících zákonů, zkráceně lázeňský 
zákon. Paragraf 9 příslušného zákona se týká 
povolení k využívání zdrojů a v odstavci jed-
na se píše: „Využívat zdroje lze jen na podkladě 
povolení vydaného ministerstvem. Při vydávání 
povolení k využití zdroje ministerstvo dbá, aby 
využívání zdroje bylo šetrné a výtěžek ze zdro-
je byl využíván především k léčebným a diete-
tickým účelům.“ V § 12 Povolení k využívání 
zdroje se potom uvádí: „Ministerstvo vydá po-
volení k využívání jen takového zdroje, o němž 
je vydáno osvědčení podle § 5, a  jen tehdy, 
kdy žadatel předložil úplnou žádost o vydání 
povolení k  využívání zdroje podle § 10. Při 
posuzování žádosti o vydání povolení k využí-
vání zdroje ministerstvo hodnotí zejména, zda 
v této žádosti navržené využití zdroje odpoví-
dá charakteru a kapacitě zdroje a zda žadatel je 
schopen zajistit dlouhodobé využívání zdroje 
v  požadované kvalitě a  má praktické zkuše-

nosti s využíváním zdrojů. U historicky volně 
přístupných zdrojů a u nově získaných zdrojů 
z již využívané zřídelní struktury může minis-
terstvo v povolení stanovit uživateli povinnost 
umožnit bezplatný odběr minerální vody ze 
zdroje fyzickým osobám pro jejich osobní 
potřebu v rozsahu nepřesahujícím 10 % vydat-
nosti zdroje, nejvýše však 6 l/min.“
 Důležité je i  Osvědčení o  zdroji dle §5 „ 
Osvědčení o  tom, že zdroj minerální vody 
(dále jen „předpokládaný zdroj") je přírodním 
léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodní mi-
nerální vody (dále jen "osvědčení") vydá roz-
hodnutím ministerstvo, pokud ověří splnění 
požadavků na  vlastnosti zdroje stanovených 
tímto zákonem a  vyhláškou ministerstva vy-
danou podle § 3 odst. 1 tohoto zákona, a  to 
z  vlastního podnětu, na  návrh vlastníka po-
zemku, na  němž nebo pod nímž se předpo-
kládaný zdroj nachází, nebo na  návrh obce, 
na  jejímž území se předpokládaný zdroj na-
chází, anebo na návrh právnické nebo fyzické 
osoby, která hodlá předpokládaný zdroj vyu-
žívat. Při ověřování předpokládaného zdroje 
ministerstvo posuzuje jeho složení, vlastnosti, 
vhodnost a možnost jeho využití, jakož i pod-
mínky k zabezpečení jeho ochrany. Pokud při 
ověřování zjistí, že předpokládaný zdroj nespl-
ňuje všechny požadavky a  vlastnosti týkající 
se vhodnosti jeho využití k léčebným účelům 
nebo u minerální vody vhodnosti jejího pou-
žití ke spotřebě jako potravinu, rozhodnutím 
návrh na vydání osvědčení zamítne.

 Zákon ukládá uživateli také řadu povinnos-
tí, které jsou speci�kovány v § 16. Například 
podle písmene d) zajistit hydrologický a hyd-
rogeologický dohled nad zdrojem a sledování 
chemických, fyzikálních, mikrobiologických 
a  radiologických vlastností zdroje a  výtěžku 
a jejich zdravotní nezávadnost nebo podle pís-
mene i) oznamovat ministerstvu údaje o sku-
tečném množství výtěžku ze zdroje do 15. dne 
každého kalendářního měsíce za  uplynulý 
kalendářní měsíc a celou řadu dalších úkolů.  
Uživatel zdroje je také povinen zajistit odbor-
ný dohled nad využíváním a ochranou zdroje 
fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení 
o odborné způsobilosti.
 Lázeňský zákon upravuje i sankce. Podle § 
41 může ministerstvo uložit pokutu až do výše 
5 000 000 Kč tomu, kdo využívá zdroj bez po-
volení ministerstva nebo jej využívá v rozporu 
s tímto povolením, nesplní povinnost uživate-
le zdroje nebo jiným způsobem poruší zákon.
 „Podle nám dostupných informací v  sou-
časné době město Náchod pracuje na  poří-
zení technologie na odstranění arsenu, který 
je přirozeně ve vodě v prameníku někdejšího 
pramene Jakub obsažen a až do  instalování 
této technologie a získání povolení Minister-
stva zdravotnictví k  využívání zdroje musí 
být prameník i dále pro veřejnost uzavřen,“ 
uvádí se dále ve vyjádření  Ministerstva zdra-
votnictví respektive Českého inspektorátu láz-
ní a zřídel.
 Zpracoval: Karel Petránek

Město nemělo povolení ministerstva, proto je prameník uzavřen

Vizualizace  nové výstavby s  kolonádou a  prameništěm v  prostoru Malých (či Starých) 
lázní v Bělovsi. Zde by měl v příštím roce vyrůst areál s rekonstruovaným posledním zbyt-
kem původních lázní, na který  bude navazovat kolonáda s umístěním nového prameníku. 

