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duben 1721 - narodil se Claude-Benoit Duhamel 

de Querlonde, francouzský inženýr, autor projektu 

pevnosti Josefov

Skupinka atletů z mé tréninkové skupiny  z Náchoda se vrátila ze čtrnáctiden-
ního soustředění z Kanárských ostrovů - Gran Canaria, města Maspalomas.
Celé atletické soustředění probíhalo vždy ve dvoufázových jednotkách s po-
třebnou regenerací.
Bylo tam krásné počasí, kde se střídal atletický stadion s  běháním na  pláži 
u moře a výběhy do velkých písečných dun. Celá kondiční příprava probíhala 
bez problémů a podle plánu.
O stravu se nám vzorně starala pí. Vondřejcová. Jiří Vondřejc - trenér

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Pracovní pozice: 
 
 

Technik – konzultant 
 

Do našich řad přijmeme nového zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
zajímavé a perspektivní uplatnění, firemní 
benefity, plný pracovní úvazek, nástup možný 
ihned. 
Požadujeme: technické vzdělání (elektro 
výhodou), praxe ve výrobní společnosti, 
schopnost samostatné práce, řidičský průkaz B,  
dobré komunikační schopnosti, minimálně 
středoškolské vzdělání, právní bezúhonnost. 
 

Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 

MARINE s.r.o., výrobce Al člunů
Nové Město nad Metují

Hledáme nové kolegy
do našeho týmu na pozice:

- Skladový referent
- Pracovník do výroby (montáž Al člunů)
- Pracovník do výroby (obsluha CNC lisu) 
- Servisní technik lodních motorů

Požadujeme:
- samostatnost
- manuální zručnost
- spolehlivost
Nabízíme:
- zajímavou práci na plný úvazek
- jednosměnný provoz
- profesní růst
- osobní ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Podrobné informace naleznete na: 
www.marine.cz
Nabídky s  životopisem zasílejte 
na e-mail: volnemisto@marine.cz
Kontakt: MARINE s.r.o.,
Řadová 465, Nové Město nad Metují
Tel. 775 571 123 Ing. Jiří Hubka

 Sál Pellyho domů v  Polici nad 
Metují bude 25.dubna v  19 hodin 
místem konání autorského čtení 
prozaické básně Hodiny bijí půl v in-
terpretaci známého cimrmanologa, 
textaře a  básníka Miloně Čepelky. 
Doprovodem čteného slova bude 
hudba náchodského šansonového 
uskupení 6NaChodníku. 

Hodiny bijí půl

 Jako v loňském roce, tak i letos pro-
vedli šonovští hasiči v sobotu 9. dubna 
2016 sběr odpadků. Podél silnice z Vr-
chovin do  Šonova nasbírali 14 pytlů 
odpadu. Minulý rok to bylo 32 pytlů. 
Akce probíhala za podpory Obecního 
úřadu Provodov – Šonov.  (kp)

Podpora akce 
„Uklízíme Česko“

 V Polici nad Metují probíhá 
v měsíci dubnu deratizace pot-
kanů a krys. V průběhu derati-
zace by měli být na pozoru před 

otrávenými návnadami například  
rodiče malých dětí či pejskaři. 

POZOR 
DERATIZACE!

Je téma letošního (již 19. roční-
ku) fotografické soutěže Rtyňské 
foto, kterou vyhlašuje město Rtyně 
v  Podkrkonoší. Fotografie se při-
jímají do  14. září t.r. Více infor-
mací o  soutěži lze  získat na  webu 
www.rtyne.cz

Kouzlo noci

Cirkus BERNES, který nedávno hostoval v Náchodě, přivezl do naší okresní 
metropole řadu exotických zvířat. Nechyběli mezi nimi ani velbloudi. A pro-
po, víte, které  české město má ve znaku právě velblouda? Je to Plzeň, která byla 
v roce 1433 obléhána spojenými husitskými vojsky.  Po jednom neúspěšném 
útoku husitů padlo do rukou Plzeňanů  velmi exotické zvíře,  - velbloud. Pa-
třil sirotkům, husitským bojovníkům, kteří ho dostali od polského krále jako 
odměnu za pomoc, kterou mu poskytli. S velkou slávou si toto zvíře Plzeňané 
přivedli do města. Později se tento velbloud  dostal i na plzeňský městský znak. 
 Foto Josef Pepa Voltr

je tématem interaktivní přednášky spo-
jené s ochutnávkou izraelské kuchyně, 
která se uskuteční 26. dubna od 17.30 
hod. v Městské knihovně Egona Hos-
tovského v  Hronově. Tématem před-
nášky provází a k ochutnávce zve Ra-
dek Hejret. Vstupné dobrovolné. 

Stát Izrael 
   Fotbalové hřiště v Rokytníku bude 
30. dubna místem tradičního pálení 
čarodějnic. Pořadatelem jsou rokyt-
ničtí dobrovolní hasiči. Začátek čaro-
dějnické akce je v 19.00 hodin a těšit 
se můžete i  na  soutěž o  nekrásnější  
čarodějnici. 

Pálení čarodějnic

www.reality-az.cz
Byt 2+1 s balkonem

žádaná lokalita v Náchodě
Cena: 685 000,- Kč

Pronájem kanceláří
v centru Náchoda 120 m2

Cena:  9 000,- Kč/měsíc

• přijďte se zeptat na cokoliv z oblasti nemovitostí
• v týmu máme profesionálního odhadce nemovitostí, absolventa  Vysoké školy realitní
• specializujeme se na prodeje a pronájmy v regionu Náchodska
• jsme členem Asociace realitních kanceláří ČR
• jsme tu pro Vás

Ing. Martin Tichý - 776 622 777, Bc. Martina Tichá - 776 622 776 

ZDARMA pro Vás realitní poradenství každé úterý od 16 do 17 hod.
NOVINKA 
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostatnými 
byty a dalšími pokoji pro ubytová-
ní v blízkosti vodní nádrže Rozkoš. 
Kompletní rekonstrukce, moderní ku-
chyň s jídelnou, krbová kamna, koupelna 
s rohovou vanou.Cena: 5 990 000,- 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 v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům v Otovicích, nová fasáda, střecha, udržovaná zahrada .................................... 1 100 000,- Kč

Požadujeme 
• státní občanství ČR 
• bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění) 
• věk minimálně 21 let 
• střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• zdravotní způsobilost (§ 4 c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)  
• dobrou fyzickou a psychickou kondici 
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
• znalost práce na PC 
• komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům

Výhodou
• platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle z. č. 

553/1991 Sb., v platném znění 
• zbrojní průkaz skupiny D 
• znalost Náchoda a okolí 
• znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština) 
• praxe u bezpečnostních složek

Nabízíme
• předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 8. 2016
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (5. plato-

vá třída), po splnění stanovených odborných předpokladů 7. platová třída
• pracovní poměr na dobu neurčitou, 
• plný pracovní úvazek 

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci strážníka/strážnice
 Městské policie v Náchodě s místem výkonu práce v Náchodě.

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny 
na úřední desce MěÚ Náchod nebo 

na elektronické úřední desce www.mestonachod.cz
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30.4.2016. 

