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Příští Echo vychází 28. října 2016

WWW.NOVINYECHO.CZ

říjen 1938, německá armáda obsazuje 

Hvězdu na Broumovsku 

Jarmila Zemánková, 

Tyršova ul. 65, Náchod 

(vjezd na náměstí TGM)

AUTOSERVIS JIŘÍ TACLÍK
Autodiagnostika – měření sporadických závad

Profesionální čištění filtru DPF
Ekologicka likvidace autovraku

Studnice 138 • Tel.: 608 555 540
info@autoservistaclik.cz • www.autoservistaclik.cz

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

info@bezexekuci.cz

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze 

mzdy, blokace účtů atd.)

Lenka 
Šimerdová 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!

 

 

HRA KY
P A P Í R N I C T V Í  
 U KALÍŠKU 
NOV  OTEV ENO!!! 
    OD 10.10.2016 
Náchod, roh ulic Volovnice a Hurdálkova 

 

Otev eno: 
PO – PÁ  9:00 –17:00 
SO           9:00 –11:30 

Podlahy

Vinyl • PVC

Laminát

Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501

Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Přijmeme dělníky/ce do živočišné výroby 
(dojič(ka), stájník) 

ideálně manželský pár, dvousměnný provoz, odborné vzdělání 
není podmínkou, nutná praxe u skotu, pracovní poměr 

na dobu určitou dále s možností na dobu neurčitou, 
mzda 14000,-Kč – 26000,-Kč měsíčně

kontakt: mobil 724 543 525, e-mail: ludvik@agriteam.cz

HLEDÁM 
UČITELE/UČITELKU 

pro 1. stupeň ZŠ 
s nástupem 2. 1. 2017. 

PP na dobu určitou, zástup za mateřskou 
dovolenou a navazující rodičovskou 

dovolenou, úvazek 1,00 lze po dohodě 
upravit. Místo vhodné i pro důchodce. 

Kontakt – Mgr. Eva Marková, 
tel.491424739, e-mail: skola.dr@tiscali.cz

PALIVA 
VOJTĚCH

Běloveská 237, 
Náchod

I přes opravu silnice
PRODEJ NEPŘERUŠEN

Tel. 491 428 594, 
775 720 820

– 
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

www.reality-az.cz

St. pozemek se základovou
deskou a sítěmi - Václavice

Cena:   1.299.000,- Kč

Byt 3+1, 75 m2

Václavická ul., Náchod
Cena:   1.299.000,- Kč

• přijďte se zeptat na cokoliv z oblasti nemovitostí, jsme tu pro Vás

• 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

• odměna za TIP NA PRODEJ NEMOVITOSTI 

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

 PRONÁJEM KANCELÁŘÍ NA NÁMĚSTÍ V NÁCHODĚ 

Za město krásnější
Na  přelomu října a  listopadu t.r. 
bude v  České Skalici vyhodnocena 
soutěž „Za  město krásnější“. Jedná 
se již o IV. ročník soutěžního klání, 
které hledá nejhezčí kout, nejpůso-

bivější zákoutí s květinovou výzdo-
bou apod. Soutěž vyhlašuje tamní 
komise komunitního plánování 
ve spolupráci se společností AGRO 
CS a Zahradnictvím Hrabík.   

Příští stanice 
Svatoňovice – Úpice
 Náš titulek je zároveň  názvem 
výstavy, která je až do 13. listopadu  
otevřena v Městském muzeu v Úpi-
ci. Společný projekt muzea a Galerie 
JWM je věnován příběhu nikdy nepo-
stavené místní železnice. 
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Dne 18. října 2016 by se dožil 100 let 
náš tatínek a dědeček, 

pan JUDr. Jaroslav Kostelecký, 
právník N. P. Tepna a právní poradny 

Odborové rady v Náchodě. 
Zemřel před 20 lety.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 

Syn Jaroslav s rodinou

VZPOMÍNKA 

VZPOMÍNKA
Dne 26. 10. 2016 uplyne 10 let, 

kdy nás opustil 

pan Aleš Winter.