Uzavření prameníku Idy v Bělovsi je stále živé téma

 Přestože je arsen znám jako jedovatý prvek, 
samotný kovový arsen je netoxický. V organi-
smu je však metabolizován na  toxické látky. 
Stejně tak v přírodních zdrojích se vyskytuje 
ve zdraví škodlivých sloučeninách, které po-
škozují nejprve periferní, poté i  motorické 
svalstvo, způsobují celkovou slabost a poško-
zují játra. Důsledkem toxického působení mo-
hou být změny na pokožce, vznik různých ek-
zémů a alergické dermatitidy, zvýšený výskyt 
kardiovaskulárních chorob a potratů, nádorů 
kůže, rakoviny plic a také sliznic a zvýšený vý-
skyt novorozenců s vrozenými vadami. Otra-
va může být buď akutní, kdy smrtelná dávka 
je 70 až 200 mg nebo 1 mg/kg/den, nebo chro-
nická, která vzniká nejčastěji při požití vody 
z  podzemních vod obsahujících přirozeně 
vysokou koncentraci arsenu. Světová zdra-
votnická organizace WHO doporučuje limit 
0,01 mg/l pro množství arsenu v pitné vodě. 
Stejná hodnota platí podle vyhlášky Minis-
terstva zdravotnictví z roku 2004 i pro balené 

minerální vody určené k pití. Podle komplex-
ní analýzy zdroje IDA 1 z roku 2008 je obsah 
hydrogenarseničnanu (HAsO4

-2)1,29 mg/l, 
některé další zdroje na internetu (wikipedia) 
uvádějí koncentraci 1,063 mg/l. Přepočtem 
na samotný arsen dostaneme hodnoty mno-
honásobně převyšující hygienický limit, což 
mělo být důvodem pro instalaci �ltračního 
zařízení v prameníku, které by obsah arsenu 
v minerálce snížilo na bezpečnou hodnotu.
 Arsen v Idě byl problémem už v minulosti. 
Například v „Poznámkách k historii vodních 
�ltrů v  Čechách“ z  roku 2005 Ing.  Václav 
Michek uvádí: „Hygieniky kojencům tehdy 
(v  tehdejším Československu – pozn. red.) 
doporučovaná minerálka IDA obsahovala 
arsen (As), což bylo uvedeno (jako HAsO4

-2) 
na  etiketě každé láhve Idy. Z  jednoduchého 
přepočtu na  As vyplynulo: doporučovaná 
Ida 55x překračovala nejvyšší mezní hodno-
tu tehdejší normy (dnešní by překračovala 
125x).“  Karel Petránek

Hodnoty arsenu převyšovaly doporučené limity

Představitelé náchodské Čtyřkoalice a další významní hosté slavnostně otevřeli prameník 24. července 2011
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KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům,
obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

vyučující maturitní obory:
 Cestovní ruch, Jazykové lyceum, 
Ekonomické lyceum, Gymnázium
Den otevřených dveří: 
pátek 11-prosince 2015 od 8:00-17:00 
a sobota 12.prosince 2015od 9:00-17:00

Střední škola ACADEMIA MERCURII v Náchodě

Adresa: Smiřických 740 (Plhov - pod zámkem)
www.academiamercurii.cz 
(jsme také bezbariérová škola s možností studia online)                                                                       

Letos už potřetí proběhla první část 
výměnného projektu mezi holand-
ským gymnáziem Willem van Oran-
je z  Oud-Beijerlandu a  náchodskou 
Academia Mercurii. Naši studenti 
přivítali v  Náchodě skupinu holand-
ských studentů s učiteli. V den jejich 
příjezdu pro ně byla připravena pro-
hlídka pevnosti Dobrošov, kterou 
skvěle odprůvodcoval v  angličtině 
náš student, Šimon Stolín. Středa byla 
ve  znamení slavnostního přivítání 
na  náchodské radnici, kde pan mís-

tostarosta Ing. Tomáš Šubert seznámil 
naše hosty s  městem a  náchodským 
regionem. Ve škole pak proběhly pre-
zentace, díky kterým jsme seznámili 
holandské hosty s naší zemí, kulturou 
a životem v naší škole a naopak, stu-
denti z Nizozemí přiblížili našim stu-
dentům život a kulturu v jejich zemi. 
Odpoledne nás čekala prohlídka měs-
ta a náchodského zámku, kterou vedla 
studentka AM, Alice Světlíková v an-
glickém jazyce. Ve  čtvrtek jsme na-
vštívili Adršpašské skály, které skvěle 

odprůvodcovala naše studentka Adé-
la Birke. Odpoledne bylo vyhrazeno 
sportovním aktivitám squash, rico-
chet a  ping-pong ve  Squash Centru 
v Náchodě. V pátek došlo na rozlou-
čení a  Holanďané vyrazili do  Prahy, 
kterou si prohlédli za  asistence prů-
vodkyň z AM, Magdaleny Grulichové 
a Karolíny Sršňové.
Studenti z Academia Mercurii se těší 
na  duben, kdy proběhne naše další 
setkání, tentokrát v  Oud-Beijerlan-
du.

„Akce Holandsko“  na ACADEMI MERCURII v Náchodě

 Chci se důrazně ohradit proti 
článku Dobré podmínky pro třídění 
odpadu v Červeném Kostelci z vyda-
ní Echa č. 30. Já jako řadový občan 
Č.K. jsem nejméně tři roky žádala 
představitele města, aby byl v Kostel-
ci zaveden kontejner na  papír. Léta 
jsem slyšela odpověď: „od  toho jsou 
Sběrné suroviny“. Když jsem argu-

mentovala, že daleko menší města 
tyto kontejnery již mají, bylo to há-
zení hrachu na  zeď. Když nic nepo-
máhalo, obrátila jsem se v  té věci 
osobně na nového starostu MěÚ. Ani 
poté se nic nedělo. Napsala jsem ur-
genci starostovi města a článek o kri-
tice dosáhnout kontejneru na  papír 
v  městském zpravodaji v  červnu 

2015. Divím se, že o tom pan Křeček 
vůbec ani netuší. Potom teprve byl 
osazen kontejner na  papír i  v  ulici 
Náchodská. Článek od  pana Křečka 
mě tudíž rozpálil do běla, protože já 
musela tvrdě bojovat, abych v  nej-
bližším okolí dosáhla i  kontejneru 
na papír, mnoho let urgovaný. Dana 
Het�eischová, Červený Kostelec