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 

547 01 Náchod

Pracoviště: Jaroměř a jednotlivé 
provozy společnosti

Mzda: 25.000,- Kč
Nástup: ihned

Společnost provozující vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 

hledá vhodného kandidáta na pozici 

“VEDOUCÍ PROVOZŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ“

Bližší informace na e-mail: hylsky@vodaczservice.com, 
tel: 739 618 770 volejte na kontaktní telefon 

Provozovatel vodovodů a kanalizací
Zajištění kompletních vodohospodářských služeb

Deset nejzdravějších 
potravin světa

 Dnes potěším hlavně milovníky čokolády. Ano, tato tmavá lahůdka je opravdu 
zdravá. Dlouhá léta byla sice vnímána jako „špatná a nezdravá potravina“, které 
by se měli lidé vyvarovat, protože vede k nadváze, alergiím nebo způsobuje akné. 
Některé výzkumy zaměřené na obsah biologicky aktivních fenolů v kakau však 
změnily náhled na tuto oblíbenou pochoutku. V současnosti je čokoláda ceněna 
zejména díky silným antioxidačním účinkům. Řeč je ale o hořké čokoládě s vy-
sokým obsahem kakaa, minimálně 70 procent.
 Jeden z nedávných výzkumů ukázal, že díky obsahu antioxidantů může tmavá 
čokoláda snížit riziko srdečních onemocnění až o jednu třetinu. Denní optimum 
pro zdravé srdce prý představuje konzumace 6,7 gramu této čokolády. Kakaový 
prášek je bohatý na � avonoidy a antioxidanty, které pomáhají snižovat takzvaný 
„špatný cholesterol“.
 Dále obsahuje kofein a theobromin, tedy látky zvyšující postřeh a schopnost 
soustředit se. Čokoláda údajně uvolňuje v těle hormony štěstí, takže zlepšuje ná-
ladu a obsahuje také několik důležitých minerálů – � uor, který zpevňuje zuby, 
draslík, který působí proti stresu a hořčík, který příznivě působí na funkce mozku, 
zabraňuje krevním sraženinám a trombózám a podporuje dobré dýchání. Tříslo-
viny obsažené v čokoládě zase ničí bakterie v ústech. Takže tmavé čokoládě (v při-
měřeném množství, neboť všeho moc škodí) říkáme rozhodně ANO ☺

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

3. Tmavá čokoláda

NABÍZÍ VOLNOU POZICI:

SKLADOVÝ REFERENT/KA

Požadujeme:
• samostatnost, spolehlivost, 
fl exibilitu, komunikativnost

• znalost práce na PC (vedení 
skladového účetnictví, fakturace)

Nabízíme:
• zajímavou práci na plný úvazek

• jednosměnný provoz

Nástup možný ihned.

Kontakt: Nádražní 219, 
Nové Město nad Metují

Email: m.klika@ariatex.cz
Tel: 775 970 295

ARIATEX s.r.o.
výrobce ložního textilního zboží

 Ani Náchodsko nebylo ušetřeno 
zajímavého jevu, kterým je určitě spad 
písku ze Sahary. Většinou saharský 
písek ze Severní Afriky přichází při-
bližně jedenkrát ročně. Na Sahaře jsou 
typické písečné bouře. Nejjemnější 
částečky písku se dostávají při silných 
poryvech větru do vyšších sfér zemské 
atmosféry.  Odtud díky své lehkosti ne-
spadnou, kupí se zde, spojují se s vod-
ními párami a díky větru jsou unáše-
ny na velké vzdálenosti.  Ze saharské 
pouště (konkrétně z  Alžírska) k  nám 
písek v oblacích urazil vzdálenost cca 
3000 kilometrů.  Odborníci radí řidi-
čům, jejichž automobily jsou pokryty 
pískem, nemýt je ručně. Mnohem lep-
ší je zajet si, alespoň v tomto případě, 
na mycí linku. Pokud bychom se roz-
hodli mýt auto ručně, mohli bychom 
poškrábat jeho vnější vrstvu laku.

Písek ze Sahary

  Na rozvojové projekty, které uspě-
ly s  žádostí o  podporu z  Programu 
obnovy venkova, bude letos rozděle-
no 40 milionů korun, které poskytne 
Královéhradecký kraj. Oproti letům 
předchozím, kdy kraj rozděloval po 25 
milionech korun, tak došlo k obnove-
ní výše alokace z roku 2012. Za pomo-
ci Programu obnovy venkova by  letos 
mělo být realizováno 111 akcí.  (mf)

Podpora 
kraje venkovu 

 Dne 1. května  v 18 hodin bude vy-
stupovat v  Dobrušce (v  SC Kina 70) 
Novoměstská � lharmonie. Všechny 
posluchače tímto zveme také na  její 
Jarní koncert, který se bude konat 15. 
května od 18:00 hodin v sále sokolovny 
v Novém Městě nad Metují. Letos popr-
vé se rovněž můžete těšit na účinkovaní 
Novoměstské � lharmonie 25. června 
na  festivalu „U  nás na  zámku“ v  do-
movském Novém Městě nad Metují.  

Novoměstská 
� lharmonie v
 jarním povětří

VZPOMÍNÁME
Dne 20.4.2016 uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy 

opustila naše drahá maminka, babička a prababička, 

paní Marie Erlebachová  z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají synové Zdeněk a Josef s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Zlá nemoc nám Tě vzala, jen vzpomínky na krásné 

a nezapomenutelné chvíle jsi nám tu, maminko,  zanechala.

Dne 18. dubna 2016 uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka, babička, neteř a manželka, 

paní DAGMAR VIŠŇÁKOVÁ 
 (roz. Mullerová)

Vzpomeňte s námi.
Se smutkem v očích vzpomíná dcera Iveta s manželem, 

vnoučata Tomášek a Terezka, teta Pavlína a manžel.

Život je tak krásný a já ho měl rád, 
proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2016 uplynul 1 rok, co nás nečekaně opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

 pan Václav Vít ze Lhoty u Nahořan.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2015 uplyne pět smutných roků, kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček,

 pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku

Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, vnoučata Dita, 
Karel Kateřina, Romana a pravnoučata Melánie, Terezka a Adámek

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 17. dubna 2016  tomu bude již 5 dlouhých  

a smutných let od úmrtí mé milované ženy, 

paní Vítězslavy Rýdlové, 
rozené Martincové, z Hronova pod Chlomkem.

Prosíme, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel a dcery Lenka a Šárka s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Jana Macháně z Vrchovin.

25. dubna uplyne 9 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka s dětmi, sestra s rodinou, 
rodiče, známí a přátelé

VZPOMÍNKA
Nezemřel, kdo celý život
lásku a péči rozdával...

Dne 10. dubna uplynulo 9 let od okamžiku, kdy 
nás navždy opustila naše maminka, 

paní Emílie Bártová z Náchoda.

Stále vzpomínají
dcery Alena a Hana

O

O

V

A

B

N

nábytku do roku 1950

dveøí z masívu nátìrem, lazurou

obložení stìn a trámových stropù

a dalších vašich pokladù

Lhotky 37

Náchod

 

608 201 509

608 859 536

Vy pošlete fotografie

na e-mail: restaurovanijlp@seznam.cz

a my postup a pøedbìžnou cenu
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 Ano, tento den byl pro děti prim 
našeho gymnázia v  Náchodě sváteční. 
16.března  studenti a studentky drama-
tické výchovy spolu s  dětmi Hidraku 
prožili jarní  sluneční den na  zájezdě 
do Klicperova divadla v Hradci Králo-
vé, kde zhlédli dramatizaci Tří mušketý-
rů v režii pana Drábka. Čtrnáct primá-
nů navštívilo Klicperovo divadlo vůbec 
poprvé . Svátečnost dne prožili  zřejmě 
i pro rodiče, neboť dívky přišly slavnost-
ně oblečeny a klukům nechyběla  košile 
a motýlek. Děti oslovil nejen děj a šer-
mířské umění mušketýrů,  nádhera scé-
ny a  kostýmů,  ale především herecké 
výkony představitelů jednotlivých rolí. 
Obdiv a  poděkování vyjádřily za  své 
spolužáky Veronika a Julie z primy W  
předáním květin jednotlivým hercům. 

