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září 1895, svěcení nemocničních 

budov v Náchodě

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

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.)

 hledá nové spolupracovníky na pozice :

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU

  - samostatnost

  - manuální zručnost

  - spolehlivost

  - třísměnný provoz

 - technická zdatnost, spolehlivost

 - samostatnost, aktivní přístup k práci

 - praxe na podobné pozici

 - jednosměnný provoz

 Nabízíme :

 - práci v moderní a stabilní firmě

 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP

 - osobní ohodnocení

 - zaměstnanecké výhody

 Kontakt : NOVOPOL a.s., Velký Třebešov 20,

NOVOPOL a.s, výroba pěnového polystyrenu
                              a nasávané kartonáže

Velký Třebešov 

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - ÚDRŽBA STROJNÍHO 

 ZAŘÍZENÍ

                   tel: 491 413 715 ( p.Vlasák )

Vinotéka KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK

BURČÍME
VE ČTVRTEK ČERVENÝ BURČÁK 

Z MORAVSKÝCH HROZNŮ

Jarmila Zemánková

Tyršova ul. 65, Náchod

(vjezd na náměstí TGM)

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2016/2017 zahajujeme již posedmadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

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!

– 
individuální i skupinové 

– 
individuální i skupinové 

estetika@ariesklinika.cz
www.estetika.ariesklinika.cz

ARIES, klinika komplexní estetiky s.r.o.

Tel.: 724 108 500, 491 453 272

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
První zářijový víkend proběhly v Náchodě Kurónské slavnosti. Návštěvníci 
mohli shlédnout bohatý kulturní program a potkat dámy i pány v dobových kos-
týmech.  Foto: Josef PEPA Voltr
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VZPOMÍNÁME
Dne 25. 9. 2016 uplyne deset let, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček,

pan Rudolf Špaček z Náchoda. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Rodina

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 

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2016 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 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
Místo pro vaše podnikání
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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

BABÍ – PAVLIŠOVSKÁ LOUKA
Výuka na jízdárně, vyjížďky po okolí

Tréninkové hodiny – zkušená trenérka

PRO MALÉ DĚTI 

– jízdy na ponících i koních

Otevřeno denně 
po telefonické domluvě

Rezervace na tel. 608 667 732 p. Prouza

VYJÍŽĎKY 

NA KONÍCH

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části obce 
NMnM ve vilové čtvrti na Františku, uli-
ce 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: 2 690 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž .................................. 949 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 ............................. 590 000,- Kč

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

• 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

Pronajímáme:JEØÁBY

Procházka   Náchod
PLOŠINY

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem

BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

04 233 900 00

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.

Deset nejzdravějších 

potravin světa

 Mnoho lidí má zafi xováno, že ořechy jsou tučné a neměly by se moc jíst. Opak 
je ale pravdou. Takové vlašské ořechy jsou velice zdravou potravinou. Obsahují 
důležité omega3 nenasycené mastné kyseliny. Dále se v nich nachází vitamín E, 
B1, B2, B5, B6, B9, C, minerální látky jako vápník, železo, hořčík, zinek, mangan 
a draslík. K tomu obsahují i další cenné látky. 
Pravidelná konzumace vlašských ořechů má dobrý vliv na psychiku a při stresu. 
Pomáhají udržovat zdravou pokožku, nehty a vlasy. Slouží jako prevence kardio-
vaskulárních nemocí a snižují vysoký krevní tlak. Pomáhají snižovat špatný chole-
sterol, naopak dobrý zvyšují. Mají protizánětlivé a antioxidační účinky. 
Jejich pravidelná konzumace zlepšuje činnost mozku, paměť i soustředěnost. Po-
dle odborníků ořechy též fungují jako prevence Alzheimerovy choroby. A navíc 
- vlašské ořechy jsou vhodné také pro celiaky. Proto dáváme „vlašákům“ palec roz-
hodně nahoru 

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

6. Vlašské ořechy

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
panu primáři MUDr. Zdeňku Pa-
píkovi a  sestřičkám endoskopic-
kém oddělení Oblastní nemocnice 
v Náchodě za ambulantní lékařské 
ošetření.

Děkuje spokojený 
pacient I.K. z Náchoda

ý 

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Slatina nad 
Úpou pořádá v  budově bývalé zá-
kladní školy výstavu ovoce, zeleni-
ny, květin a dalších zahrádkářských 
zajímavostí. Vernisáž proběhne 
v sobotu 24. 9. ve 14 hodin. Program 
pokračuje v neděli 25. 9. od 14 ho-
din čtením z kronik a od 15 hodin 

přednáškou Matouše Holase „Válka 
1866 ve  slatině a  Červené Hoře“. 
Ve středu 25. 9. a sobotu 1.10. od 14 
hodin bude čtení z kronik. V nedě-
li 2. 10. od 14 hodin čtení z kronik 
a  od  15 hodin ukázka a  povídání 
o zbraních z války 1866 pana Jaro-
slava Šilara. Vstupné dobrovolné. 
Více informací na tel. 603 390 285.

Nové lanové centrum
 Na začátek nového školního roku 
si Základní škola Náchod-Plhov 
připravila pro své žáky příjemné 
překvapení v podobě nového lano-
vého centra, které vzniklo v  areálu 
školy během letních prázdnin. Slou-
žit bude především žákům prvního 
stupně a  v  odpoledních hodinách 
dětem, které v areálu školy využívají 
prostory pro volnočasové aktivity 
a zájmové kroužky.  (red) 

Ministryně školství 

v Náchodě
 V pátek 9. září 2016 přijela zkon-
trolovat rekonstrukci sportovního 
areálu Hamra v Náchodě ministryně 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR 
Kateřina Valachová. „Těším se, až 
bude v květnu příštího roku rekon-
strukce stadionu dokončena a bude 
možné uspořádat právě zde nějakou 
vrcholovou soutěž, určitě ráda opět 
přijedu”, uvedla ministryně. 