O třídění odpadu v Červeném Kostelci   

 Kulaté výročí si připomněli 1. pro-
since milovníci erotiky na  Náchod-
sku. 
Uplynulo 25 let od  chvíle, kdy byl 
v  Náchodě otevřen, po  Praze druhý, 
sex shop v tehdejším Československu.
Majitelka vzpomíná:
 „Inspirací pro nás byla televizní 
reportáž o  otevření prvního repub-
likového sex shopu v pražských Dej-
vicích. Po telefonické domluvě s jeho 
majitelkou jsme získali všechny po-
třebné informace. Pronájem obchůd-
ku, zařízení a nákup zboží se podařilo 
velmi rychle a za dva měsíce jsme ot-
vírali. Byla to po roce 1989 hektická, 
konečně uvolněná doba, kdy vznikala 
celá řada nočních klubů, erotických 
masážních salónů a  dalších podniků 
podobného zaměření. Něco nového 

a  lákavého. Zpočátku jsme prodáva-
li jen základní sortiment erotické-

ho zboží. Později se přidalo dámské 
spodní prádlo (zajímavé pro ženy), 
půjčovna pornogra�ckých videokazet 
(zase více pro muže) a žertovné zboží 
s erotickou tématikou.“
 V  roce 1996 zakotvil obchod 
ve městě na třetím místě, v domě čp. 
136 na  náchodské hlavní obchodní 
ulici, kterou je Kamenice a tam nabízí 
své zboží do dnešní doby.
„Moderní nakupování přes interne-
tové e-shopy je sice více anonymní, 
ale já si se zákazníky ráda promlu-
vím, zodpovím jejich zvědavé otázky 
a snažím se i poradit. Erotika a sex pa-
tří k životu a k ostychu není důvod.“
Tím ukončila svoje vyprávění majitel-
ka sex shopu J.M..
Foto: Historicky první upoutávka 
na sex shop v Náchodě…

Čtvrtstoletí sex shopu v Náchodě

Město Jaroměř vydalo hodnotný ba-
revný závěsný kalendář „Jaroměř 
a  Josefov na  starých mapách, plá-
nech a pohlednicích na rok 2016“. Jde 
o chvályhodný kulturní počin pro rok 
2016. Osvícení vydavatelé z MěÚ, od-
boru školství, kultury a  tělovýchovy 
společně s ředitelkou Městského mu-
zea v  Jaroměři PhDr.  Olgou Mertlí-
kovou ve spolupráci s dalšími autory, 
předkládají kulturní veřejnosti uni-
kátní nástěnný kalendář. Uspokojuje 
tak touhu veřejnosti po  obrazových 
informacích a  vychází k  roku 2016, 

kdy si připomeneme – jak píši v úvod-
ním slově vydavatelé -“nejen 890 let 
od  první písemné zmínky o  našem 
hradě Jaroměř (1126), ale také 120 let 
osvětové činnosti městské knihovny.  
Uspořádání kalendáře do  jisté míry 
navazuje na  výstavy o  zmizelé Jaro-
měři v  knihovně a  naposledy v  roce 
2014 v muzeu. Tento kalendář, jak in-
formují vydavatelé, by měl předjímat 
knihu Zmizelá Jaroměř, která vyjde 
v edici Zmizelé Čechy. Máme se tedy 
na co těšit!
PhDr. Jiří UHLÍŘ (redakčně kráceno)

Kalendář „Zmizelá Jaroměř“

Dne 10.12.2015 oslaví naše maminka,
babička a prababička,

paní Jaroslava Kaválková
 z Velkého Poříčí   85 let.
Do dalšího života přejeme 

vše nejlepší a hlavně

hodně zdraví!

GRATULACE

 Hokejový tým HC Tequila Ná-
chod gratuluje střelci vítězného 
gólu Petru Prádlovi, který na-
stoupil v  tomto dresu již ke  své-
mu 500 zápasu.

 Management 
 HC

Prádlo po dlouhé 
odmlce skóroval.

Do zlatova upečené selátko Walzlík, polské klobásky a 13 druhů českých piv 
byly hlavními lákadly akce „Sláva českého piva a polských klobás“, která pro-
běhla v sobotu 28. listopadu v centru Walzel v Meziměstí. Foto ECHO

Podnikání nemá hranice 
Inzerujte v Polsku. Tel 602 103 775

Do dalšího života přejeme 
vše nejlepší a hlavně

hodně zdraví!
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www.TOPMAMA.cz
Beautiful sexy pregnant

Vyzkoušejte si osobně luxusní těhotenské oblečení
značky Happy Mum a Elpasa kdykoliv po telefonické dohodě. Tel.: 776 580 650

ze specializovaných plantáží 
přesně dle Vašich představ 
a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 17.30 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

Kontakt:
T: 702 189 414, 491 204 029
E: andrea.kulichova@manpower.cz

www.manpower.cz

NABÍRÁME
pro Škoda Auto
Kvasiny
Operátor výroby 
v provozech svařovny, 
lakovny nebo montáže

Nabízíme:
• výdělek až 26 800 Kč hrubého 

měsíčně
• ubytování zajištěno 

s příspěvkem
• svozové trasy ze směrů: 

Králíky, Náchod

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

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

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?Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?