Mile a upřímně zapůsobilo vystoupení 
Mahuleny z  primy V, která pod silou 
emocí vyběhla na jeviště a malého Lud-
víka XIV. obdarovala čokoládou.
 Dnešní den byl slunečný. Ve zlatě ne-
zářil pouze budoucí Král slunce. Zářily 
oči a úsměvy našich malých gymnazis-
tů. Děkujeme hercům Klicperova diva-
dla za to, že svým uměním oslovují děti 
a  vytvářejí u  nich estetické a  kulturní 
cítění.
 Děkujeme slečnám uvaděčkám 
za krásná místa v první řadě v hledišti.
Jsem ráda, že děti nižších ročníků na-
šeho gymnázia reprezentují svoji školu 
společenským vystupováním a kultivo-
vaným chováním. 
 Blanka Dvořáčková 
 a Gerda Škodová

Sváteční školní den našich primánů

 V  březnu se v  restauraci ODAS 
konala výroční členská schůze místní 
organizace Svazu důchodců ČR Ná-
chod za  účasti 77% členské základ-
ny. Vzácným hostem naší schůze se 
stal starosta Náchoda pan Jan Birke, 
který byl přivítán velkým potleskem 
a  jenž má naši plnou podporu při 
jeho práci. .
 Hlavní zprávu za  r.2016 přednes-
la předsedkyně p.Anna Poláková, 
ve které informovala co v uplynulém 
roce naše organizace pro své členy 
i  nečleny organizovala. Jsou to pra-
videlná čtvrteční kulturní odpole-

dne v  klubovně seniorů Harmonie 
2.  Zábavné pořady jsou prostřídány 
přednáškami se zdravotní temati-
kou,trénováním paměti, zdravém 
způsobu života. Každoročně organi-
zujeme i zájezdy pro seniory. Máme 
též úzkou spolupráci s  partnerskou 
organizací seniorů v  Polsku. Někte-
ří naši členové se zúčastňují letních 
a  zimních sportovních her seniorů 
atd.. Máme velmi dobrou spoluprá-
ci s  Územní organizací diabetiků 
a Sdružením zdravotně postižených. 
Roční program se členům výboru 
podařilo splnit! (redakčně kráceno)

Bilance MO Svazu 
důchodců ČR v Náchodě

 Architektonická soutěž, která by 
měla určit ten nejnápaditější, nej-
vkusnější a  architektonicky nejhod-
notnější způsob zástavby prostoru 
před parkem mezi školami v  Červe-
ném Kostelci, se blíží. V rámci přípra-
vy zadání soutěže město ve čtvrtek 31. 
března zapojilo do této problematiky 
veřejnost besedou s  příznačným ná-
zvem Co s prostorem mezi školami?
 Zhruba tříhodinové setkání bylo 
zahájeno krátkou procházkou po dis-
kutovaném prostoru. Přes 70 občanů 
všech generací si tak mohlo za příjem-
ného počasí prohlédnout a zhodnotit 
stav probíraného místa. Rozhovory 
se stáčely mnohými směry – od  tvr-
dých hodnocení „kvality“ místa, které 
zbylo po zbourané budově „Sazky“, až 
po  odborné diskuze nad architektu-
rou budov v tomto prostoru. Poté, co 
byly plénu předány všechny potřebné 
informace, začala práce ve skupinách. 
Každá ze čtyř až osmičlenných sku-
pin pod odborným vedením jednoho 
člena architektonické komise sepsala 
své odpovědi na otázky „Co bychom 

v prostoru mezi školami chtěli dělat?“ 
a „Jaký by měl prostor mezi školami 
být?“ Odpovědi následně členové 
skupiny bodovali.
 Výsledky, které vybraný člen skupi-
ny prezentoval před zaplněným ma-
lým sálem divadla, byly inspirativní. 
Nejčastěji se v  odpovědích objevo-
valy tyto body: Odpočívat, relaxovat, 
setkávat se s  přáteli. Občerstvit se 
(kavárna, cukrárna, zmrzlina, restau-

race), osvěžit se (pítko), koupat se. 
Projít se. Vzdělat se, číst si. Posedět 
s  dětmi, hrát si na  hřišti. Užívat si 
malých kulturních akcí. Zajít si na ve-
řejné WC. 
 Výsledky veřejné diskuze a  nápady 
budou následně zohledněny při přípra-
vě zadání architektonické soutěže. Za-
dání bude poté schvalovat zastupitelstvo 
města.  (red) Foto: Tomáš Kábrt, 
 město Červený Kostelec

Veřejnost diskutovala o budoucnosti prostoru mezi školami

 Na  posledním jednání Zastupitel-
stva města Náchoda dne 11. dubna 
2016 byli zvoleni noví členové vedení 
města Náchoda. Po  měsíci, kdy re-
zignoval na  post místostarosty i  čle-
na zastupitelstva ing.  Tomáš Šubert, 
složil slib nový člen ZM – pan Libor 
Fiedler (Patrioti). Novým členem 
Rady města Náchoda byl zvolen pan 
Zdeněk Philipp (Patrioti).
 První místostarostkou, dlouho-
době uvolněnou pro výkon funkce, 
se na  základě volby zastupitelů stala 
ing.  Pavla Maršíková (KDU-ČSL), 
která tuto pozici zastávala již v letech 

2002-2010. Ta bude mít v kompeten-
ci odbor správy majetku a  �nanco-
vání a  odbor sociálních věcí (mimo 
problematiku školství) včetně organi-
zací zřízených městem v  působnosti 
těchto odborů a  zastupování města 
navenek v  těchto věcech. Na  zákla-
dě dohody koaličních stran (ČSSD, 
KDU-ČSL, Patrioti) byly zřízeny po-
sty dalších dvou místostarostů, kte-
rými byli zvoleni dosavadní členové 
městské rady Miroslav Brát a ing. Jan 
Čtvrtečka. 
 Druhý místostarosta  Miroslav 
Brát (ČSSD) bude mít v kompetenci 

školství, cestovní ruch, příhraniční 
spolupráci s Polskem včetně projektů 
navázaných na  tuto spolupráci, spo-
lupráci s  partnerskými městy a  pro-
jekty a  záměry zlepšující kulturní, 
společenský a turistický obraz města. 
Třetí místostarosta ing.  Jan Čtvrteč-
ka (ČSSD) bude i nadále pokračovat 
v  přípravě nového územního plánu 
včetně související problematiky roz-
voje města, v  jeho kompetenci bude 
odbor životního prostředí, aktivity 
související s  lázeňstvím a  příprava 
investičních akcí města do roku 2018. 
 (red)

Náchod má tři místostarosty

V příštím roce oslaví naše TJ Bezdě-
kov nad Metují významné jubileum 
- uplyne 60 let od vzniku hokejového 
oddílu. První zápasy v sezoně 1957 – 
1958 se odehrávaly na zamrzlém Pan-
ském rybníku, který si tehdejší hráči 
sami postupně upravovali, vyrobili 
nízké prkenné mantinely a  vybudo-
vali minimální zázemí pro hráče. 
S rozvojem hokeje v tehdejším brou-
movském okrese na  začátku 60. let 
byli naši hráči nuceni přemýšlet o jiné 
hrací ploše. V místě dnešního areálu 
TJ byla srovnána plocha k vybudová-
ní nového hokejového hřiště – patřilo 
k největším plochám s přírodním le-
dem v  okrese. Zásluhou hokejových 
nadšenců a dobrovolníků se tento are-