Stále vzpomínají 
sestra a bratr s rodinamimi

Obchvatem se nezabývá
Podmínkou výstavby obchvatu No-
vého Města nad Metují je začlenění 
územní rezervy do místního územ-
ního plánu i krajských Zásad územ-
ního rozvoje. Krajský úřad nyní vy-
hodnotil návrhy obcí na aktualizaci 
svého dokumentu. Radnice Nového 
Města nad Metují ale žádný návrh 
neuplatnila a dá se říci, že její kroky 
pro výstavbu obchvatu nejsou nyní 
ani na papíře. Zpracovaná dopravní 
studie nabídla dvě základní mož-
nosti řešení tranzitní dopravy, a  to 
buď vybudování tzv. přeložky přes 
město v trase od Spů, podél nádraží 
ČD, pod Malecím, nad Vrchoviny 

směrem na Náchod nebo skutečné-
ho obchvatu odklánějícího tranzit 
jižně k  Nahořanům a  dále s  mož-
ným napojením na budoucí dálniční 
přivaděč u České Skalice či západně 
za  fi rmou Ammann na  Náchod. 
Odpověď na otázku, kterou variantu 
by orgány města měly prosazovat, 
zodpovědí občané v  referendu při 
komunálních volbách v  roce 2018. 
Petici za referendum podepsalo více 
než 2 tisíce obyvatel Nového Města. 
V případě podpory obchvatu dnešní 
nečinnost vedení radnice odloží ad-
ministrativně jeho výstavbu o další 
roky.   (VZ) 

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/
ZPRAVA.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/uredni-deska/ostatni/
aktualizace-c--2-Zasad-uzemniho-rozvoje-KK.pdf

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františku, 
ulice V Aleji. Největší předností nemovitosti 
je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné 
blízkosti lesa s dobrým přístupem do měs-
ta a na místní poměry velký pozemek – 
zahrada se vzrostlou zelení.Cena: 2 690 000,- 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
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

Gratulace
Dne 21. 10. 2016 tomu bude krásných 60 let, kdy si řekli společné „ano“ 

Zdena a Bedřich Středovi z Náchoda. 
Za jejich lásku, pracovitost a starostlivost o rodinu jim děkují a do dalších 

let hodně zdraví, pohody a životního elánu přejí dcera Zdena s rodinou 
a syn Bedřich s rodinou, vnoučata Jana, David, Martina a Veronika 

a pravnučky Adélka a Valérka.

Zatím neporaženi
V novém ročníku Východočeské ligy 
basketbalu v soutěži mužů, se hráči TJ 
SPŠ stavební Náchod vydali k první-
mu utkání do Chrudimi pouze se sed-
mi hráči vč. Štěpána Žďárka, který má 
několikaleté zkušenosti s II. ligou. Již 
po první čtvrtině vedli 23:13 a  tento 
rozdíl vydržel až na konečných 70:60, 
což na  začátek sezony je důležité ví-
tězství. Střelci Sarpong a  Čermák 
po 19, Prouza a Vaněček po 8, Žďárek 
7, Chvojka 6 a  Klimek 3. K  dalšímu 
utkání jeli  uplynulou sobotu na palu-
bovku do Hořic s další posilou Jirkou 
Hrubým a také s Martinem Tondrem.  

Po první nervózní čtvrtině jsme 14:8, 
ale již v polovině zápasu to bylo 39:10 
a  po  3.čtvrtce 65:20. Konečný výsle-
dek 77:36 byl pro domácí ještě milo-
srdný, neboť se poslední desetiminu-
tovka pouze dohrávala. Střelci Tondr 
18, Sarpong 11, Chvojka 10, Žďárek 
9, Čermák a  Hrubý po  8, Klimek 5, 
Prouza a  Vaněček po  4. K  prvnímu 
domácímu zápasu zveme přízniv-
ce do  haly stavebky v  sobotu 22.10. 
od 16:45h, kdy přijedou borci z Pře-
louče, přijďte je podpořit v  udržení 
letošní neporazitelnosti.  
 Pavel Prouza – předseda oddílu