Malý krok pro tranzit Evropou, ale velký skok pro Náchod 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

V  Náchodě po  139 dnech skončily 
práce na budování okružní křižovatky 
u Čedoku (silnice I/33). Po celou dobu 
stavby byl provoz řízen kyvadlově. 
V  první fázi byl provoz veden v  pra-
vé části původní křižovatky ve směru 
na Polsko, byly přeloženy veškeré sítě 
a  odtěžena původní vozovka. Také 
byly vybudovány nové opěrné zdi 
a  stanice pro odčerpávání spodních 
vod. Ve  druhé fázi byly dobudovány 
přeložky sítí, chodníky, ostrůvky pro 
pěší, osvětlení a  dokončeno doprav-

ní značení. I  přesto, že s  sebou nesla 
rekonstrukce této okružní křižovatky 
značné dopravní komplikace, výsledek 
stojí za to. Zvýšila se nejen bezpečnost 
provozu, ale navýšila se i  kapacita 
okružní křižovatky, čímž se urychlí 
průjezd městem. „Utkvělo mi v  pa-

měti, že hosté při ceremonii otevření 

zmiňovali, že je to alespoň malý krok, 
který zlepší tranzitní průjezd Nácho-
dem. Je to pravda, protože definitivní 
řešení enormní dopravní zátěže pro 
Náchod může přinést až připravovaný 
obchvat města. Na  druhé straně, již 
samotné otevření okružní křižovatky 
u  Čedoku přineslo Náchodu citelnou 
úlevu. Při vší úctě k  astronautu Nei-

lu Armstrongovi bych si tak dovolil 
parafrázovat jeho výrok- provázející 
první stopy člověka na Měsíci - v naší 
náchodské realitě: Nová okružní kři-
žovatka je možná jen malý krok pro 
tranzitní automobilovou dopravu Ev-
ropou, ale velký skok pro Náchod“, 
komentuje s  nadsázkou a  úsměvem 
starosta Náchoda a  poslanec PS PČR 
Jan Birke. 

OKRUŽNÍ  KŘIŽOVATKA

LEPŠÍ  PRŮJEZD  MĚSTEM

Původní nevyhovující kruhový objezd byl zvětšen a rozšířen o dvě spojovací větve 
(bypassy). Současně s rekonstrukcí křižovatky byly upraveny například i dotčené 
opěrné zdi, kanalizace, chodníky a inženýrské sítě 

Zrekonstruovaná okružní křižovatka byla  slavnostně uvedena do provozu za účas-
ti mnoha významných hostů, mezi nimiž nechyběl ani ministr dopravy Daň Ťok 
(na snímku s J.Birke)

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru

řidiče 
osobní dopravy:

Požadujeme:
- Řidičský průkaz skupiny D
- Bezúhonnost

Nabízíme:
- Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
- Zázemí stabilní firmy s 15 letou tradicí
- Jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
- Moderní vozový park
- Mzda + cestovní náhrady dle zákona

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90

tel.: 725 761 401 
www.cdsnachod.cz

Is voluptas quas simus dolupta tiberuntet qu

Natem non rempeli genimet es rehenihilit lam amet facestibus quam sint ulparumqui acca-
tem experum iumqui remque niet ad earis eossimpost, corum qui dessimusciis nullaboribus 
essum volorep raepratem. Nam andiaspid magnim inveribusam quatendanda doloriam 
latibus ra consecatis qui doluptam quam, volest

www.cdsnachod.cz

Flexibilita rozvržení stránky

V názorných příkladech je jednoznačně dána 
pružnost spočívající ve flexibilním rozvržení stránky, 
které se přizpůsobí obsahu vaší reklamy.

Principy tiskové inzerce

Uspořádání inzerce se skládá ze tří následujících komponent: 
(1) Bílá hranice 
(2) Žluté pole pro nadpis
(3) Image oblast fotogarfie
(4) prostor ro doprovodný text loga

(1)

(1)

(2)

(4)

(3)

 Asi každý zná jméno hudebníka, 
trumpetisty a dirigenta Václava Hybše, 
který tento rok oslavil kulaté 80. naro-
zeniny. Ale ne všichni ví, že je naším 
krajanem, protože  se narodil v  roce 
1935 v  Polici nad Metují. A  orchestr 
Václava Hybše v Polici nad Metují za-
hraje i na koncertě 16. prosince (v Ko-
lárově divadle).

Krajan Václav Hybš
 Broumovský klášter připravil zají-
mavé  prohlídkové okruhy pro období 
vánočních svátků i na poslední dny to-
hoto roku (24., 26. a 31.12.) Chcete – li 
si užít sváteční  atmosféru v  místech 
s nesporným historickým geniem loci, 
neváhejte a rezervujte si včas vstupen-
ky do tohoto skvostu barokní sakrální 
architektury. 

Do kláštera ve svátečním

se koná 12. a 13. 12 2015 
v místní tělocvičně.

Vystavovat budou šikovné ženy 
a děti z nejbližšího okolí. 

V sobotu v 16,00 vystoupí děti 
z místní školy a v neděli v 15,00 vám 

zahraje folková skupina Chvíle. 
Otevřeno v sobotu od 13,00 
do 17,00 hod., v neděli již

 od 9,00 do 17,00 hod.
Na všechny se srdečně těšíme, 

přijďte si k nám na chvíli odpo-
činout.