Pořídí si nové  auto 
 Město Červený Kostelec podalo 
žádost o dotaci na pořízení nového 
zásahového vozidla CAS 30, vel-
kokapacitní požární cisterny pro 
velkoobjemové hašení, pro jednot-
ku dobrovolných hasičů Červený 
Kostelec. Nová cisternová auto-
mobilová stříkačka za  7,5 miliónu 
korun bude představovat speciální 
techniku využitelnou u řady mimo-
řádných událostí, a  to zejména při 
hašení požárů vzniklých v důsled-
ku extrémního sucha.  (red)

V rámci akce Za sportem na ná-
městí proběhl na náchodském 
náměstí v sobotu 10. září již 3. 
ročník STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár Města Náchoda. 
Výkony silných chlapů zachytil 
fotoaparát Josefa PEPY Voltra
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OKÉNKO LÉKAŘE 
Ptáme se MUDr. Jiřího Veselého
Jednou z  diagnóz, o  které se často 
diskutuje, je spánková apnoe. Co se 
pod tímto názvem skrývá?
Spánková apnoe je onemocnění, při 
kterém dochází v  průběhu spánku 
k  zastavení dechové aktivity. Toto 
zastavení je v  naprosté většině pří-
padů pouze přechodné, přesto má 
velice podstatné zdravotní dopady. 
Díky zástavě dechové aktivity dochá-
zí k  přechodnému poklesu okysličení 
organismu. Nedostatečné okysličení je 
problémem hlavně pro mozek a srdce 
a může být spouštěcím mechanizmem 
i  život ohrožující poruchy srdečního 
rytmu. Ikdyž ji nespustí, má pro orga-
nismus dlouhodobě neblahé důsledky. 

Nedokysličení vyvolá „poplachovou 
reakci“ při níž dojde k částečnému pro-
buzení a zároveň vyplavení stresových 
hormonů. Ty pak vedou k  vzestupu 
krevního tlaku a zvýšené zátěži srdce. 
Dopady spánkové apnoe pak vycházejí 
z  tohoto popsaného mechanismu – 
postižený pacient je díky špatné kvalitě 
spánku dlouhodobě unavený, ospalý, 
snadno v  průběhu dne usíná. Často 
u nich vídáme zvýšený krevní tlak, kte-
rý špatně reaguje na léčbu, nebo zjistí-
me poruchu srdečního rytmu.
Jak se spánková apnoe diagnostikuje 
a lze ji léčit?
Základem úspěšného stanovení dia-
gnózy je na  toto onemocnění pomy-
slet. Spánková apnoe je onemocnění 
obecně časté, zejména u  pacientů 
s nadváhou, vysokým krevním tlakem 
a  cukrovkou. Často na  začátku stojí 
blízcí pacienta, kteří jej upozorní, že 
kromě chrápání v  noci pozorují pře-
chodnou zástavu dechu, po  které se 
postižený zase normálně rozdýchá. 
Základem diagnostiky je somnogra-
fi cké vyšetření – pacientovi v naší am-
bulanci nasadíme jednoduchý přístroj, 
který mu po dobu jedné noci zazna-
menává dechovou aktivitu. V případě 
zjištění abnormálního dýchání pak 
léčba probíhá nejčastěji přístrojem, 
který během spánku udržuje tlak v dý-
chacích cestách.

EDUMED - Kardiologická, diabetologická a interní ambulance, 
Mlýnská 189, Náchod | www.edu-med.cz

Farní charita Náchod 
hledá pro svá sociální zařízení  

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
případně SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI 
Požadavky: SŠ s maturitou nebo VOŠ, příp. VŠ,   
(výhodou je odb. vzdělání dle zák. 108/2006 Sb.), dále bezúhonnost, 
zodpovědnost, komunikativnost, časová flexibilita, spolehlivost, 
schopnost týmové i samostatné práce, zákl. obsluha PC, příp. ŘP sk. B.  
 

Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě. 
Práce na plný pracovní úvazek v nepřetržitém provozu. 
 
Máte-li zájem o výše uvedenou pracovní nabídku, 
dostavte se na jedno z informačních setkání  
dne 5. 10. 2016 v 10:00 a v 15:00 hod. 
v objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod, 
žlutý vícepatrový dům s průjezdem (Caritas). 
 

S sebou přineste strukturovaný životopis a fotografii. 
Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 
Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás na tel.: 776 339 339 ved. org. 

Rekonstrukce průtahu Náchoda míří do další fáze
   Stavební práce na  ulici Pražské 
a  Běloveské v  Náchodě doposud 
probíhají podle harmonogramu. 
Do pondělí 19. září bude tedy kom-
pletně dokončen povrch na opravo-
vaných dvou třetinách komunikací 
a  veškeré práce se přesunou na  je-
jich druhou stranu. Z důvodu zajiš-
tění bezpečnosti stavbařů nebude 
možné spustit obousměrný provoz 
na  opravené části komunikace. 
U  chodníků v  ulici Běloveské bude 
do  té doby dokončena cementová 
stabilizace a následně budou postup-
ně dodlážděny.  
   Všechny stavební práce by měly být 
podle plánu dokončeny do 30. listo-
padu. Navíc se ještě začne s opravou 

úseku na výjezdu z Náchoda. Od 17. 
10. do  přibližně poloviny listopadu 
se bude za  obousměrného provozu 
s  částečným omezením opravovat 
úsek v ulici Českoskalické od odboč-

ky do  ulice U  Cihelny po  odbočku 
na Nové Město nad Metují. V tomto 
cca 350 metrovém úseku bude pro-
bíhat frézování a  následné položení 
nového živičného krytu.  (kp)

Stolní kalendář „Jaroměřsko a Smiřicko 2017“
Spisovatelka a  vydavatelka Helena 
Rezková z  Vlkova  už po  několi-
káté vydala zcela nový a  unikátní 
stolní kalendář historických ba-
revných pohlednic s  názvem „JA-
ROMĚŘSKO A SMIŘICKO V PA-
MĚTI OBRÁZKŮ“.  Autorka těží 
ze soukromých sbírek   Jaroslava 
Krále, Pavla Mrkvičky, Romana 
Andrýse, Martina Kareše, Josefa 
Majera, Jaroslava Andrejse a  Da-
vida Horáka, z archivu obce Holo-
hlavy a webových stránek Smiřice 
a  Černilov. Stolní kalendář nabízí 
vhled  do  doby našich pradědeč-
ků a prababiček  a tak vydavatelka  
adresuje poděkování  všem sběra-
telům za  poskytnutí historických 
pohlednic a my zároveň děkujeme 

vydavatelce a zkušené publicistist-
ce za podnikavost  a vydání toho-
to nového a  jedinečného stolního 
kalendáře  na příští  rok 2017. Ko-
lekce obrázků, fotoreprodukcí i ko-
lorovaných kreseb je pozoruhodná 

i po stránce grafi ky, jež je zdařilým 
dílem nakladatelství Gentiana Ji-
lemnice a kvalitní tisk obstaral Ga-
ramon Hradec Králové. 
 PhDr. Jiří UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno)

Hurá do lesa!