Pohádkové putování 

SOŠ sociální a zdravotnická – EA dává radost dětem

aneb

Tentokrát se děti z náchodských zá-
kladních a mateřských škol  v rámci 
dalšího ročníku Pohádkového puto-
vání vydaly plnit úkoly se zvířátky ze 
ZOO, ale jelikož se jedná o pohádko-
vý les, přivítaly je i některé pohádko-
vé postavičky. Trasy byly připraveny 
dvě – pro malé a větší děti.  Cestou 
děti skotačily, vařily dort s  Pejskem 

a  Kočičkou a  plnily úkoly s  dalšími 
zvířecími a  pohádkovými posta-
vičkami. Velký dík patří všem žá-
kům Střední odborné školy sociální 
a zdravotnické – Evangelické akade-
mie v  Náchodě, kteří se na  přípra-
vách tohoto programu podíleli, kteří 
s  velkým nasazením vyráběli masky 
a  zdobili svá stanoviště. Celý pro-

gram by se určitě neobešel bez obě-
tavé práce našich učitelů. Děkujeme. 
V  neposlední řadě chceme poděko-
vat našim podporovatelům a sponzo-
rům, zvláště pak Sboru dobrovolných 
hasičů z Bělovse za zapůjčení zbrojni-
ce.     Mgr. Monika Lázňovská,

Střední odborná škola sociální 
a zdravotnická – EA Náchod

Běh Hronov – Náchod klepe na dveře
Okresní sdružení ČUS v  Náchodě 
pořádá v sobotu 22.října 2016 již 59. 
ročník silničního běhu HRONOV 
- NÁCHOD. Zájemci se mohou 
přihlásit elektronicky do  pondělí 
17.10.2016 do 10. hodiny. Přihláše-
ní nových závodníků a vydání star-
tovních čísel elektronicky přihláše-
ným závodníkům proběhne od  13 
do  18 hodin v  pátek 21.10.2016 
ve sportovní hale Rubeny v Nácho-
dě (startovné 200,- Kč). Dále v  so-
botu 22.10.2016 v  městské radnici 
v  Náchodě od  7.30 - 9.45 hodin 
(startovné 300,-Kč). 

   Závod bude odstartován v 11.00 
hodin na  náměstí v  Hronově, kam 
budou závodníci přepraveni auto-
busy od  8.45 – 10.00 hodin z  par-
koviště u  obchodního domu Lidl. 
Z důvodu velkých stavebních oprav 
mezinárodní silnice z  Náchoda 
do  Polska jsou pořadatelé nuceni 
změnit tradiční trať běhu a  cíl zá-
vodu. Poběží se přes Velké Poříčí 
po cyklostezce na hraniční přechod 
v Bělovsi dále stále podle řeky Me-
tuje. Cíl závodu dlouhého 10000m 
bude na  Denisově nábřeží u  Ob-
chodní akademie v Náchodě.  (red)

Pozvánka – pietní akt k  98. výročí vzniku 

Československa
V parčíku při ulici 1. máje v Ná-
chodě – Bělovsi se 28. října 
od  10.45 hodin uskuteční pietní 
akt k 98. výročí vzniku Českoslo-
venska. Dějištěm ceremonie bude 
tamní památník obětem I. a  II. 
světové války. Akci organizačně 
připravil Místní klub Mladých 
sociálních demokratů Náchod. 
Úsilí a  oběti našich předků při 
boji za obnovení i zachování naší 
státnosti si zde připomenou také 
zástupci Svazu bojovníků za svo-
bodu, České obce sokolské, Kon-
federace politických vězňů, klubu 
vojenské historie i zástupci města 
Náchoda. Organizátoři srdečně 
zvou širokou veřejnost.  
(foto z loňské ceremonie ECHO)

Královna 

Bel Amour
 V  závěru Jiřinkových slavnos-
tí v  České Skalici se vybírala nej-
krásnější jiřina, která se zároveň 
stane symbolem příštího ročníku 
této tradiční akce. Za  nejkrásnější 
označili návštěvníci (v  konkuren-
ci 150 odrůd) jiřinu odrůdy Bel 
Amour. 