Vánoční výstava 
ve Žďárkách

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte  si od 4 000 do 50 000 Kč

• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost 
• Profesionální jednání
• On-line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet 

800 888 120
bezplatná linka

www.faircredit.cz 

Pojištění schopnosti splácet 

Zimní úpravy zahrad 
Tel.: 724 173 560
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* VŠ 49/165 hl. pohodového muže - 
SŠ,VŠ. Tel.606 847 418
* Muž 85 let z Náchodska hledá pří-
telkyni. Tel. 723 233 101

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v  klidné části Nového Města n.M. 
Dům je zateplen, zaveden inter-
net, plastová okna, výtah. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč 
Tel. 608 323 373
* Pronajmu garzonieru 1+1 v  Ná-
chodě-Bělovsi. Velká lodžie, sklep, 
možno i  se zařízením. Nájemné 
3.500Kč + poplatky a energie. TEL.: 
602 443 750
* Koupíme byt v  OV 1+kk až 3+1 
v N. Městě n/Met., rychlá platba, tel. 
602 204 002.
* Pron.nově zrek. nadst. podkrov.
byt 3+1, garáž, zahrada v rod.domě 
v Olešnici u Č.Kostelce. Náj. 6.000,-
+1.000,-zál. voda+el.+kauce. Kotel 
na tuhá paliva. Tel: 608 903 050
* Prodám byt OV v centru Police 
n/M 3+kk, zděný, cca 70m,2xskle-
p,po kompletní rekonstrukci, cena 
790.000,-Kč. Tel. 605 774 982
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Pronajmu pěkný, slunný byt 2+1 
v osobním vlastnictví v Č. Kostelci, 
ihned k nastěhování. Tel 605 246 800
* Prodám garsonku s  prostornou 
lodžií v  osobním vlastnictví v  Ná-
chodě v Běloveské ul. K bytu náleží 
komora a  sklep. Cena 530 tis. Kč. 
Tel. 608 511 440, 777 093 773
* Prodám DB 1+kk v Náchodě. RK 
nevolat.Tel. 605 180 862
* Pronajmu v  přízemí byt 3+1 92 
m2 v Novém Městě n.M. na Františ-
ku, přízemí, zahrada, internet, plast.
okna. Nájem 6500,-Kč + energie. 
TEL.:606 773 111
* Pronajmu garsonku v  Náchodě. 
Ihned volná. Povinná kauce. Tel. 
608 869 885
* Pronájem bytu 1+1 v  Polici nad 
Metují od  1.1.2016 Byt se nachá-
zí na  sídlišti a  má vestavěné patro 
na spaní. Cena 6200 Kč včetně inter-
netu. TEL.: 775 158 538
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 71 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 v  Hronově 
v  panelovém domě. Nájem 4700,-
Kč + inkaso. Volné od  1.12.2015. 
Tel: 604 250 202
* Pronajmu částečně zařízený byt 
2+1 v  Č.Kostelci, 1.patro bez vý-
tahu,dům zateplen,plastová okna.
Klidné bydlení. Nájem 3500 Kč+e-
nergie dle spotřeby.Vratná kauce 
15000Kč. Tel. 728 954 600
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 37 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v Hronově v Jungmannově ulici. Nové 
rozvody el., vody, odpadu, nové omít-
ky, okna, podlahy, koupelna a WC. Vý-
měra bytu 53 m2. Tel. 774 311 404 , RK 
nevolat. Cena: 990 000,- Kč

* Pronajmeme k  dlouhodobému uží-
vání nebytový prostor o rozloze 41 m2 
v České Skalici, Tyršova ulice. Vhodné 
pro uskladnění materiálu nebo motocy-
klu. Výše měsíčního nájmu Kč 800,-- + 
energie. Info na tel. 733 131 189.
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. 
jakékoliv využití navr. cena 1.5 mil.
Kč. TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRAKO-
NOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, 
ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠO-
VĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ 
ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 
777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k podnikání, cca 50 m2 v přízemí, Hu-
sova ul. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fitcentrum a  jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.:777 
152 750 v pracovní dny

* Prodám pianino PETROF, event. 
odvezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám jehňata, váha 25-30 kg, 
cena 800-1100 Kč. Možnost porážky. 
Tel. 728 037 437
* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390

* Koupím do své sbírky počítač ZX 
Spectrum. Prosím nabídněte. TEL.: 
774 180 060

* Sběratel koupí pozůstalost - po �la-
telistovi - známky, obálky, dopisnice 
atd. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, vybavení černé komory, 
staré fotografie, reklamní fo-
tografické materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451

* Koupím soustruh MN 80 včet-
ně příslušenství či podobný malý. 
Mob.: 603 959 560

* Koupím garáž v  Náchodě na  Pl-
hově u  koupaliště nebo Příkopech. 
TEL.:604 437 128

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

* FLEXARET KAMARÁD, LEICA, 
ROLEIFLEX... i  jiné staré fotoapa-
ráty koupím. Tel. 604 72 36 77
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek do r. 1970. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankov-
ky, medaile, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858

* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Novém Městě nad Metu-
jí v  Havlíčkově ulici. Po  rekonstruk-
ci - plastová okna, ústřední vytápě-
ní, nové rozvody el., nová koupelna. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Prodej 2+kk,Hronov,osobní vlast-
nictví,48m 2.Výborný stav,komplet 
rekonstr. v  r. 2010 (topení, elektri-
ka, voda, krb. kamna, okna, podla-
hy, kuchyň, koupelna), k  bytu půda 
s ateliérem, sklep, kůlna, parkov.mís-
to. 680  000Kč-při rychlém jednání 
sleva!SPĚCHÁ!RK nevolat. Tel. +420 
603 525 703
* Pronajmeme pěkný zděný mezo-
netový byt 3+1 o výměře 106 m2 v 2. 
patře v Dobrušce v Kostelní ul. 3 (nad 
drogerií).Byt je nově zrekonstruovaný. 
Cena nájmu je 9000,- Kč plus energie. 
Tel. 604 981 773
* 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  připra-
vené k okamžitému nastěhování. Kon-
takt: 730 517 357, 733 735 709
* PRODEJ BYTŮ V KRKONOŠÍCH. 
Nabízíme k prodeji do osobního vlast-
nictví nadstandardní byty v obci Hor-
ní Malá Úpa Dispozice bytů: 1+kk, 
2+kk až 2+1 Byty jsou připravené 
k  okamžitému nastěhování Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709
* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30

* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Pronajmu větší garáž v  Náchodě. 
TEL.:732 167 291
* Prodám 3 stavební pozemky Čer-
vený Kostelec - Stolín. Pozemek á 
1200m2.Zasíťováno,vše na hranici po-
zemku.Pěkné místo.RK nevolat! Tel. 
608 862 823
* Prodej pěkného RD ve Velkém Dřeví-
či. Cena nemovitosti 1.550.000 Kč. Kon-
takt na tel. 737 060 114, RK NEVOLAT.
* Koupím garáž v  Náchodě. Platím 
hotově. Tel. 776 224 358 (volat v prac. 
dny 8-16 hod.)
* Prodám stavební pozemek v Dolní 
Radechové 2500 m2 za 1 mil.Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pron. prostory v  příz. s parková-
ním, býv. OÚ v D. Radechové, 5 kan-
celáří,sklad,WC,110m2 (lze i jednotl.), 
vyt.akum.kamny. Náj. 5.000+ 500vo-
da+el.+kauce, volné od  1.1.16. Tel. 
608 903 050.

*Pronajmu obchodní prostory 
na nám. TGM v Náchodě - cca 100 
m2. TEL.:608 730 881

* Pronajmu solno-jodovou jesky-
ni v  centru Náchoda s  počátečním 
vkladem za  vybavení. Bezbariéro-
vý přístup. Možnost využití i  pro 
jiný podnikatelský záměr. Informace 
na tel. +420 776 640 816
* Nabízím k pronájmu nebo ke spo-
lečné spolupráci vytápěné výr.pro-
story cca 600 m2 vč. kanceláře, soc.
zař., kuchyň, šatna. Náchodsko. TEL.: 
774 224 446

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

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

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papírový 
materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, 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 56 49 30

* Výměna autogenu (kyslík, acety-
len).TEL.:777 590 755

* PŘIJMU ošetřovatele-ošetřo-
vatelku skotu, stájníka. ŘP sk.T. 
Ubytování možné. Požaduji dobrý 
vztah ke zvířatům, pracovitost, zod-
povědnost. Nabízím perspektivní 
práci, dobrý kolektiv a  solidní jed-
nání. Volejte 608 523 074

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis.Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázo-
vý úklid bytů, domků a chalup. Dále 
uklidím po  malování a  rekonstrukci 
a  stavbě domů i  bytů, praní koberců 
a  čištění sedacích souprav. Předvá-
noční a  vánoční úklid s  dárečkem. 
TEL.:737 564 496

* Prodám štěně jork - biewer, stáří 10 
týdnů, cena 7.000 Kč. Tel. 602 65 75 60

* Vykoupím nové - nepoužité díly 
Škoda - Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda 
Octávia, Spartak, Felicia např. světla, 
nárazníky, díly motoru, plechové díly 
- podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty 
a jiné. TEL.:777 590 755

* Přesné autopotahy šité na zakáz-
ku z kvalitních materiálů vč. mon-
táže. Volejte na  tel. 606  299  945, 
491 427 628, K Brodu 391, Náchod 
- Běloves 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NABÍZÍM PRÁCI KADEŘNICE 
v novém salonu v Červeném Kostelci 

na vlastní ŽL.
Tel. 732 647 202

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

SPLŇTE SI SEN!
 Přihlaste se do rekvali�kačního 

kurzu KADEŘNÍK 
v Červeném Kostelci.

Kurz akreditován MŠMT.

Tel: 732 647 202

 Přihlaste se do rekvali�kačního 

v Červeném Kostelci.
Kurz akreditován MŠMT.

Tel: 732 647 202

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

 na mateřské.
Volejte 727 972 858

NÁCHODSKO
776 353 038

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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 

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

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc  
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

Hledáme SERVÍRKU 
do Pizzerie Grandioso

Husovo nám. 1206, 
Nové Město nad Metují

Nástup ihned.
Tel. 602 628 911

NEBYTOVÉ PROSTORY
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují přijme:

OBSLUHU GALVANICKÝCH LINEK
do nepřetržitého provozu, ukončené 

středoškolské vzdělání výučním listem 
podmínkou, práce vhodná pro muže.

PRACOVNÍKA NA CNC FRÉZOVÁNÍ
do třísměnného provozu, vyučen v oboru 

a praxe min. 5 let podmínkou.

ELEKTRIKÁŘE 
do jednosměnného provozu,
řidičský průkaz podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

STŘÍHÁNÍ PSŮ a koček
NÁCHOD  tel.  608 283 516

Celková úprava, šijeme oblečky na míru, 
výroba obojků a vodítek

www.salonsaluki.cz
salon saluki

VELKÉ POŘÍČÍ  tel. 776 637 927
celková úprava, domácí HLÍDÁNÍ PSŮ

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.

· Expedient pekařského zboží 
· Skladník do skladu surovin

(příjem a  rozvažování surovin pro výrobu)

email: rp@pekarnynachod.cz Tel.:777 765 918

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. , 
přijmou pro provoz Běloves pracovníka na pozice :

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek  

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Nabízíme:
- Slušné pracovní podmínky v rodinné �rmě 

s 25-letou tradicí
- Moderní vozový park
- Velmi dobré platové podmínky

Přijmeme řidiče MKD skupiny C+E

Kontakt na tel.: 491 453 132 nebo mailem na: info@pjpt.cz

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68

552 03 Česká Skalice

Jsme stabilní a úspěšná společnost s tradicí jíž přes dvacet let. 
Nabízíme možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.