Můj recept - Lečo s hříbky

Byla jsem na procházce ve skalách 
na  Policku a  našla jsem tyto úlov-
ky. Protože je velké sucho, každý 
houbař naříká, že nerostou. Opak 
je pravdou. Berte nůše, kosy a hurá 
do lesa. Houby - to je zdravá dieta, 
jsou nízkokalorické s  biologickou 
hodnotou vyšší než zelenina. Hou-
bám se říká maso chudých. Obsa-
hují hojnost vitamínů B1 a B2, ně-
které i A, C, a D, který nemá žádná 
jiná rostlina. Bohatství minerálů 
jako Fluor, měď, mangan, zinek, 
jód, titan, vápník, draslík, fosfor, 
magnesium a  železo. Minerály 
spolu s  čímsi zvaným mycochitin 
pročišťují zažívací trakt a  celé tělo 
od  pomalu tlejících organismů.
Rozkládají je na  základní mine-
rály - což je ostatně jejich funkce 

v  přírodě. Až si někdy vyzkoušíte 
jíst houby dvakrát denně po něko-
lik nepřetržitých dní, neujde vám, 
oč lehčí a čistší bude váš celý trávi-
cí proces. Chuťové a  čichové látky 
obsažené v  houbách zajišťují velký 
příjem životní energie, které jogín-
ská literatura říká prana. V  hou-
bách obsažené pektiny snižují hla-
dinu cholesterolu v krvi.

300 g hříbků, 300 g rajčat, 300 g paprik, jedna velká cibule, tuk, pepř a sůl 
   Na tuku zpěníme cibuli a nakrájenou papriku. Po chvíli přidáme nakráje-
né a předem podušené hříbky.  Nakonec dáme nakrájená rajčata. Osolíme, 
opepříme a dusíme. Podáváme s bramborem.  Milada Prouzová, Hronov

Trasy: pro děti 300 m, starší 3 km a delší 6 km
Program:  8.30 hod. Registrace účastníků
 9.00 hod. Ukázka výcviku a cannisterapie
 9.45 hod. Start dětského běhu
 10.15 hod. Start běhu na 6 km
 10.20 hod. Start běhu na 3 km

Vyhlášení vítězů po doběhnutí posledního účastníka.

Zaběhej si pro dobrou věc
Děti, kamarády i psa vezmi s sebou

PRO KOHO? 
Pro běžce, chodce, dospělé, děti 
i babičky a dědečky. Pro zdravé i s hendikepem. 
Běhu se můžete zúčastnit i se svým psem. Star-
tovné je 50,-Kč. Veškerý výdělek bude věnován 
Broumovskému městskému útulku na provoz 
a aktuální péči o psy.

Příspěvek lze zaslat útulku na č.ú. 
9005-1823551/0100 variabilní symbol 1014 
Tel. 721 543 498

DOBROČINNÝ

BĚH www.BehameProUtulek.cz25. 9. 2016
NÁCHOD, U HOTELU BONATO, Lázeňská 102



Rozhovor s kandidátem na hejtmana 

Leošem Hegerem

Vìtšina lidí zná Leoše Hegera jako ministra 

Když jsme domlouvali náš rozhovor, dovolal jsem se Vám do 
veslařského klubu v  Hradci Králové. Veslování u  nás ovšem 
nepatří k tradičním sportům, jak jste se k němu dostal?
Jako kluk jsem přirostl k vodě, hodně jsem plaval, ale kromě velmi 
ojedinělých pokusů se v Hradci Králové nikdy neveslovalo. Až po 
r.  2000 jsem si přivezl mořský skif a  s  malou partou nadšenců 
a velkou pomocí pardubických veslařů jsme založili oddíl. Vždy 
jsem hodně jezdil na kole a chodil po horách, ale veslovat jsem se 
naučil jako samouk až asi v 55 letech. Musím dodat, že čím jsem 
starší, tím více vidím téměř zázračný vliv sportu pro rozvoj dětí 
a mladých lidí, ale také pro udržování zdraví v jakémkoliv věku. 
Navíc pohyb v přírodě k tomu přidává další zážitky, proto také 
vedle veslování velmi fandím vytrvalostnímu běhání a cyklistice, 
a tudíž i rozvoji cyklostezek, ať pro dojíždění do práce nebo pro 
turistiku.

Třináct let jste vedl Fakultní nemocnici Hradec Králové, která se 
za tu dobu proměnila v moderní zdravotnický komplex. Když se 
podíváte zpět, co bylo podle vás největším úspěchem?
Hradecká fakultní nemocnice byla vždy spádovým pracovištěm 
s  vysokou odbornou úrovní. To, že se od 90. let podařilo 
rekonstruovat a postavit mnoho nových budov bylo výsledkem 
velikého úsilí mnoha lidí a  poctivého hospodaření. Díky tomu 
stačily peníze i  na rozvoj medicíny, posílila se spolupráce 
nemocnice s Lékařskou fakultou a vybudovala se důvěra mezi 
vedením nemocnice a  zaměstnanci. Koncept velkorysého 

centrálního příjmu pro akutní pacienty v  širokém rozpětí od 
medicínských banalit až po katastrofické stavy ohrožující život 
je dnes v  ČR dáván za vzor a  kooperace se Zdravotnickou 
záchrannou službou to jen utvrzuje. K  tomu bych snad ještě 
přidal důraz na skvělé chování personálu k pacientům, čehož si 
nemocní velmi cení.

Po působení v  Hradecké fakultní nemocnici jste přijal 
nabídku na post ministra zdravotnictví a  do dneška jste byl 
nejdéle sloužícím ministrem v  polistopadové éře. Je křeslo na 
ministerstvu zdravotnictví opravdu tak horké, že zde žádný 
z Vašich předchůdců i následníků nevydržel celé volební období?

Z vedení Fakultní nemocnice HK jsem odešel plánovaně a vrátil 
jsem se téměř na rok do své původní profese rentgenologa. 
Následovala nabídka vstoupit do parlamentní politiky, volební 
úspěch a  funkce ministra, což bylo pro mě mimořádně 
překvapivé. Bylo to o  to těžší, že jsem resort převzal ve stavu 
sociálního rozvratu a  s  akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“, 
o  hospodářské krizi nemluvě. Mé působení musí hodnotit jiní, 
já sám jsem se však naučil mnohé a pochopil, že zdravotnický 
systém se přestavět moc rychle nedá, že je v  něm potřeba 
s  respektem pro tradice budovat postupné změny, kterých 
je sice velké množství, ale bohužel politicky jsou průchodné 
jen v  některých okamžicích. Část pádů předchozích ministrů 
způsobil nedostatek trpělivosti a  nerespektování právě těchto 
zákonitostí.