JAROMÍR 

jubilantem
 V  Chrámu sv. Mikuláše v  Ja-
roměři se 18. října od  19 hodin 
uskuteční koncert u  příležitosti 
160. výročí založení pěveckého 
sboru JAROMÍR. Hostem zde bude 
pěvecký sbor CARMINA ALTA 
z Rychnova nad Kněžnou. 
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

V Náchodě proběhla v prostorách tamní sokolovny Prezentace středních škol a za-
městnavatelů, která byla organizována Krajskou hospodářskou komorou Králové-
hradeckého kraje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. 
 Jako doprovodný program akce byl veletrh pracovních příležitostí, soutěž Talent 
pro fi rmy či předání ocenění Firma škole 2016 a Škola fi rmě 2016. Na veletrhu 
byla k vidění i řada technických a technologických vychytávek, se kterými studenti 
pracují včetně i tzv. 3D tiskárny.  Foto Echo 

Zahraniční kontakty a projekty náchodských škol
Důkazem toho, že náchodské školy re-
alizují vlastní dlouhodobé  zahranič-
ní kontakty či se účastní zajímavých 
mezinárodních projektů byla dvojice 
ofi ciálních přijetí, která se uskutečni-
la v prostorách obřadní síně náchod-

ské radnice. V  jeden jediný den zde 
místostarosta  Miroslav Brát nejprve 
přivítal skupinu holandských studen-
tů z  Gymnázia Willem van Oranje 
z města Oud – Beijerlandu, se kterým 
již více let udržuje partnerské kon-

takty náchodská Academia Mercurii. 
Následovalo přijetí šestice vysokoško-
láků (z Číny, Iránu, Jordánska, Armé-
nie, Gruzie a Ukrajiny), kteří se na ZŠ 
Komenského Náchod účastní projek-
tu EDISON organizovaného společ-
ností AIESEC. „Zahraniční spolupráce 
i  účast na  mezinárodních projektech 
určitě zvyšují atraktivitu vzdělávací-
ho procesu ve všech typech škol. Velmi 
důležitým prvkem je zde jistě zlepšení 
komunikace v  cizím jazyce, růst sebe-
vědomí žáků a  studentů  při takové 
komunikaci. A  nejde jen o  jazykové 
dovednosti. Nutnost poznávat okolní 
svět a  tím se i  dále celkově vzdělávat 
vždy zmiňoval už Jan Amos Komenský, 
který popisoval svět jako místo určené 
k učení a k učení se. Pravda je, že s me-
zinárodními projekty a přímými zahra-
ničními kontakty škol už žáci a studen-
ti někdy ani cestovat nemusejí. Okolní 
svět přichází za nimi – i do Náchoda“, 
glosuje s úsměvem místostarosta Brát.Přijetí holandských studentů, přivítání účastníků projektu EDISON

Nové Město zažilo fi nále skautských závodů
Každé dva roky se nejmenší skauti účast-
ní  Závodu vlčat a světlušek. Letošní re-
publikové fi nále se uskutečnilo v Novém 
Městě nad Metují. Kromě samotného 
závodu, který děti testuje z  dovedností 
a  znalostí potřebných pro běžný život 
(první pomoc, vyhledávání informa-
cí nebo třeba manuální zručnost) se 
celý víkend nesl v  duchu symbolického 
rámce. Organizátoři zvolili téma „Piráti 
na Metuji“, kdy hlavní dějovou osu tvořil 
problém místního pana hraběte s  lupiči 
a piráty v jeho panství. Již s předstihem se 
k jednotlivým soutěžním hlídkám dostal 
dopis v  lahvi, který je k účasti na závo-
dech - pátrání po loupežnících - vybízel. 
Atmosféra vygradovala tím, když piráti 
svým vpádem narušili páteční zahajo-
vací ceremoniál a  unesli hraběcí dceru. 