HLEDÁTE PRÁCI? 
POJĎTE K NÁM, MY JI MÁME

Zasílejte životopisy na
 prace@elektrocomp.cz, nebo volejte na 777 789 884.

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA TYTO POZICE:

ELEKTROMONTÉR

ZÁMEČNÍK

ŘIDIČ SKUPINY C, E 
S PRŮKAZEM JEŘÁBNÍKA

STROJNÍK BAGRU / NAKLADAČE

PROJEKTANT ELEKTRO

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.

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZůSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
vyklidím půdu, sklep, dům

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

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

Přijmeme řidiče na SOLO 12t
stabilní dopravní �rma

dobré platové ohodnocení
nástup možný ihned

informace na 777 993 008

info@marekdoprava.eu
Nové Město nad Mětují | www.marekdoprava.eu

JAROSLAV MAREK
doprava & spedice

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” 

LABORANT/KA/ TECHNICKÉ KONTROLY

chemické výrobní družstvo

hledá pracovníka na pozici:

významná společnost v oblasti výroby 
a distribuce kosmetiky a nátěrových hmot  

se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
nejpozději do 15.12. 2015 na adresu : lambertova@detecha.cz

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

Požadujeme: 
· SŠ chemické 
· znalost práce v laboratoři 
· znalost práce s předpisy 

a vedení laboratorních záznamů
· znalost systému řízení 

kvality dle norem ISO 
· znalost práce na PC
· řidičský průkaz skupiny B
· spolehlivost, přesnost, zručnost

 Nabízíme:
· práci  na hlavní pracovní poměr
· práci ve společnosti s tradicí
· �remní výhody
· pracovní poměr na dobu určitou   

Místo pracoviště : 
· Nové Město nad Metují 

a Tis u Nového Hrádku

Nástup :     
· únor 2015

ATAS  elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ
PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ do třísměnného režimu:

• PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ
- jemná ruční práce vhodná pro ženy

• PRACOVNÍKA DO SKLADU

• STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA - s vyhláškou  50/1978    

PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

• VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA  -  absolventa VŠ elektro

• TECHNOLOGA  -  absolventa ÚSO strojní

• ELEKTROMECHANIKA  -  s vyhláškou  50/1978 min § 6

• KOVOOBRÁBĚČE - brusiče, frézaře  - vyučené ve strojním oboru

• SOUSTRUŽNÍKA, FRÉZAŘE, NÁSTROJAŘE, OBSLUHU CNC STROJŮ

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

Borsovo 
energetické
okénko 110.

Vážení a milí čtenáři,
Jsme v  období, kdy mnoho doda-
vatelů energií bude upravovat své 
obchodní podmínky na  příští rok, 
měnit ceny….Proto Vám zopakuji 
možnost odstoupení od Vašich stá-
vajících smluv bez jakýchkoliv sank-
cí, i když je máte podepsány na delší 
dobu. V  takovýchto případech lze 
využít energetického zákona par.11. 
Pokud adresně dostanete od  svého 
dodavatele upozornění na  změnu 
cen nebo obchodních podmínek 
máte max. 30 dní na využití odstou-
pení / v současné době tak třeba činí 
VEMEX energie /.  Pokud dodava-
tel upozorní na  tyto změny pouze 
veřejně většinou na  internetu máte 
tuto možnost 3 měsíce. Doporučuji 
se stavit na našich pobočkách a Vaši 
konkrétní situaci prokonzultovat.
Po  razantním pádu cen plynu, za-
čala cena plynu zase a vcelku rychle 
stoupat !!!
Přesto jsme včas nakoupili plyn pro 
naše potenciální nové klienty z  řad 
domácností pro naši oblast a  to 
v  objemu cca 3  000 MWh na  rok 
2016. Koncová cena je 720,-Kč / 
MWh s měsíčním poplatkem 0,-Kč. 
Máme již volnou kapacitu pouze 
cca 500 MWh. Zatím této nabídky 
využilo přes 100 klientů za poslední 

měsíc. Předpokládáme, že do 18.12. 
2015 zbytek vyčerpáme.
Pokud máte zájem, stavte se u  nás 
na pobočkách, v porovnání s ostat-
ními dodavateli to rozhodně bude 
špičkově nízká cena…… A  to jsou 
přece Vaše peníze.
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele 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,  Náchod : 
TEL.: TOMANOVÁ 702  173  037, 
Hofmanová 607 007 927,
Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634,  Trutnov
Tel: Fischerová  727 811 397,
Tláskal  777 201 177 ,
Nováková  730 897 101,
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
Rychnov nad Kněžnou
Tel. Jirotková  601 342 066, 
Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)
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stavební bytové družstvo
náchod

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

sbd náchod, Parkány 311, 547 01 náchod www.sbdnachod.cz

KoMPLeXní 
sPrÁva

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Dejte si u nás pár 
setů pro zahřátí!

O víkendech 
hrajete levněji, 

než v pracovní dny!

Domov hledají
Maruška je asi 2letá 
moc milá a  hodná fe-
nečka. Přicestovala 
k  nám z  Ukrajiny, kde 
by ji nečekalo nic pěk-
ného. Maruška je milé 
stvoření, které si užívá 
života. Je očkovaná, či-
povaná a kastrovaná.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Městské pohotovostní kotce Hronov Tel.: 776 776 738 Michaela Citová

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  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  IOTEVÍRÁME  I VV SOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTUSOBOTU
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* 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

Prodej (pronájem) objektu v N.Městě n/M
Komerční budovy 
o zast. pl. 624 m2 
na pozemku 1.817 m2  
u centra města a hl. 
komunikace, proná-
jem dohodou.  