I  v  době finanční krize se Vám podařilo zajistit zvýšení platů 
lékařům i ostatnímu zdravotnímu personálu. Jak se toho, v této 
ekonomicky těžké době, podařilo dosáhnout?
Zdravotnictví je tu především kvůli nemocným, ale aby 
byli spokojení pacienti, musí být alespoň trochu v  pohodě 
i zdravotníci, a  to je u nás opravdu letitý problém. Platy v tom 
hrají podstatnou roli a došlo proto k jejich zvýšení, a to u lékařů 
o 20 % během tří let, i když vzhledem k tehdejšímu slibu to mělo 
být ještě více. I tak to bylo největší skokové navýšení v moderní 
historii. Ovšem ve zdravotnictví nejde jen o  peníze, ale také 
o  to, jak se s  nimi hospodaří. My jsme hledali vyšší efektivitu 
ve struktuře lůžkového fondu a  snažili se měnit akutní lůžka 
na následnou péči, tlumili jsme šedou ekonomiku a  měnili 
úhradové mechanismy tak, aby šly peníze za pacientem.

Pracoval jste rok v  USA a  dva a  půl roku v  Kuvajtu. Máte tedy 
možnost porovnat úroveň domácí a zahraniční zdravotní péče. 
Jak si na tom stojí české zdravotnictví?
Zdravotní péče je u  nás na úrovni nejbohatších zemí, a  to 
s naprosto minimální spoluúčastí, kterou zrušila současná vláda, 
a peníze ve zdravotnictví znovu chybí. Vede to k nespokojenosti 
lékařů a sester, což se promítá do chování k pacientům, a také 
kvalita prostředí, ve kterém je péče poskytována, není všude 
optimální. Je to možno ilustrovat na náchodské nemocnici, která 
by vyžadovala přestavbu co nejdříve.

Vím o  Vás, že jste dlouhodobým propagátorem zdravého 
životního stylu. Jaký je Váš recept na to být fit?
Musíme si uvědomit, že i  nejkvalitnější zdravotnické služby 
přispívají ke zdraví pacienta jen asi jednou čtvrtinou. Další 
čtvrtinu tvoří genetická výbava a  celou polovinu způsob 
života spolu se životním prostředím. Každý má tedy ve svých 
rukou možnost, jak své zdraví sám aktivně ovlivnit. Jako 
chodec či řidič můžete omezit své rizikové chování, nemusíte 
kouřit, můžete se střídmě stravovat. Stále není dostatečně 
v povědomí, jak zdravá je fyzická aktivita. Proto jsem jako ministr 
spolupracoval s mnoha sportovními organizacemi a těším se, že 
až budu jednou pobírat důchod, budu mít znovu čas využít svoji 
trenérskou licenci i pro propagaci veslování mezi širší veřejnost. 
Vzhledem k tomu, že kolébkou veslování je Velká Británie, byl by 
to možná můj další malý příspěvek, jak posouvat náš národ více 
na západ.

V  letošních krajských volbách kandidujete na hejtmana 
Královéhradeckého kraje, kde je momentálně asi nejpalčivějším 
problémem doprava. Jaká vidíte krátkodobá opatření 
i  dlouhodobá strategická řešení, která pomohou tuto 
problematickou situaci efektivně vyřešit?

Musíme nejen zlepšovat dopravní infrastrukturu jako jsou 
dálnice či obchvaty měst, ale i  intenzivněji opravovat krajské 
a  místní silnice. Abych jmenoval alespoň jeden z  těch mnoha 
velmi potřebných obchvatů, zmíním Novou Paku, protože 
zde bohužel nelze čekat žádný útlum dopravy po dostavbě 
plánované dálniční sítě. V  dopravní obslužnosti musí být 
pamatováno zejména na dopravu do škol a  do zaměstnání 
a  myslím, že i  integrace městské hromadné dopravy v  Hradci 
Králové do systému IREDO by mnoho občanů kraje uvítalo.

Bohaté zkušenosti máte i jako pedagog, působil jste na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v  Hradci Králové a  zastával jste zde 
i  funkci proděkana. Co je tedy podle vás potřeba v  českém 
školství změnit?
Školství vedle rodiny výrazně ovlivňuje zvyklosti, mezilidské 
vztahy a  systém hodnot člověka, včetně jeho postoje ke 
svobodě, povinnostem a  demokracii. To vše vytváří kulturu 
národa v  širším slova smyslu a  určuje budoucí postavení 
naší země. Přitom paradoxně ve školství existuje nedostatek 
financí, platy učitelů jsou téměř katastrofální a  chybí doladění 
regionálního školství tak, aby odpovídalo demografickému 
vývoji a potřebám pracovního trhu. To chceme změnit a chceme 
mluvit o tom, co se má učit a jak učit tak, aby děti i studenti měli 
školu rádi. Proto budeme podporovat zahraniční stáže učitelů 
a vytvářet centra excelence a moderních metodik, jako např. při 
výuce jazyků či matematiky, ale i fyzických dovedností. Aby bylo 
to nejlepší dostupné všem podle jejich schopností, posílíme péči 
o děti ze slabšího sociálního prostředí či jinak znevýhodněné, ale 
vytvoříme i lepší podmínky pro děti mimořádně talentované.

Jak trávíte volný čas a máte vůbec nějaký?
V  obdobích největší pracovní zátěže by si měl člověk najít 
čas na spánek a  psychický odpočinek a  snažím se proto 
v  těchto obdobích alespoň bazálně sportovat. Jinak jsem se 
v  klidnějších obdobích vrátil ke zvyklosti z  mládí a  snažím se 
hodně číst. Z  vážné literatury bych dnes doporučil například 
Haruki Murakamiho, ale díky kontaktu s  mladými lidmi občas 
objevuji i to, k čemu bych se asi jinak neodhodlal, třeba Terryho 
Pratchetta a jeho fantasy o Zeměploše.

doc. MUDr. 
Leoš 
Heger, 
CSc.  