Celou sobotu tak hlídky sháněly infor-
mace o všech možných pirátech z okolí, 
aby pak ve večerní velké hře i za pomoci 
nadpřirozených sil (ducha starého pirá-
ta) zasáhly v poslední chvíli a již vyplou-
vajícího piráta zadržely a dceru hraběte 
osvobodily. Neděle přinesla kromě vy-
hlášení výsledků také určení trestu pro 
piráta. Tomu byla v souladu  s myšlenka-
mi skautingu nabídnuta možnost odčinit 
své skutky formou prospěšných prací. 
Účastníci závodu společně vybrali dva 
úkoly - vysbírat nepořádek z  místních 
lesů a na několika pěkných místech při-
pravit pocestným lavičky k odpočinku..
Poděkování  za  připravenou akci patří 
především organizátorům z řad místního 
skautského střediska, ale i dalším zapoje-
ným osobám, které pomáhaly zejména 

s  doprovodným programem a  v  nepo-
slední řadě také partnerům akce, kteří 
závody podpořili fi nančně či materiálně.
Na závěr se sluší, jako u každého závodu, 
zmínit vítěze. Pro rok 2016 se jím v ka-
tegorii děvčat staly světlušky ze Zelené 
šestky z Opavy. U kluků skončily na prv-
ním místě dvě hlídky - Tuňáci z Bílovic 
nad Svitavou a  družina Zelený datel ze 
stejnojmenného střediska z  Kostelce 
nad Černými lesy. O  držiteli putovní 
trofeje tak musela rozhodnout napína-
vá disciplína přímo během závěrečného 
ceremoniálu. Více štěstí měli nakonec 
Tuňáci a  odvážejí si tak putovní totem 
náčelníka.

Jakub Pěnička - Barbušák, vedoucí 
střediska, hlavní rozhodčí závodu,  

foto – Marek Pitaš

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

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

+ konverzační kurz

Gate
Ve školním roce 2016/2017 zahajujeme již posedmadvacáté

KURZY

„Šejkspír jede z Lípy“

 Na jevišti červenokosteleckého 
Divadla J. K. Tyla  se 22. října před-
staví ochotnický soubor z České 
Lípy. Do Červeného Kostelce přive-
ze netradiční nastudování komedie 
W. Shakespeara „Jak se vám líbí“! 
Začátek představení je v 19.30 ho-
din.

The Young Americans opět v Náchodě
Studenti  a učitelé Jiráskova gymnázia v Náchodě si vás dovolují pozvat na

 vynikající hudebně- taneční vystoupení připravené vysokoškolskými studenty z Kalifornské 
univerzity a studenty Jiráskova gymnázia ve spolupráci se základní školou Komenského.

Těšíme se na Vás ve sportovní hale Rubena Náchod v sobotu 22. října 2016 v 19.00 hodin.
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AUTO-BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I, 547 01  Náchod
Tel.: 494 770 700, www.autobranka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní 
servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, 
diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek a mnoho dalšího.
Při zakoupení nové autobaterie, 
změření geometrie či vyčištění 
klimatizace vám odečteme cenu 
ze zimní prohlídky. Myslíme i na 
vaši bezpečnost a čistotu.
K nové sadě předních stěračů 
vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do 
ostřikovačů.