ál postupně rozrůstal o střídačky, hři-
ště bylo vybaveno elektrickým osvět-
lením, v 70. letech vzniklo zázemí pro 
hráče a  kondiční tělocvična a  tech-
nická budova. Od začátku 70. let začal 
fungovat i hokejový oddíl žactva. Obě 
mužstva pravidelně bojovala o přední 
příčky v okresním přeboru, titul pře-
borníka okresu  se dokonce podařilo 
i  několikrát vybojovat.  Tento oddíl 
vznikl a působil z nadšení hráčů jako 
byli Josef a Václav Škopovi,  Zdeněk 
a Václav Bornovi, Antonín Kubeček, 
Manfred Beneš, Jaroslav Máslo, Jiří 
Máslo, Kamil Novák, Jarka Lemfeld 
a další.  Mnozí z nich už nežijí, a tak 
jim na  našem slavnostním setkání 
věnujeme tichou vzpomínku. Oddíl 

mládeže vychoval i  několik hráčů, 
kteří se v dorosteneckých kategoriích 
uplatnili i v mužstvech hrajících vyš-
ší soutěže – jmenoval bych například 
Otu Jansu a Jardu Vejrycha.  Na závěr 
bych se chtěl obrátit na  pamětníky 
začátků hokeje v  našem okrese, zda 
mají v  archivech TJ nebo i  v  osob-
ním vlastnictví materiály, ze kterých 
by bylo možno doplnit či zmapovat 
výsledky mistrovských zápasů, sou-
pisky týmů, tabulky či jiné související 
věci. Kontaktujte prosím pana Man-
freda Beneše na tel. 777 770 728 nebo 
na emailové adrese hana.ben1@seznam.
cz. Za každou informaci předem dě-
kujeme.  
 Mgr. Zdeněk Borna, předseda TJ

Počátky hokeje v Bezděkově nad Metují 
MěSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA čÍŽKA 

V NÁCHODě BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci DUBNU 2016

* Neděle 17. 4. v 15.00 hodin
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný: 

Devatero pohádek aneb páté 
přes deváté

Divadlo AHA Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Čtvrtek 21. 4. v 9.00 hodin
Výchovný koncert

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 
50 Kč lze zakoupit před předsta-

vením v pokladně divadla

* Neděle 24. 4. v 19.00 hodin
W. Shakespeare: Mnoho povyku 

pro nic
Divadlo V Dlouhé

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 420, 410, 390 Kč

* Čtvrtek 28. 4. v 19.00 hodin
Jakub Smolík s kapelou

Vstupné: 360, 340, 320 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním cen-
tru v Náchodě, tel. 491426 060, 
v Informačním centru a muzeu 

v Novém Městě nad Metují, 
tel. 491 472 119, v Cestovním 

a Informačním centru v Červe-
ném Kostelci, tel. 498 100 657, 
v Regionálním informačním 

centru v České Skalici, tel. 
491 453 870 a v Infocentru Hro-
nov, tel. 491 483 646. Vozíčkáři 

po telefonickém nahlášení na tel.: 
737 261 645 

vstup zdarma.

 Od roku 1997 uděluje každoročně 
Ministerstvo školství, mládeže a  tě-
lovýchovy u  příležitosti Dne učitelů 
Medaile MŠMT prvního a  druhého 
stupně. Ty jsou oceněním význam-
né pedagogické, výchovné, vědecké 
nebo umělecké práce, dlouhodobé-
ho a vynikajícího působení v resortu 
školství nebo mimořádně záslužné-
ho činu při zajišťování a  zlepšování 
podmínek pro výchovu a vzdělávání 
v České republice.Medaili in memo-
riam získal i Jaroslav Žák, jehož jmé-
no nyní nese jaroměřské gymnázium. 
Tak jako u každého vyznamenaného, 
i u Jaroslava Žáka bylo přečteno odů-
vodnění vyznamenání.: Jaroslav Žák 
in memoriam, středoškolský učitel, 
spisovatel, novinář, autor populár-

ních knih, které se staly předlohou 
dodnes oblíbených �lmů Škola základ 
života nebo Cesta do hlubin študáko-
vy duše, působil do r. 1945 jako gym-
naziální profesor, po osvobození jako 
spisovatel a žurnalista, po r. 1948 mu 
byla znemožněna publikační činnost, 
zemřel předčasně v  nedožitých 54 
letech.Ocenění převzali PhDr.  Lu-
káš Prokop, Ph.D., vědecký tajemník 
Památníku národního písemnictví, 
a Mgr. Karel Hübner, ředitel Gymná-
zia J. Žáka v Jaroměři.Jsme hrdí na to, 
že se naše gymnázium od roku 2015 
jmenuje po Jaroslavu Žákovi, medai-
li i  diplom brzy ve  škole vystavíme.       
 Eva Stejskalová, 
 Gymnázium J.Žáka v Jaroměři 
 (redakčně kráceno)  

Medaile pro Jaroslava 
Žáka in memoriam
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Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

Marcela Jankovičová v době, 
kdy vážila 73,4 kg.

Foto: Marcela Jankovičová

Marcela
zhubla

13 kg

Marcela
Jankovičová
Bydliště: Červený Kostelec 
Poradna: Náchod
Zaměstnání: zdravotní sestra

Věk:                58 let
Výška:                                            160 cm
Původní hmotnost:               73,4 kg
Současná hmotnost:  60,1 kg

Snížení o: 

13,3 kg
Délka hubnutí:  4,5 měsíce
Původní velikost oblečení: 42
Současná velikost oblečení: 36–38

Zmenšení o:

2–3 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek v pase, přes břicho a boky: 11 cm

Léta jsem neměla 65 cm v pase

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, 
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz 

 V Městské knihovně (konkrét-
ně v  jejím Společenském sále) 
v  Novém Městě nad Metují bude 
až do 24. května umístěna výsta-
va fotografií sjednocená názvem 
Toulky přírodou. Autorem foto-
grafií je cestovatel, horolezec a fo-
tograf Oldřich Jenka z Police nad 
Metují. 

Toulky
přírodou

 V  Náchodě proběhne odchyt 
holubů za  účelem snížení jejich 
místní populace. Odchyt bude 
prováděn do  speciálních klecí 
a  hrazen z  náchodské městské 
pokladny. Dohlížecím orgánem 
bude orgán krajské veterinární 
správy.  

Odchyt holubů

Obec Vlkov na Jaroměřsku vydala tra-
dičně zdařilou Ročenku Obce Vlkov 
2015, kterou profesionálně slovem 
i obrazem především vytvořila známá 
spisovatelka,  vydavatelka, fotogra� a 
a  redaktorka Helena Rezková, členka 
zastupitelstva Vlkov. Ročenka infor-
muje o  bohatém dění  a  aktivitách 
občanů Vlkova v minulém roce 2015.   
Velkou předností publikace je množ-

ství barevných fotoreprodukcí, jež  při-
bližují názorně  obrazem  bohatý a či-
norodý život všech generací Vlkova.  
Může sloužit i jako vzor k následování 
v dalších obcích Jaroměřska a Náchod-
ska. Její přínos ocení nejen současníci, 
ale i budoucí generace a historikové.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 
(redakčně kráceno)

Obecní úřad Vlkov informuje 
– a informuje dobře!

Continental Automotive patří mezi největší dodavatele v automobilovém průmyslu.
Získejte cenné zkušenosti dynamického prostředí mezinárodní společnosti !

Závod Continental Adršpach se nachází na úpatí Krkonoš, v příjemném prostředí CHKO 
Broumovsko. S našimi více než tisíci zaměstnanci patříme k největším a nejstabilnějším 
zaměstnavatelům v regionu.