* 11. února 
1948  

v Hradci 
Králové

“Nejenom obyvatelé Náchoda, ale i lidé z celé spádové oblasti 
až k Broumovu jsou nyní poznamenáni dlouho diskutovanou 
a plánovanou, nicméně doposud neúspěšnou modernizaci 
Oblastní nemocnice Náchod, jejíž realizace se, bohužel, neustále 
odkládá,” uvedl k problematice zdravotnictví v náchodském 
regionu Ing. Aleš Cabicar. 

“Naší snahou je tento proces maximálně urychlit a vyvarovat se 
jakémukoliv zdržení. Zároveň chceme podrobit diskusi rozsah 
samotné modernizace tak, jak byl současným vedením kraje sice 
presentován, ale nerealizován. Do spádové oblasti nemocnice 
patří až 220 tisíc obyvatel a na svých odděleních poskytuje 844 
lůžek, proto je nezbytně nutná její efektivní modernizace.”

Jaká by měla být 
budoucnost   
náchodské nemocnice?



JUDr. Ing. Jaroslav 
Švamberk
provozovatel pekárny a prodejny 
potravin

starosta obce Černožice věžník
Jelínková
magistra farmacie

MUDr. Libor Seneta

lékař záchranné služby, radní 
města Dvůr Králové nad Labem

Ing. Jan Doubek, CSc.

předseda správní rady a. s. 

Dr. Radovan Haluza, 
Ph.D.
ředitel biotechnologické 
společnosti

Eva Víšková

členka výkonného výboru České 
asociace Sport pro všechny a 

Josef Matyáš

podnikatel v oblasti vytápění 
a obnovitelných zdrojů energie

realitní makléř

Ing. Miloš Dohnálek, 
LL.M.
starosta obce Hřibojedy, ekonom, 
finanční analytik pro krizové řízení

Bc. Miriam Faltová

asistentka poslance

Petr Vošoust

vedoucí autoservisu

Petr Hron

svářeč Tonava Úpice

Bob Šviha

místostarosta obce Butoves,  
IT technik

Mgr. Renata Pitrová

středoškolská učitelka

Mgr. Emil Kudrnovský, 
Ph.D.
ředitel ZŠ a MŠ

 Libor Koldinský

technik jednatel společnosti

Ing. Josef Merta

ředitel autodružstva

Ing. Kamila Malá

ekonomka projektová manažerka

PhDr. Jitka Šestáková

novinářka

Bc. Jakub Sofka

student VŠ Univerzita Hradec 
Králové

Holmová
vedoucí neziskové organizace

Ing. Rostislav Petrák

starosta města Červený Kostelec starosta města Janské Lázně

PhDr. Petr Lojan, MBA

proděkan vysoké školy

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

ředitel MAS Království - Jestřebí 
hory, o. p. s.

Mgr. Jan Grulich

ředitel Základní a Mateřské školy 
Trivium Plus o. p. s. v Dobřanech

místostarosta městyse Častolovice praktický lékař
Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora, 
vysokoškolský pedagog

ředitelka Obchodní akademie 
Náchod

PhDr. Josef Novotný

radní města Jičín, pedagog

Bittner
architekt, radní města Dobruška

Ing. arch. Martin Pour

místostarosta města Hořice, 
architekt

Petr Hrubý

starosta obce Vítězná

Lenka Hronovská

pracovník obchodního oddělení

JUDr. Ervín Perthen, 
MBA
advokát

učitel starosta města Sobotka

MUDr. Lenka 
Romanová
oční lékařka v Rychnově nad 
Kněžnou

Kamil Slezák

místostarosta města Broumov

MUDr. Silvie Šidáková

lékařka - rehabilitace

N K

o

Z

starosta obce Staré Hrady náčelník Horské služby Krkonoše, radní města Špindl. Mlýn

o

C

Ing. Aleš Cabicar
ředitel CIAF, zast. města Náchod, člen finanč. výboru KHK

Ing. Milan Sommer
ekonom, radní a předseda finančního výboru zast. města HK
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Nabízíme: Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotékyNebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů - Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrůa nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí- Vyplacení exekucí

Potřebujete

půjčit peníze?

Telefon 774 061 137

Tel: 603 478 896                 

Oddíl krasobruslení HC Wikov Hronov

kraso.hronov@gmail.com 
www.krasohronov.cz607 868 580

HRONOV

 KRASO

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Náchod  
Kašparák                                                                               
Okres: Náchod
oplocená zahrada 
o výměře 324 m2 
ve svažitém terénu. 
V srpnu 2016 za-
vedena elektrika 
230/400V, voda 

na pozemku z veř. řádu. Pozemek s ovocnými stromy 
situovaný v okrajové části obce, s možností zastavění.  
Horší příjezd po nezpevněné cestě. Pěkné, slunné místo, 
vhodné k rekreaci, zahradničení i k výstavbě.
Zn.: 16Z405    Cena: 169.000,- Kč

Obec: Police nad Metují                                                               
Okres: Náchod
Zděný, řadový RD se 
zahradou a pegolou, 
v příjemné lokalitě 
s poz. 289 m2. Dispozice: 
v suterénu sklep, 
v přízemí chodba,  velká 

garáž, kolárna,dílna, tech.záz., prádelna a vchod na zah-
radu. 1.NP chodba, obývak s lodžií, volná disp. s kuchyní 
a vstup na terasu, koupelna s WC. 2.NP chodba, 3 pokoje 
a komora. Dřevěné schody, sítě veř., topení elektro a krb. 
kamna. Plast.okna, nová střecha. Vše ve výborném stavu.
Zn.: 16D405           Cena: 1.893.000,- Kč

Obec:  Žďár 
nad Metují                                                             
Okres:  Náchod
Starší, částečně pod-
sklepený 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 ko-
mora, 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: 605.000,- Kč

Obec: Řešetova 
Lhota                                                           
Okres: Náchod
Samostatně stojící RD 
se zahradou o celk. 
výměře 2 334 m2 
s dobrým příjezdem. 
Dům je zateplený,  
čás t .podsk lepený , 

půda vhodná k vestavbě. Dispozice: chodba, 3 místnosti, 
prostor pro koupelnu. Zavedena el.230/400. Zahrada 
s ovocnými stromy a vlastní studna.Veř. řád vody, kanal-
izace a plynu u domu. Topení lokální. Nutné investice.
Zn.: 16D403    CENA:  1.510.000,- Kč