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Přijíždějí tam, odkud ostatní utíkají…

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

O  hasičích, profesionálních i  dobro-
volných, se často říká, že spěchají tam, 
odkud ostatní utíkají. Platí to jistě  i pro 
policisty a  zdravotnické záchranáře. 
A  právě tyto tři složky Integrovaného 
záchranného systému (IZS) se nedávno 
prezentovaly v centru Náchoda na ce-
lodenním programu. Akce proběhla 
za velkého zájmu veřejnosti a byla dů-
stojnou oslavou faktu, že Policie ČR 
v letošním roce slaví 25 let své novodo-
bé existence, Hasičský záchranný sbor 
se letos může pochlubit dokonce 45 lety 
profesionální práce hasičů na Náchod-
sku. Rád bych ještě jednou poděkoval 
všem, kteří tuto prezentaci  připravili či 
se jí účastnili. Ukázka práce Integrova-
ného záchranného systému v Náchodě 
ukázala i potěšitelný prvek obecné lid-
ské solidarity. Z výtěžku ze startovného 
se totiž podařilo vybrat neuvěřitelných 

19.000 Kč, které prostřednictvím o. 
p.  s. Popálky pomohou v  léčbě paní 
Jarmile Zelené z Náchoda. Bylo mi ctí, 
že jsem mohl být také jedním z  těch, 
kteří předávali medaile příslušníkům 
Policie ČR, Hasičského záchranného 
sboru a Zdravotnické záchranné služ-
by.V Náchodě a  okolním regionu je 
celá řada skvělých lidí, kteří vykoná-
vají v jednotkách dobrovolných hasičů 
i  profesionálních složek IZS skvělou 
práci.Jako poslanec jsem zároveň rád, 
že se konečně našlo i odpovídající le-
gislativní řešení, jež je signálem oce-
nění práce dobrovolných hasičů na ce-
lostátní úrovni. Jedná se o schválenou 
novelu zákona, kde je zakotveno, že 
pokud dobrovolní hasiči onemocní 
v důsledku nasazení v akci, budou mít 
nárok na 100% nemocenskou. 
 Jan Birke

Spěchat tam, odkud ostatní utíkají, je symbolem odvahy hasičů, policistů i zdravot-
nických záchranářů. Za tuto odvahu projevenou v náročných podmínkách  jim patří 
dík nás všech. 

Prezentace Integrovaného záchranného systému byla věnována výročí 25 let novodo-
bé existence Policie ČR a připomínce 45 let činnosti profesionálních hasičů na Ná-
chodsku

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

REVIZE KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA

SLOKOV – HODONÍN
VIADRUS – BOHUMÍN

OPOP – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

dle zákona 201/2012 Sb.

www.ingas-top.cz
e-mail: ingastop@seznam.cz

tel.: 774 447 473

INGAS
Krtička a Lakomý

POTŘEBUJETE 
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
Oproti zástavě nemovitosti
Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů
Až do 3mil. Kč
Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

UPŘESNĚNÍ 
– KAM ZA KOLÁČI!
V  sobotu 15. 10. 2016 OÚ Po-
hoří pořádá 9. POHOŘSKÉ 
KOLÁČOVÉ KLÁNÍ – soutěž 
o  nejlepší koláč, ale i  další slad-
ké a  slané pečené výrobky. Příjem 
napečených lahůdek do  soutěže je 
od 12:00 do 14:00 hod., vyhlášení ví-
tězů proběhne od 16:00 hod. Srdečně 
jsou zváni všichni, kdo rádi pečou.
Soutěž se koná v Pohostinství 
U JEDNIČKY, Pohoří č.p.1.

Vážení čtenáři

V dnešním článku se budeme zabývat Po-

jištěním majetku a odpovědnosti za újmu 

podnikatelů. Tento soubor pojištění může-
me rozdělit do  dvou podskupin a  to Odpo-
vědnostní škody a Majetkové škody.
Co se týče Odpovědnostní škody tak k  1.1. 
2014 byla v souvislosti se změnou občanské-
ho zákoníku zrušena tzv. „bodová vyhláška“, 
která byla do  té doby vodítkem při výpočtu 
odškodnění bolestí a ztíženého společenské-
ho uplatnění. Lidé tedy musejí počítat s  ná-
růstem výše náhrad, které budou muset za-
platit, pokud někomu způsobí újmu na zdraví. 
Uvedu malý příklad: Představme si běžný au-
toservis, který ročně provede nespočet zása-
hů do vozidel svých klientů. Dojde k dopravní 
nehodě, kterou zaviní vozidlo klienta servisu. 
Viník samotný neutrpěl výraznější újmu, 
ovšem ve  druhém vozidle vezl otec dceru 

na  trénink, mladou spor-
tovkyni. Otec utrpěl vážná 
zranění a dcera- sportovky-
ně v mladém věku- utrpěla 
vážná poranění na několika 