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE:
Operátor VZV
Výrobní dělník
Výpomoc na výrobní střediska na letní prázdniny
Procesní Inženýr 
Zkušební technik
Business Development Officer – Brandýs n. Labem & AdršpachBusiness Development Officer – Brandýs n. Labem & Adršpach
Vedoucí projektů - Brandýs n. Labem & Adršpach
TRAINEE na oddělení Logistiky - pouze VŠ studenti
TRAINEE na oddělení PŘÍPRAVY VÝROBY - pouze VŠ studenti
TRAINEE na oddělení IT - pouze VŠ studenti

Životopisy zasílejte na: personalni.adrspach@continental-corporation.com 
Seznam volných pozic s požadavky můžete také vidět na: www.continental.jobs.cz

www.facebook.com/ContinentalKarieraCZ nebo volejte na: 491 589 284

Hemodialyzační středisko Oblastní nemocnice Náchod má po rekonstrukci novou 
úpravnu vody a hlavní sál s kapacitou šesti lůžek. Celková rekonstrukce  probíhala 
za provozu a nemocnici přišla téměř na 6 mil. korun. Rekonstrukce oddělení byla 
rozdělena do tří etap, které na sebe vzájemně navazovaly. Za plného provozu probí-
hala péče o všechny chronické pacienty včetně péče o pacienty akutní. 
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PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 348,-
Pneu již od 699,-

Kupte si pneumatiky                   a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

PNEUGARANCE

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–16.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

Echo 160x100 jaro 2016.indd   1 29. 3. 2016   14:06:28

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 
půjčit peníze?

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Přijme na pozici:
TRUHLÁŘ
Požadujeme: samostatnost, manuální zručnost, 
spolehlivost, technická  zdatnost, aktivní přístup 
k práci, praxe na podobné pozici

POMOCNÝ TRUHLÁŘ / BRUSIČ
Požadujeme: spolehlivost, technická  zdatnost, 
aktivní přístup k práci

MONTÁŽNÍK TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
Požadujeme: samostatnost, manuální zručnost, 
spolehlivost, technická  zdatnost, aktivní přístup 
k práci, praxe na podobné pozici vítaná

Nabízíme: Práci ve  stabilní a  rozvíjející  � rmě, 
práci s  atraktivními zakázky z  masivu, práci 
na dobu určitou, po zapracování HPP

Kontakt: Truhlářství Urban, s.r.o.,
Lidická 502, 55203 Česká Skalice
Email: truhlarstvi.urban@email.cz
Tel.č. 730 170 281

 Vzdušné síly Ukrajiny se opět zú-
častní letošního ročníku mezinárodní-
ho leteckého festivalu CIAF, který pro-
běhne na  hradeckém letišti ve  dnech 
3.-4.září.
Echu to potvrdil ředitel leteckého festi-
valu Aleš Cabicar.
 „Máme ohromnou radost. Ano, 
Ukrajinské vojenské letectvo přiletí 
do Hradce s dvojicí letounu Sukhoi  Su 
27, z nichž jeden se bude návštěvníkům 
předvádět za letu, zatímco druhý si jistě 
získá zaslouženou pozornost při pro-
hlídce na zemi“, poznamenal Cabicar.
 „Nezbytnou logistiku jim bude za-
jištovat letoun Antonov An 26. Pro nás 
je ukrajinská návštěva o to cennější, že 

k ní dochází po 3 leté odmlce, způso-
benou situací na Ukrajině. Budeme se 
snažit vytvořit ukrajinským osádkám 
maximální podporu a snad aspoň před 
českým publikem na  chvíli zapome-
nou, čím procházela a  prochází jejich 
země“, dodal Cabicar.
 Stíhací a bombardovací  letoun Su 27 
patří doposud mezi nejvyspělejší bojo-
vé letouny ve své kategorii. Jeho rozpětí 
činí 14,70 metru, délka pak 22 metru. 
Prázdný váží 16,4 tuny a  maximální 
vzletová hmotnost činí takřka 30tun. Je 
schopen dosáhnout maximální rych-
losti takřka 2500km/hod, jeho dostup 
činí 18 500metru a dolet 2 900km.
  /pozn. Redakce/

Ukrajinské Su 27 opět na CIAF

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

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Příjemný, druž. byt 1+3 
o celk. vým. 65 m2, v 6. 
patře s větší lodžií a vý-
tahem. Dům je zateplený, 
dlažba na chodbě a nové 
podlahy. Upravené jádro /
dlažba, obklady /. Situova-
ný na slunné straně. V přízemí tech. zázemí + sklepní koje. Sítě veř., nové 
rozvody el., ÚT dálkové. Dobrá občanská vybavenost, možnost parkování. 
Příjemné bydlení. Volný ihned.
Zn.: 15B380 Cena:  693.000,- Kč

Obec:  Žďár nad Metují   
Okres:  Náchod
Starší, částečně podsklepený 
rodinný dům s poz. o celk. 
výměře 389 m2. Dispozice: 
veranda, chodba, kuchyň 
bez linky, 2 pokoje, kotelna 
a uhelna. V patře 3 místnosti, 
2 šatny a komora, koupelna 
s WC. Malá půda. Voda a odpad z veř. sítí, el.230/400 V, plyn v dosahu, 
plast, okna. Dobrý příjezd, cca 3 km Police n.Met. Nutné opravy, ihned 
volné !
Zn.: 16D400 Cena:  654.000,-Kč

Obec: Otovice u Broumova
Okres: Náchod
Větší RD v krásné přírodě 
s op.zahrad. o vým. 5.007 
m2, garáž s dílnou, kotec, 
kolny, zděný chlév. V příze-
mí – chodba, 1+2, koupelna 
a WC. V patře – 1+1 a 2 
uložné prostory, WC a pěk-
ná půda. Velký sklep. Voda veř. + studna, septik, ÚT na pevná pal. 
Vše udržované ve výborném stavu. Dobrá obč. vybavenost, cca 3 km 
do Broumova.
Zn.: 14D319 Cena: 1.473.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší, částečně podskle-
pený objekt po rekonstr. 
/r.1997/ s prodejnou, 
sklady a v zadním traktu 
pekárna s tech. a sociál. 
zázemím. Na objekt nava-
zuje nově opravený dům /
bývalá cukrárna/, v patře 3 bytové jednotky / 3+kk. 1+1 a 1+kk /. Půda. 
Sítě veřejné, ÚT plyn. Vše ve výborném stavu, nová střecha, rozvody 
apod. Výborný příjezd, dobrá lokalita.
Zn.: 15D385 Cena: k jednání

 Rolety den a noc
 Látkové žaluzie Plisé
 Horizontální žaluzie
 Textilní roletky
 Vertikální žaluzie
 Sítě proti hmyzu
 Venkovní žaluzie
 Markýzy
 Venkovní předokenní rolety

www.dobre-zaluzie.cz

Zavolejte nám
606 935 805

Napište nám  info@dobre-zaluzie.cz

Jan Janko 
Mobil: +420 604 564 998
Vladimír Janko
Mobil: +420 604 935 442
E-mail:  janko@mainstone.cz

www.mainstone.cz 

KAMENNÉ 
KOBERCE

Českých Bratří 89, Náchod
Tel.: 491 487 054, 724 123 174

Email: azcolor@tiscali.cz

• tónování interiérových, fasádních barev, syntetických a vodouředitelných emailů
• tónování interiérových, fasádních barev, syntetických emailů a lazur
• tónování fasádních barev, omítkovin
• míchání průmyslových rozpouštědlových barev (polyuretany apod.)
• míchání autobarev, plnění sprejů
• široký sortiment barev, laků, lazur a malířských pomůcek