Obec: Brzice 
u Hořiček                                                                      
Okres: Náchod
Větší,  podsklepený 
RD v okrajové části 
obce s dobrým 
příjezdem, s poz. 
celkem 1 142 m2, 
s garáží, kolnou 

a stodolou. V přízemí: zádveří, 2 mísnosti, komora, 
koupelna + WC. V patře podesta a 3 pokoje. Opl. zahra-
da s ovoc. stromy. Topení ÚT tuhá + elektrika. Voda veř., 
odpady 2x jímka. Potřeba  oprav a úprav. Ihned volné !!
Zn.: 16D394 CENA: 766.000,-Kč

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

problémy za výjimečných podmínek. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491 428 765, 602 185 901, 774 202 921 nebo mail: reka.na@seznam.cz www.reka-na.com

Squash centrum Náchod
TEL.: 602 886 577 
HÁZENKÁŘSKÁ HALA – HAMRA

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

KOHO HLEDÁME: Nové hráče/hráčky ročník 2010 a starší
KDE: Hala VOŠ stavební a SPŠ stavební arch.Jana Letzela v Náchodě
KDY: od října pondělí a pátek

Každý pátek v 18.30 trénink pro veterány

Oddíl basketbalu TJ SPŠS NÁCHOD POŘÁDÁ

 Vyskočit až ke hvězdám?
CHCEŠ: Trefi t zmačkaný papír do koše přes celou třídu?
 Najít nové kamarády?

! HOLKY, KLUCI, PŘIJĎTE MEZI NÁS !

NÁBOR

KONTAKT: Pavel Prouza, tel. 608 667 732, email: basket.nachod@seznam.cz

ttříříídudududd ???????????????

Hledání Eldoráda 
je opět tady!

Zveme všechny malé i  velké příz-
nivce tohoto pochodu Pekelským 
údolím s  atrakcemi,skákacím hra-
dem a  pohádkovým lesem. Start 
v  sobotu v  dopoledních hodinách 
1. 10. 2016 v  Náchodě na  Písá-
ku (volejbalové hřiště naproti ZŠ 
v Bražci, od školy přes most). Akce 
se koná za každého počasí. Občer-
stvení v  ceně vstupného. Těšíme 
se na Vás. Více informací na www.
facebook.com/hledanieldorada 
nebo na tel. 777 989 449

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

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA
- absolvent VŠ elektro, specializace točivé stroje, znalost AJ nebo NJ

SOUSTRUŽNÍKA, SOUSTRUŽNÍKA NA CNC
- práce na soustruhu a CNC stroji, vyučení ve strojním oboru, dvousměnný 
režim

SEŘIZOVAČE NA NAVIJÁRNU
- vyučení ve strojním oboru, dvousměnný režim

BRUSIČE NÁSTROJŮ
- vyučení v oboru, orientace v tech. dokumentaci, praxe v oboru výhodou

BRUSIČE KOVŮ
- bezhroté broušení, vyučení v oboru, praxe v oboru výhodou

ELEKTROMECHANIKA NA MONTÁŽ
- vyučení v oboru elektro

ELEKTROMECHANIKA NA NAVIJÁRNU
- navíjení a vtahování, vyučení v oboru elektro

OBSLUHU RYCHLOLISU
- vyučení ve strojním oboru, dvousměnný režim

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ
- jemná ruční práce vhodná pro ženy, třísměnný režim

SEŘIZOVAČE
- vyučení ve strojním oboru, třísměnný režim

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
- vyučení v oboru elektro, znalost vyhlášky 50/1978 Sb., dvousměnný režim

TECHNOLOGA
- SŠ technického směru, znalost NJ, jednosměnný režim

SKLADNÍKA
- vyučení, třísměnný režim

Bližší informace podá p. Lepš na tel. 491 446 490 nebo 604 211 467.



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
STST

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

* Žena z Náchodska by ráda poznala 
muže ve věku 58-68 let, který je také 
sám. Jen vážné nabídky na tel. 704 
140 431. Prosím volat 17-22 hod.

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* N. Město n/M-Pronájem zre-
konstr. bytu 3+1 (90 m2) v RD, 
balkon, zahrada, poblíž lesa..9.000,-
-Kč+služby. TEL.: 602 204 002
* 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:  
595 000,- Kč
* Prodáme udržovaný byt 1+1 (35 
m2) v N. Městě n/M, ul. Nad Sta-
dionem, 1NP, cena 649.000,-Kč, tel. 
602 204 002.
* 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 53 m².
Tel. 774 311 404  , RK nevolat. Cena:  
895 000,- Kč
* Prodám  zděný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví v Novém Městě nad 
Metují v Havlíčkově ulici. Po rekon-
strukci - plastová okna, ústřední 
vytápění, nové rozvody el., nová 
koupelna. Tel. 777 602 884  , RK ne-
volat. Cena:  1 149 000,- Kč
* Prodám  byt 3+1 v družstevním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují na Malecí. Nová plastová okna, 
nová elektřina, rozvody vody, ob-
klady v koupelně i na WC. Plocha 
bytu je  60 m².Tel. 777 602 884  , RK 
nevolat.Cena:  1 490 000,- Kč
* Prodám DB v Meziměstí 90 m2 
v paneláku 4.patro výtah,s balko-
nem,plastová okna,plovoucí podla-
hy,sklep.Možnost vidět, cena doho-
dou.Tel:723 939 086
* Prodám byt 2+1 v Červ.Kostelci. 
Více info na tel.: 774 626 696 po 
17.h. RK nevolat.
* Hledáme byt k pronájmu v Ná-
chodě 3+1 na cca. půl roku. Tel.: 
604 281 812
* Pronajmu hezký byt 2+1 v Ná-
chodě v 1.patře zděného domu 
nedaleko centra. Nájemné včetně 
energií 9000,-Kč. Tel.725 557 030
* Sháním byt v osobním vlastnic-
tví. Tel. 774 061 131
* Pronajmu 2+1 v rodinném baráč-
ku ve Studnicích u Náchoda. Hle-
dám důchodce se zájmem o zahrád-
ku. Povinná kauce. Byt od 1.9. Tel. 
608 86 98 85
* Prodám kompletně zrekonstruo-
vaný zděný byt 3+1 v Náchodě-Bě-
lovsi. Cena 1 250 000. Tel 607 042 
548.
* Koupím byt 2+1 s balkonem nebo 
lodžií, ne přízemí. V Náchodě.
Platba hotově. Tel. 721 119 083
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na 
Plhově ul. Havlíčkova. Volný od 
1.10., pouze slušným lidem. Vratná 
kauce 15.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Koupím byt 1+1, 2+1 v OV v Ná-
chodě.TEL.: 775 328 366

* Prodám byt 4+1 v družstev-
ním vlastnictví v Náchodě na 
Plhově, byt po kompletní rekon-
strukci, RK nevolat. Plocha bytu 
je 94 m2. Tel. 777 345 132, cena 
1.500.000 Kč.