180630 cena: 2.900.000,-Kč

Byt 2+1 OV s balkonem, Trutnov
Udržovaný byt (62 
m2) v centru města 
(ul. Žižkova),  po část. 
rekonstrukci, plast. 
okna, prostorná ku-
chyň,  šatna, zděný 
sklep, ihned volný. 
180618 cena: 950.000,-Kč

Nadst. zrekonstr. RD v N.Městě n/M
Dům v histor. části 
u náměstí (původ ze 
16. st.)  po pečlivé 
rekonstr. s 3 byty 
(možnost pronájmu-
),zachovalé klenby..
poz. 522 m2 
180629 cena: 5.500.000,-Kč

RD s garáží,Vrchoviny u N. Města n/M
RD (zast. 120 m2) 
s garáží a pozemkem 
601 m2, dobrá vazba,-
zachovalá střešní kry-
tina. El. 400 V, stud-
na,odpad-kanalizace.

180589 cena: 1.095.000,-Kč k jednání

Velký RD s 3 byty Náchod, Purkyňova
Dům po kompl. peč-
livé rekonstr., byty 
1+kk, 3+1, 4+1 o celk. 
užitné ploše 244 m2, 
možnost i ordinace, 
2 garáže, okrasná za-
hrada..   
180623 cena: 4.600.000,-Kč

Prodej (pronájem) RD,N. Město n/M
Dům se dvěma byty 
4+kk ve velmi klid-
né části, plast.okna, 
vel. terasa, balkon, 
garáže pro 3 auta, 
pronájem bytu 
v 1NP-7.000 Kč/měs.
180599 cena: 3.290.000,-Kč

>

Shodné ulice
 V Jaroměři – Josefově řeší shod-
né názvy ulic. Na  tuto skutečnost 
upozornilo sestavování celostátní-
ho základního registru. V Jaroměři 
se našlo celkem 7 ulic se shodným 
názvem. Nutné je tedy přejmenová-
ní. V rámci něho se například v Ja-
roměři přejmenuje  ulice 5. května 
na ulici Legionářskou, ulice Příčná 
změní „volací znaky“ na Šustilova. 
V  Josefově zase „zazvonila hrana“ 
pro ulici Husovu, která se nově 
bude jmenovat Traxlerova. Ve stej-
né lokalitě se mění název ulice Pa-
lackého na Kracíkovu atd. 

one man show
CESTOU NECESTOU

s Miroslavem Donutilem

Předprodej vstupenek: Informační centra Náchod, Nové město n. M.,  
Česká Skalice, Hronov, Červený Kostelec a na www.disdata.cz

22. 12. 2015 v 19:00
v Městském divadle  
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

 I  v období před Vánocemi můžete navštívit Pevnost Dobrošov. Prohlíd-
kový okruh (kde se dozvíte i jak kdysi vojáci a dělníci trávili vánoční svátky 
na staveništi pevnosti) je otevřený – do 18.12. každé úterý, čtvrtek a pátek 
v  době od  10 do  14 hodin. Ostatní pracobní dny, soboty a  neděle pouze 
na objednání, tel. 724 120 498. 

Pevnost Dobrošov před Vánocemi

Podzim je v naší  mateřské škole ve znamení skřítků Podzimníčků, kte-
ré děti společně s  rodiči doma vyrobily a  přinesly. Udělali jsme z  nich 
nádhernou podzimní výstavku v  prostorách budovy i  před vchodem. 
Koncem října jsme se všichni společně sešli na zahradě na našem „Pod-
zimním čarování“. Pro děti tu byly připraveny úkoly, rodiče mohli s jejich 
plněním pomáhat. Na  konci čekala drobná odměna… Sv. Martin letos 
sníh nepřivezl, ale upekli  jsme  si alespoň svatomartinské rohlíky. Do-
konce dva druhy - v každé třídě jiné, ale všechny povedené a moc dobré.

Kolektiv učitelek MŠ Myslbekova, Náchod

Podzim ve znamení skřítků 
Podzimníčků

MAKOBRANÍ S MAKULENKOU
V  mateřské škole Havlíčkova v  Ná-
chodě na  Plhově si užíváme po-
sledních podzimních dnů.  Velkou 
oslavou „Makobraní „ jsme zakon-
čili celoroční projekt o máku – Ma-
kulenka. Od  jara jsme pozorovali 
zasetá maková semínka,  jak rostla 
a měnila se nám před očima v květy 
máku různých druhů. Celý projekt 
se nesl v duchu her a dalších činností  
s  makovým námětem. Při zakonče-
ní projektu jsme spolu s  „makovou 
panímámou“ při ochutnávce ma-
kových dobrot hodnotili celou se-
zonu. Makové medaile nám budou 
stále připomínat zážitky s  mako-
vým semínkem.  Děkujeme všem 

zaměstnancům, rodičům i hlavnímu 
partnerovi našich zahradnických 

projektů, �rmě Agro CS z  České 
Skalice.     Kolektiv MŠ Havlíčkova 

Nyra (1 rok)

Lira (1,5-2 roky)

Sax (5 měsíců) bohužel nemá jedno 
očičko, buď se narodil již bez něho 
a  nebo o  něj přišel když byl ještě 
maličký. Nyra, Sax a Lira jsou velice 
kamarádští, mazliví, přítulní a hraví 
pejsci. Z počátku trochu nedůvěřiví.

Sorbon je kříženec zřejmě Boxera 
a Bordeauxské dogy starý 1,5 roku..  
K lidem je nedůvěřivý a špatně sná-
ší být v kotci, proto by byl vhodný  
společník spíše k domku se zahra-
dou a k lidem s odrostlejšími dětmi 
Je to velice učenlivý, mazlivý, hravý 
a kamarádský psík.

Nyru, Saxe a Liru někdo nechal 
uvázané u Penny marketu v Hronově