částech těla. Dle šetření 
policie se ukázalo, 

že nehodu způ-
sobila špatně 
odvedená práce 
a u t o s e r v i s u . 
Kromě odškod-
nění bolestné-
ho a  ztíženého 

společenského uplatnění nastane situace, že 
poškozený se bude dožadovat i  odškodnění 
duševních útrap.
Co se týče druhé podskupiny tedy Majetko-
vé škody, tak z  našich zkušeností plyne, že 
u  naprosté většiny smluv starších deseti let 
je potřeba provést úpravy výše sjednaných 
pojistných částek nebo pojištěných předmě-
tů. Z  toho tedy vyplývá, že nejčastějším pro-
blémem bývá např. podpojištění, nesprávné 
vymezení pojištěných předmětů, nebo nese-
známení klienta s výlukami.
Uvedu opět malý příklad: Podnikatel si pojistí 
soubor vlastních pracovních strojů na pojist-
nou částku. V průběhu času si ke svým stávají-
cím strojům pořídí i další nové stroje a některé 
si zapůjčí dle dohody. Tuto skutečnost zapo-
mene pojistiteli oznámit. V  případě pojistné 
události na původně pojištěných strojích tedy 
dojde k  podpojištění vlastních strojů. Pokud 
by tedy řekněme došlo k požáru pojištěného 
nemovitého majetku, kde pojistník stanovil 
pojistnou částku na  2  000  000 Kč. Při šetření 
byla znalcem zjištěna skutečná hodnota ne-
movitost na 4 000 000 Kč. Šetřením bylo zjiště-
no, že se jedná o dvě na sebe navazující budo-
vy, pojistné plnění bylo tedy kráceno o 50%.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu je 
obrovský soubor věcí, který při špatném na-
stavení může způsobit velké problémy, které 
ovlivní celý Váš život, proto prosím dbejte 
na správné nastavení Vašich stávajících smluv.
Filip Farský, Broker consulting, 

tel.: 720 321 432

na  trénin
tovkyni. O
zranění a
ně v mlad
vážná po

částech 
po

ž

fi lip.farsky @bcas.cz
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Otevřeno denně od 10 do 22 hod.
www.zameckyhotel-nachod.cz
Tel.: 775 703 440

POLEEDDNNÍÍÍ MMEEENNNU OODD 8800 KKččKKKK
STYLLOVVÉÉ UBBBYTTOOVÁNÍ
SVATBBYY, OOOSSLAAAVVVY, FFIIRREEMNÍÍ AAKKCCE

VÝBĚĚĚR ZZ ALLLLAAA CARTE OD
ÉÉ Á ÍÉ Á Í

90 KKKKč

PARKKOOVIŠŠŠŠTĚ UUUU HOTELU ZDARMAAAA
STYLLOVÉÉ UBBBYTOOVÁNÍÉ UUB

ÍÍ

Rybí hody
20. - 30. 10. 2016

Ryby z českých toků a chovu rodiny Kolowratů.

20. 10. od 19 hodin. 
Ryby a víno (zahájení hodů). 
Speciální degustační menu. 
Prezentace moravských vín 

ve spolupráci sommeliéra vinařství Hrabal.

Rezervace: 722 927 488, 491 426 503.

Svatomartinská husa
od 11. 11. 2016

Husí hody v Zámecké restauraci U Rajských.

POSPÍCHAL S.R.O.