* Prodej DB 1+1 34 m2 lokalita Ná-
chod - Plhov, zateplený, plast.okna, 
bezbariérový výtah, cena 500.000,-
Kč. Ihned volný. TEL.: 775 655 250 
RK NEVOLAT
* Do osobního vlastnictví prodá-
me byt 3+1 v Náchodě, Václavic-
ká 1715, 4.patro. Cena 890 tis. Kč. 
TEL.:733 131 189
* 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.
* V Náchodě prodám nový druž-
stevní nízkoenergetický byt 1+kk 
blízko centra města včetně parko-
vacího stání. Cena Kč 490 tisíc. K 
okamžitému nastěhování. Info 730 
517 357.
* Prodám nový družstevní byt 
2+kk v Náchodě - levně. Cena 690 
tisíc korun. Nízké provozní nákla-
dy. Parkování na vlastním pozem-
ku. Volejte 733 735 709.
* 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. Kon-
takt: gorceous@seznam.cz

* Hledám na Náchodsku  ke kou-
pi domek nebo trvale obyvatelnou 
chalupu. Menší opravy nevadí. Tel: 
608 245 634

* Pronajmu RD v klidné lokalitě 
v Náchodě se zahradou. Vytápění 
TP automat.kotel, volný od 1.11.16. 
Kauce 16 tis.Kč. Nájem 8000,-Kč. 
Pouze solventním zájemcům. TEL.: 
777 173 819
* Prodám stavební pozemek s 
protékajícím potokem, možnost 
zhotovení rybníku, 2500 m2 na 
okraji obce Dolní Radechová. As-
faltová cesta až na pozemek. Cena 
990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

* Pronajmu zrekonstruované ob-
chodní prostory v Náchodě v ře-
meslnickém centru. Možnost pro-
nájmu dvou prostorů o  výměře cca 
180 m² ( 22 000,- Kč/měs.) a 40 m² 
( 9 900,- Kč/měs.), vlastní soc. Zaří-
zení. Tel. 777 602 884  , RK nevolat
* Pronajmu prodejnu v centru Ná-
choda, 75 m2. Tel. 605 450 384
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr.cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NE-
VOLAT
* PRONAJMU KANCELÁŘ V 
TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠO-
VĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN. DOBRÁ 
ADRESA  NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO  777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Veli-
kost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny

* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostat-
ným vchodem. Investice do zaříze-
ní a vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám  pohovku rozkl. na 2 
postele, postel s úložnou zásuv-
kou, minihifi  systém Philips s 2 
reproduktory, pultovou mrazničku 
105x60x88 cm, DVD/VCR  rekor-
dér Grundig. Kontakt  722 591 886
* Prodám sekačku na vysokou trá-
vu s příslušenstvím  na orbu - plně 
funkční bubnová bez vleku podob-
ná terra. TEL.:774 651 608
* Prodám THUJE SMARAGD 
v květináči v. 60-70 cm za 60 Kč, 80-
90 cm za 80 Kč, 110 cm za 120 Kč. 
Tel. 604 452 789
* Prodám pánský oblek hnědý 
č.54, český výrobek, 1x nošený. 
Cena 1500,-Kč. TEL.: 608 057 003
* Prodám pianino event. odvezu. 
TEL.: 775 328 366
* Prodej pšenice, ječmene a ovsa 
za 400,-Kč/q, pytle výměnou, na-
šrotování plus 50,-Kč. Kocourek, 
Slavětín, tel. 732 381 524, email vl.
kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové dřevo. Cena 
dohodou. Zájemci volejte 720 581 
277
* Prodám kotoučovou pilu se dvě-
ma kotouči a kabelem. Cena doho-
dou. TEL.: 606 055 292
* Prodej dřeva - metrové i štípané. 
TEL.:777 690 390

* Koupím starou pískovcovou 
dlažbu. TEL.: 777 606 801
* Koupím válcový šrotovník na 
obilí zn. Rousek, Slavík,
Vaněk. Mob:739711628
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. Hodinky PRIM a 
náhradní díly na hodinky PRIM. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.: 722
907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, foto-
aparáty, vyznamenání, mince a 
bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj. papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579 920

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

* Přijmu automechanika - bri-
gádníka pro drobné opravy aut. 
Nejlépe šikovný důchodce. Vý-
hodné platové podmínky. Tel. 
608 884 897, nástup ihned.

* Autopotahy šité na zakázku z 
kvalitních materiálů vč. montá-
že. Kvalita zaručena. TEL.: 606 
299 945, 491 427 628 - K Brodu 
391, Náchod  - Běloves

* ČIVAVA - krátkosrstá, krásná 
štěňátka různých barev. K odběru 
ihned. Očkovaná, odčervená, čipo-
vaná. TEL.: 603 206 743, 491 426 680
* Prodám štěňata Německý Krát-
kosrstý Ohař, bez papírů, fena kry-
tá s NKO, k odběru po 20. říjnu. 
Foto můžu zaslat e-mailem. Cena 
1000 Kč. TEL.: 776 373 794 volat po 
15.hod.   

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PRONAJMEME
 NEBYTOVÉ PROSTORY

v Náchodě naproti Kinu 
Vesmír – 1.patro, cca 170 m2 se soc. zaříz.

Vhodné pro sportovní nebo 
rehabilitační aktivity, kosmetiku apod.