Primalex, Eternal, Heliomix, Mobihel, AkzoNobel, Siro, Colorlak, 
ColorExpert, Remmers, Kana, Storch, Spokar
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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

* Sháním byt 3+1 a větší v os. vlastnic-
tví, bez RK. TEL.: 774 061 131
* V Náchodě prodám nový družstev-
ní nízkoenergetický byt 1 + kk blízko 
centra města včetně parkovacího stá-
ní. Cena Kč 490 tisíc. K  okamžitému 
nastěhování. Info 730 517 357.
* Pronajmu nový byt 1+1 50 m2, Pl-
hovská 695 Náchod (naproti Itálii), 
1.patro, nájem 5500,-Kč, kauce 15 tis.
Kč, nízké provozní náklady, internet, 
sklepní kóje. TEL.: 777 606 801
* Prodám 3+1 v OV v Náchodě na Pl-
hově 84 m2 po  celkové rekonstrukci 
za cenu 1639000,- Kč, tel. 721 997 243, 
RK nevolat
* Prodám nový družstevní byt 2 + 
kk v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc 
korun. Nízké provozní náklady. Par-
kování na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Solventní pár hledá pronájem bytu 
1+1 popř. 1+kk v  lokalitě Náchod, 
Hronov nebo Nové Město nad Metují, 
cena vč. poplatků do 6500 Kč měsíčně 
+ vratná kauce, podmínkou je balkon 
u  bytu. Nemáme děti ani zvířata. Tel. 
734 112 752
* Sháním ke koupi byt 2+1, 3+1 v Ná-
chodě. Možno i  rodinný dům. Tel. 
739 965 494
* Hledám ke  koupi menší byt nebo 
rodinný dům v okrese Náchod. Děkuji 
za nabídky. Tel. 606 281 285

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 
70 m2 v OV v klidné části Nového 
Města n.M., nedaleko centra. Byt je 
po částeč. rekonstrukci - nová okna, 
izolace, stoupačky. Cena 1.300.000,-
Kč. TEL.: 602 462 397

* Prodám byt 5+1 v  OV v  Náchodě 
na Plhově v 1. NP, výměra bytu 90 m2. 
Cena 1.350.000,- Kontakt 603 552 614. 
RK NEVOLAT
* Pronajmu hezký byt 2+kk na  Ko-
menského ulici v  Náchodě. Nájem 
4.750,-, služby 1500,-, kauce 10.000,- 
Tel.: 602 247 247
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
71 m2. Tel. 774  311  404 , RK nevolat.
Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám nový družstevní byt 3 + 
kk na  krásném místě v  Náchodě, 
s  vyhrazeným parkováním. Ihned 
volný, za  cenu 860 tisíc Kč. Kontakt 
733 131 189.
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, 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 Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, 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 
v Havlíčkově ulici. Po rekonstrukci - plas-
tová okna, ústřední vytápění, nové rozvo-
dy el., nová koupelna. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v  osobním 
vlastnictví v  Náchodě v  Kladské uli-
ci. Před rekonstrukcí. Výměra bytu 65 
m2. Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 
850 000,- Kč

* 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, � tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.: 777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám starší peřinu za  300 Kč 
a  kompletní jídelní soupravu, bílá 
se zlatým proužkem (talíře, tácy, mísy 
atd.) za 2000 Kč. Tel. 732 889 575
* Prodám novou minipračku se ždí-
mačkou za 1.500 Kč a 4 gárnyže dlouhé 
3m, á 100 Kč. Tel. 606 547 719
* Prodám cca 6 m3 částečně opracova-
ného pískovcového kamene. Nabídně-
te. Tel. 602 122 188

* Prodám palivové dřevo 550 Kč/
m3, s vlastním odovozem 480,-/m3. 
Tel. 702 611 187

* Prodám palivové dříví - syrové (olše). 
Černčice a okolí. TEL.: 776 327 208
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* PRODÁM MAGNETOTERAPII BIO-
MAG LUMINA PERFEKTNÍ STAV 
MÁLO POUŽÍVANÝ PC 50.000 Kč 
NYNÍ PRODÁM ZA  25.000 Kč. 
TEL.606 606 624
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.: 777 690 390

* Darujeme za odvoz použité 
polykarbonátové desky, rozměr 
105x300cm, opál, 8ks. Na každé-
ho zájemce připadá 1 kus desky. 
Desky budou k dispozici v pondělí 
18.4.2016 v 8,00 hod. Další desky 
levné ceny k dispozici.  Informace 
tel.: 777 200 866. Zde zašlete SMS 
objednávku. BenoCZ Hronov.

* Sběratel koupí i  neúplnou sbírku 
známek Československa, ČR nebo Ra-
kouska. Případně i celou � latelistickou 
pozůstalost. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotogra� e, re-
klamní 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 ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozu-
stalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice 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 náby-
tek, hudební nástroje, hodiny, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, obra-
zy, 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

* Pronajmu zděný byt 2+kk ve  Vel-
kém Poříčí. Po rekonstrukci - plasto-
vá okna, ústřední vytápění, nová kou-
pelna, nová kuchyň. Výměra bytu 32 
m2. Tel. 777 602 884, RK nevolat Cena: 
4 500,- Kč/měs.+ sl.
* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Ja-
roměři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, 
celková výměra 31,88 m2. Cena Kč 450 
tisíc. Kontakt: 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Prodám obytný dům, byty 
2+1,2+1,2+0. Zahrada 100m2. Lze 
i  pro podnikání. Náchod Br. Čapků. 
Tel. 606 474 065

* Prodám zděnou, patrovou chatu 
po celkové rekonstrukci, v Novém 
Městě nad Metují, Na Popluží. Vý-
měra pozemku 380m2. Chata je 
podsklepená, el.400V, 230V, toaleta 
s jímkou, užitková voda na pozem-
ku, pitná voda v 500m vzdálené stu-
dánce, topení na tuhá paliva. Blízko 
možnost horolezeckého vyžití, řeka 
pro sjíždění na  lodích, cvičák pro 
psy, 10 minut do  centra. Pozemek 
slunný, klidný. TEL.: 737 613 827

* Čtyřčlenná pracující rodina (věk 36 
a 41 roků + 2 děti školního věku) shá-
ní dlouhodobý pronájem RD se zahra-
dou na  Náchodsku. Garantujeme pra-
videlnou údržbu a placení nájemného. 
TEL.:704 785 694

* Prodám zahradu 1000 m2 v  Hor-
ním Dřevíči (CHKO) se zahradní, 
dřevěnou a pěknou chatkou na nářadí 
i odpočinek! Lze využít i jako stavební 
pozemek! Klidné a slunné místo! Cena 
dohodou! Tel. 606 139 730
* Prodám dvougenerační rodinný 
dům se zahradou v Hronově. Cena 1,9 
mil. Kč. Tel. 724 803 886
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. 
Cena 1000,- Kč/měs. Tel.: 737 407 528
* Koupím chatu nebo chalupu - kde-
koliv na  Náchodsku nebo Broumov-
sku. Tel. 739 486 403
* Sháním na Náchodsku domek nebo 
byt 3 + 1, 2 + 1 možno též trvale oby-
vatelnou chalupu. Děkuji za  nabídky 
Tel.: 608 245 634
* Koupíme garáž v  centru Náchoda 
nebo jeho okolí. Dobře zaplatíme. Tel. 
777 089 047
* Koupím garáž v  Náchodě TEL.: 
732 167 291
* Prodám RD v  rekonstrukci v  Ná-
chodě, klidné, slunné místo s  krás-
ným výhledem, zahrada 900 m2. TEL.: 
776 554 431
* Vyměním RD 4+kk v České Skalici 
(vhodný pro rybáře - na poz.jezírko) 
za menší RD 2+1 v Novém Městě n.M. 
s  doplatkem. TEL.: 728  118  644 RK 
NEVOLAT!
* Prodám stavební pozemek s protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na pozemek.
Cena 990 000,-Kč. TEL.: 608 66 77 30

* Pronajmu přízemní skladovací halu 
108,5 m2 v  Novém Městě nad Metují- 
Krčíně . TEL.: 732 816 828
* Pronajmu obchod v Náchodě na Ka-
menici. 75 m2, možno i  sklad 50 m2. 
Tel. 605 450 384
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁ-
JEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 777 302 483

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

KOUPÍM

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis. Kč měsíčně. TEL.:777 803 359
* Čištění a  praní koberců. TEL.: 
603 549 451

*  Provádím zednické a řemeslnic-
ké práce. HODINOVVÝ MANŽEL. 
TEL.: 702 611 187

* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.: 777 590 755
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůl-
nu, sklep, hospodářské stavení atd. 
Nemovitost tím připravíme kompletně 
k prodeji či rekonstrukci. Individuální 
přístup ke  každému zákazníkovi vždy 
až na místě Tel.: 777 200 126

* Hledám zedníky na  jádrové 
omítky. TEL.: 776 327 208

* Provádím pravidelný i  jednorázo-
vý úklid bytů, domků a chalup. Dále 
uklidím po  malování a  rekonstrukci 
a  stavbě domů i  bytů, praní kober-
ců a  čištění sedacích souprav. TEL.: 
737 564 496

* Koupím motocykly starší,nepotřeb-
né,neúplné, díly TEL.: 723 837 437
* Prodám Fiat Punto 60 SX, benzín, 
pětidvéř., objem 1 242, zelená metal., 
r.v. 1996, najeto 188000 km. Plus zim-
ní kola dva roky stará. Cena dohodou. 
Tel. 604 699 888

PRODÁM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

Menší výrobní textilní fi rma 
přijme pracovnici na pozici

KONSTRUKTÉRKA STŘIHŮ
Nejlépe absolventku textilní

školy, zkušenosti z praxe výhodou.
Telefon 777 737 122, 777 737 124

Menší výrobní textilní fi rma přijme 
pracovnici na pozici

TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ 
PŘÍPRAVA VÝROBY.

(zpracování objednávek, digitalizace atp.)

 Nejlépe absolventku textilní
školy, praxe výhodou. 

Telefon 777 737 122, 777 737 124

NEBYTOVÉ PROSTORY

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů a ovocných stromů
- 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

 
24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Lhota u N. Města n/M-Luxusně vybavený, nadst. dům 30 m od Rozkoše s poz. 371 m2 ......info v RK
N. Město n/Met.-Pozemek (cca 500 m2) k výstavbě RD, klidná část (u lesa) ......................dohodou
Náchod-Plhov-Pronájem komerč. prostor (až 1.000 m2)-prodejna, drobná výroba, sklady, dohodou
Č. Skalice-Pronájem pěkných kanceláří a dále baru (prodejny) u náměstí.......od 63,-Kč/m2/měsíc
Velké Poříčí-RD v klidné lokalitě, 5+kk, zahrada 605 m2, bezbariérový vstup, ..........1.590.000,-Kč
N. Město n/M-Dvougener. RD, klidná část, plast. okna, terasa, garáž pro 3 auta, .....3.290.000,-Kč
N. Město n/M-Byt 1+1 (35 m2) v 1 NP, plast. okna, nízké náklady na provoz ...............750.000,- Kč
Lipí u Náchoda-Nízkoenerg. domy (4+kk-5+kk), (106-123 m2), zimní akce ..........od 1.100.000,- Kč
Č. Skalice-Starší RD 4+1 s garáží, možná vestavba, zahrada (624 m2), .......................890.000,-Kč
Božanov u Broumova-Zděná chalupa k rekreaci i trv. bydl., část. rekonstr., ..................780.000,-Kč
Č. Kostelec-RD 3+1 k rekonstrukci v klidné části, poz. 766 m2, zděné kolny ................790.000,-Kč
Velký Dřevíč u Hronova-zatepl. chata, poz. 880 m2, pergola, letní kuch., krb ................400.000,-Kč

VÝROBA 
NEREZOVÉHO

ZÁBRADLÍ

telefonTELEFON
777 590 750

JEHNĚČÍ
PEČÍNKY 
a jarní zelený Primátor, 

SO 23. - NE 24.4.

Hostinec U studny Studnice 

TEL.: 739 433 396

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451
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Borsovo 
energetické
okénko 124.

Vážení a milí čtenáři,
jako každý rok touto dobou Vám přes 
naše pobočky spouštíme náš pravidelný 
zákaznický servis.
 Letos bude o  to zajímavější, že díky 
výraznému snížení cen plynu na světo-
vých trzích a výrazně lepším nákupům 
v druhé polovině minulého roku dojde 
i  k  dalšímu snížení ceny pro všechny, 
kteří mají na rok 2016 podepsaný cenový 
dodatek ke smlouvě, tak jak jsme slíbili. 
Tím zároveň dostáváme svému krédu, 
které vůči našim zákazníkům ctíme – 
FÉROVOST A OTEVŘENOST.
 V rámci servisu bude pro Vás připra-
ven dotazník, který nám umožní další 
zlepšování našich služeb přes naše „ka-
menné“ pobočky, které Vám zaručují 
STABILITU férového obchodního vzta-
hu a zároveň Vám pomůžeme se zorien-
tovat i v novinkách na energetickém trhu 
a to tak, aby jste stabilně mohli snižovat 
své náklady za energie.
 Naši vyškolení zaměstnanci na  po-
bočkách Vás budou postupně zvát 
na schůzky, případně si s Vámi domluví 
termín schůzky u  Vás, abychom kom-
pletní servis / snížení cen / stihli k 30.6. 
tohoto roku.
 Pokud by v příštím roce a během dru-
hé poloviny tohoto roku došlo k dalšímu 
snížení průměrných nákupních cen, tak 
se zachováme stejně jako teď –   férově 
Vám opět snížíme ceny za energie.
 Dále Vás ještě chci upozornit na  je-
den „nešvar“, který se v  poslední době 
objevuje. Poradenské organizace Terra 
Group Investment a  Optimal Energy 

Vám čtenářům dávají podepisovat„při-
hlášky k výběrovému řízení“, které mno-
ho z Vás určitě považuje za jakési nezá-
vazné dokumenty, ale POZOR, jedná se 
o  klasické smlouvy, které jsou pod vše-
lijakými sankcemi. Dříve než takovou-
to smlouvu podepíšete, radši se přijďte 
k nám na pobočky poradit……

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: michal.bors@armexenergy.cz,
vedoucí kanceláře D. Nováková,
 dana.novakova@armexenergy.cz, 
tel. 730 897 101
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, NÁCHOD, 
tel. 491 204 001: Vedoucí regionu: 
I.TOMANOVÁ 702 173 037,
M. Hofmanová 607 007 927,
J. Kumprechtová 601 354 385,
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka  Armex Energy, a.s.,
Horská 634,  TRUTNOV, tel. 491 204 002
V. Fischerová 727 811 397  , 
J. Lehutová 604 642 734
Email: veronika.fischerova@armexenergy.cz 
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, 
tel. 491 204 004
 T. Novotný 727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)

 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

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

• Expedient pekařského zboží 

• Řidiče – rozvozce -  na nepravidelnou 
výpomoc a víkendové směny 

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

 Řidiče – rozvozce -  na nepravidelnou 

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

• 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

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy
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JEØÁBY

Procházka   Náchod

PLOŠINY

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
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

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je 

cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s  maturitní zkouškou (do-

pravní, stavební zaměření výhodou)
• znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plat. znění, 

vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb.,  zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním 
řádu, v plat. znění, výhodou

• praxe ve státní správě v oboru - výhodou
• řidičský průkaz sk. B   
• organizační a komunikační schopnosti 

Nabízíme
• perspektivní a zajímavou práci na plný úvazek 
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. pla-

tová třída)
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• předpokládaný nástup do zaměstnání 1.5.2016

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 

547 01 Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci pracovníka/pracovnice 

SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU, na odboru dopravy
 a silničního hospodářství, s místem výkonu práce v Náchodě

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny 
na úřední desce MěÚ Náchod nebo 

na elektronické úřední desce www.mestonachod.cz
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 21.4.2016. 