Tel. 603 194 192
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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

N. Město n/M-Zrekonstr. RD poblíž lesa, 2 byty 3+1, poz. 1.177 m2, 5 min. od centra, PENB: G . 4,59 mil. Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, vše nutno vidět, PENB: G.......3.895.000,-Kč
Lhota u N. Města n. M.- Nadst. vybavený, zatepl. dům těsně u Rozkoše-nutno vidět,poz. 371 m2 ...info v RK
Náchod, ul. Komenského-Pronájem prodejny na atraktivním místě (55 m2), PENB:G ...... 7.750,-Kč/měs.
Náchod-Plhov-Komer. objekt (1.192 m2)-prodejna, dr. výroba, PENB G, též možný pronájem ....dohodou
Náchod-Běloves, zděný družstení byt 35,2 m2, 3. NP, větší sklep, lodžie. PENB: G ....... 550.000,- Kč 
Náchod-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, plast. okna, el. kotel + krb. kamna, PENB: B ....... 1.46 mil. Kč
Lipí u Náchoda- Zasíťované pozemky s nízkoenerg. domy PENB: B, (4+kk, 5+kk) .....od 1.100.000,- Kč
Teplice n. Met.-RD po rekonstr., dva byty+možnost ubytování, poblíž centra,  PENB: D. ....2.700.000,-Kč
Broumov-Nová Ves-Nadstand. zrekonstr. usedlost (zast.1667 m2), poz 4242 m2. PENB:G ....10.500.000,-Kč
Velké Poříčí-RD 5+kk v klidné lokalitě, zahrada 605 m2, bezbar. vstup, poblíž centra ....1.390.000,-Kč
Červený Kostelec-RD 3+1 s pozemkem 766 m2 v klidné části, velké zděné kolny ......700.000,-Kč

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

Náchod a okolí do 30 km
Drobné opravy

NEMOŽNÉ IHNED 
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

PRODÁM

AUTO - MOTO
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

Hotel ElkoH l ElkHotel ElkoHotel Elko v Náchodě
*Otevřeno Po – So od 11h*
*Menu obědy, menu večeře*

*SALÓNEK K DISPOZICI*
*Školní srazy, fi remní večírky*

*více na: www.facebook.com/hotelelko.cz*

Na Broumovsku se narodila vlčata
Vlci, kteří se na  Broumovsku usa-
dili na  podzim roku 2015, přivedli 
letos na jaře na svět minimálně dvě 
mláďata. Rozmnožování potvr-
dili během léta pracovníci Hnutí 
DUHA Olomouc prostřednictvím 
nahraného vlčího vytí a  také díky 

záběrům z  fotopastí. V  Broumov-
ském výběžku se tak nyní prokaza-
telně pohybují minimálně čtyři vlci. 
Sestřih několika záběrů hrajících si 
broumovských vlčat mění dosavad-
ní pohled na rozšíření vlka obecné-
ho v České republice. PK

GHD PETROL ILIRSKA BISTRICA 2016
Po  nehodě na  ME Ecce homo 
ve  Šternberku jel Miloš Beneš 
s Osellou FA30 reprezentovat GMS 
Racing team a  Českou republiku 
do Slovinska. Prvním úkolem bylo 
otestovat Osellu FA30 v ostrém zá-
vodu Mistrovství Evropy a odstra-
nit případné nedostatky vzniklé při 
komletní opravě Oselly. Jako první 
se ukázalo značné chvění Oselly 
ve  vysokých rychlostech, vzniklé 
výměnou přední části monopostu. 
To se postupně po  jednotlivých 
tréninkových jízdách podařilo 
do značné míry eliminovat, ale je 
potřeba na  tomto problému ještě 
pracovat.  Nevýhodou byly také 
pneumatiky. Zatim co italští ko-
legové jeli na  zcela nově vyvinu-
tých Pirelli pro závody do  vrchu, 
my jsme se museli pro tento závod 
spokojit s  tím, co Pirelli dodalo 
do  České republiky. Na  Faggioli-
ho a  Merliho by to ale nestačilo. 
S  Paridem se ale dalo zabojovat. 
Všechny tři sobotní tréninkové 
jízdy dojel Miloš Beneš na 5. místě 
v absolutním pořadí a stále zrych-
loval.V nedělní první závodní jíz-
dě obsadil Miloš Beneš 4. místo 
v  asbsolutní klasifi kaci se ztrátou 
1.08 vteřiny na  třetího Macaria 

Paride (tovární Norma M20FC). 
V  součtu obou závodních jízd 
pak obsadil 4. místo v  absolutní 

klasifi kaci a  3. místo ve  skupině 
E2-SS za Faggiolim a Merlim.
 Text: RS, foto: Stránský

Výsledky – absolutní pořadí:
1. Simone Faggioli ITA  Osella FA30
2. Christian Merli ITA  Osella FA30
3. Macario Paride ITA  Norma M20FC
4. Miloš Beneš CZE  Osella FA30
5. Patrik Zajelsnik SLO  Norma M20F

Výsledky – skupina E2-SS:
1. Simone Faggioli ITA  Osella FA30
2. Christian Merli ITA  Osella FA30
3. Miloš Beneš CZE  Osella FA30

S ELEGANCÍ 
A NOBLESOU 
je název autorské výstavy Zden-
ky Plchové, která je do  30. září 
ke  zhlédnutí v  Muzeu Boženy 
Němcové v České Skalici. Tématem 
výstavy je styl života vyšších spo-
lečenských vrstev na  přelomu 19. 
a 20. století. 

V Červeném Kostelci vznikne 
Zahrada Boženy Němcové
Zahrada Domku Boženy Němcové 
nejspíš už brzy dozná změn. V součas-
nosti vzniká návrh, jak ji „znovuobjevit 
jako příjemné místo k  odpočinku pro 
obyvatele města i  pro jeho návštěvní-
ky“. Dopomoci k  tomu má krajinná 
architektka Ing.  Gabriela Mlatečko-
vá Čížková a  ideový návrh, který dali 
dohromady Petra Brandová Viková 
a Štěpán Nosek a který se inspiruje po-
bytem Boženy Němcové v  Červeném 
Kostelci.   TK

Gympl roku 2016 
Broumovské gymnázium bylo oceněno 
titulem Gymnázium roku 2016 v Krá-
lovéhradeckém kraji. Jedná se o soutěž 
pořádanou Asociací studentů  a  ab-
solventů. Soutěž spočívá v  hlasování 
na konkrétním webu. 

Posezení na mlejně, Správa NKP Státní zámek Ratibořice,
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici

Vás srdečně zvou na akci 

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ NA MLEJNĚ
akce se uskuteční na dvoře  Rudrova mlýna v Babiččině údolí 

v Ratibořicích

Ve dnech  28. 9. a  1. –2. 10. 2016
Středa 28. 9. od 11.00  hodin  kapela TOMMY z Opočna
                      od 15.00 hodin WABI  DANĚK a Miloš Dvořáček
Jednotné vstupné:  80,- Kč  bude vybíráno od 14.00

Sobota 1. 10. od 11.00  hodin  lidová kapela ŠMIKURANDA z České Skalice
Neděle 2. 10. od 11.00 hodin  kapela KLAPETO z Náchoda 
Vstupné: zakoupení alespoň jednoho 
posvíceňskýho koláče vod paňmámy 
přede mlejnem. Děti zdarma
Stylové občerstvení
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“ 
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