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

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, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

BRAMBORÁKOVÉ HODY
od soboty 16.4. do neděle 17.4.

OMÁČKOVÉ HODY
od  soboty 30.4. do neděle 1.5.

GULÁŠOVÉ HODY
od  soboty 14.5. do neděle 15.5.

STAROČESKÉ HODY
od soboty 28.5. do neděle 29.5.
tel. 491 452 262, 776 006 026

www.hostinecnakraliku.cz  
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  8 - 20 hod.

č. inzerátu 

1.290.000,- KčCena:

Byt 3+1 Náchod
Zděný, zrekonstruovaný DB 3+1, CP 81 m2. 
Lodžie, sklep. PENB: G

N9041č. inzerátu 

850.000,- KčCena:

Byt 2+1 Svoboda nad Úpou
Vybavený byt v OV 2+1, CP 57 m2. Šatna, 
sklep, balkon v mezipatře. PENB: G

N9077č. inzerátu 

349.000,- KčCena:

Byt 1+1 Broumov
Vybavený DB 1+1, CP 34 m2. Lodžie, sklep, 
plastová okna. PENB: G

N8831 Řádková inzerce

 

 
St. pozemek Náchod č. N9025
CP 1.392 m2, 1 950 000 Kč
St. pozemek Broumov (NA) č. N7916
CP 1.216 m2, 350 Kč / m2

St. pozemek Broumov (NA) č. N7917
CP 1.016 m2, 350 Kč / m2

St. pozemek v zahr. kolonii TU č. N2264
CP 1.124 m2, 450 Kč / m2

Zahrada Letohrad (UO) č. N7337
CP 456 m2, 45 000 Kč
Pozemek pro komerci Kostelec n.O. č. N9032
CP 2.100 m2, 1 995 000 Kč

ti

Bytový dům Meziměstí
Dům se 4 byt. jednotkami 3+kk. Sklep, půda 
vhodná na rozšíření. CP 396 m2. PENB:G
Cena: 459 000 Kč
č. inzerátu: N8718

Inzerce ECHO 4-2016.indd   1 11.4.2016   12:42:42 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

Kámen z Hirošimy v Náchodě 
V  Náchodě byla v  recepci Hotelu 
U  Beránka otevřena zajímavá výsta-
va, která přibližuje osobnost náchod-
ského rodáka, architekta Jana Letzela 
(1880 – 1925). Součástí výstavy je 

i vzácný artefakt – kámen z tzv. Ato-
mového dómu z Hirošimy, který jako 
prefekturální výstavní palác projekto-
val právě architekt Letzel .Tato budova 
zůstala stát jako jediná z objektů,  kte-

ré byly nejblíže epicentru  atomového 
bombardování v  roce 1945. Stala se 
tak symbolem ničivé síly atomu vy-
užitého jako zbraň. Artefakt převzala 
jako dar česká poslanecká delegace 
v  čele s  předsedou Parlamentu ČR 
Janem Hamáčkem při svojí návště-
vě Hirošimy. Kámen z  Atomového 
dómu bude prezentován v  Náchodě 
jen dočasně, poté by měl být trvale 
umístěn v Národním muzeu v Praze. 

Podobizna Jana Leztela (via � ickr) 

Náchodský zastupitel Petr Jirásek si prohlíží artefakty z Atomového dómu 
(foto Mirek Brát) 

 O  tom, že jezdí Novým Městem 
nad Metují vlaky, není nutné po-
chybovat. O  tom, že tam ale mohou 
jezdit i vláčky,  se můžete přesvědčit 
o  víkendu 23.-24. dubna, kdy zde 
Modelářské centrum Česká Skalice 
připravuje ve  spolupráci se správou 
novoměstského zámku již 4. ročník 
výstavy modelové železnice (v  pro-
storách zámecké galerie  Pod Žeb-
rovkou). Pro nejmenší návštěvníky 
budou připraveny i  dřevěné vláčko-
dráhy. 

Vláčky v Novém 
Městě nad Metují

www.GATENACHOD.cz

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 Hotel Elko v Náchodě
*Polední menu i v sobotu*

*Pátek – Sobota pivní speciály*
*ZAHRÁDKA OTEVŘENA*

*www.hotelelko.cz*
* www.facebook.com/hotelelko.cz *

 Jako každý rok i letos začaly přípravy 
na svátky jara pro aranžéry a aranžér-
ky ze Střední školy propagační tvorby 
a polygra� e ve Velkém Poříčí ve znač-
ném předstihu. Bylo třeba vše připra-
vit tak, aby stihli zrealizovat všechny 
externí výstavy, na  které byli pozvá-
ni. Hned na  začátku března se po  tři 
dny prezentovali v  Městské knihovně 
v Náchodě. Dále předvedli své umění 
také v Obecním domě Suchý Důl atd. 
Jelikož aranžéři mají v  rámci odbor-
ného výcviku jako náplň práci s  jed-

notlivými základními materiály jako 
je papír, kov, drát, dřevo a přírodniny, 
vznikl nápad jejich výrobky zviditelnit 
a zveřejnit. A tak se začal klubat Škob-
chůdek = školní obchůdek, umístěný 
hned u vstupu do areálu poříčské ško-
ly v  prostorách bývalé vrátnice.  Vše 
je opravdu HAND MADE. Srdečně 
zveme k  návštěvě! Ivana Krtičková, 
Ing. Eva Vávrová, Mgr. Ivana Čížková 
(redakčně kráceno) Střední škola pro-
pagační tvorby a polygra� e Velké Poří-
čí, www.ssptp.cz

Mladí aranžéři a jejich „Škobchůdek“

 V celostátní soutěži o nejlepší 
webovou prezentaci města v ČR zví-
tězilo město Broumov.  Připomeňme, 
že soutěž Zlatý erb probíhá již od 
roku 1999 a Broumov se v ní již ně-
kolikráte umístil na předním místě. 
Tentokráte dosáhl až na příčku nej-
vyšší. Gratulujeme a samozřejmě při-
dáváme i vítěznou webovou adresu: 
www.broumov.net 

Zlatý erb 
pro Broumov

 V termínu od 30. dubna do 1. května 
se na přehradě Rozkoš uskuteční jachetní 
závody Jarní premiéra (v areálu TJ Slávia 
– jachting Česká Skalice, u hlavní hráze 
přehrady) . Dodejme pro zajímavost, že 
TJ Slávia vznikla v roce 1967 a působila 
nejprve na rybníku Špinka u Červeného 
Kostelce, od roku 1970 působí na přehra-
dě Rozkoš (první jachetní závody na této 
vodní ploše se uskutečnily v roce 1972).

Jachting 
na Rozkoši

PRODÁVÁME SKLENÍKY 
Zajímavé ceny

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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