Jarní 22, 

460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD  
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE  
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz 

PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 349,- 
Pneu již od 699,- 

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

www.jopeco.cz

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

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

PNEUGARANCE

ŠKOLENÍ V RK A NÁCHODĚ

Podrobné informace a přihlášky:

RK 31. 10. Elektronická evidence tržeb   -Ná 01. 11.
RK 09. 11. Smlouvy a ostatní instituty občan. zákoníku a zákona o obch. korporacích   -Ná  08. 11.
  v daních a účetnictví pro právníky, ekonomy, účetní, ředitele
RK 22. 11. Porovnání podnikání OSVČ a prostřednictvím práv. osoby, optimalizace   -Ná  21. 11.
RK 30. 11. Daňové a nedaňové náklady a výnosy (příjmy a výdaje) pro všechny poplatníky   -Ná  29. 11.
RK 06. 12. Daň z příjmů - Novinky 2016/2017   -Ná  08. 12.
RK 13. 12. DPH - Novinky 2016/2017, kontrolní hlášení   -Ná  15. 12.

Rychnov n. Kn., Komenského 41, tel. 494 533 413

e-mail: lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz, www.ckdanovakancelar.cz

AUDIT, DANĚ, ÚČETNICTVÍ

www.knauf-kozak.cz

zhubla

11,8 kg

Jana Čermáková - Česká Čermná

Výška:                             169 cm          
Věk:                            42 let
Původní hmotnost:       81,1 kg
Současná hmotnost:     69,3 kg

Zaměstnání: dělnice
Úbytek přes břicho a boky: 11 cm

Délka hubnutí:                 3,5 měsíce

Původní velikost oblečení:    44–46
Současná velikost oblečení: 40–42

Zmenšení o:
1–2 konfekční velikosti oblečení

Ladislav Čermák - Česká Čermná

zhubl

40 kg
Výška:                             179 cm          
Věk:                            45 let
Původní hmotnost:       133,1 kg
Současná hmotnost:     93,1 kg

Zaměstnání: hlavní vedoucí 
výroby
Úbytek přes břicho: 25 cm

Délka hubnutí:                    4 měsíce

Původní velikost oblečení:        4XL
Současná velikost oblečení:        XL

Zmenšení o:
3 konfekční velikosti oblečení

Společnými silami jsme lehčí o 52 kg

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, 

tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz 

Taneční festival
 Ve Velkém Poříčí se 22. října 
uskuteční zajímavý taneční fes-
tival. Na programu budou nejen 
kubánská salsa, jazzové i klasic-
ké tance, ale i méně známý tanec 
bachata. Chybět nebude ani cvi-
čení jógy. 
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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

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

* Pronajmu dlouhodobě byt v Hrono-
vě v  přízemí. Jen solidním zájemcům. 
Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
*Prodáme byt v  osobním vlastnictví 
o  vnitřní dispozici 2 + 1 s  balkonem, 
64 m2. Nachází se ve  6 NP cihlové bu-
dovy s  novým výtahem.Slunný byt je 
v  původním stavu Dobrá dostupnost 
do centra. Parkování na vlast. pozemku. 
Bez bariérový přístup. Tel.: 608 245 634
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m². Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena:  
595 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m². Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena:  
895 000,- Kč
*Prodám  zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metu-
jí v  Havlíčkově ulici. Po  rekonstruk-
ci - plastová okna, ústřední vytápě-
ní, nové rozvody el., nová koupelna.  
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
1 149 000,- Kč
*Prodám  byt 3+1 v  družstevním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Me-
tují na  Malecí. Nová plastová okna, 
nová elektřina, rozvody vody, obklady 
v koupelně i na WC. Plocha bytu je  60 
m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
1 490 000,- Kč
*Prodám  zděný byt 2+1 v  družstev-
ním vlastnictví v Náchodě na Brance. 
Byt má plastová okna, kuchyň po  re-
novaci před 10- ti lety - rohová linka. 
Vytápění a  ohřev teplé vody plynem. 
Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
760 000,- Kč
*Pronajmu byt 2+kk v Hronově v RD. 
Volný od 1.11. Nájem 4500Kč + poplat-
ky. Info na tel: 776 126 999
*Dlouhodobý pronájem bytu 1+kk 
ul.Jugoslávská, 15 000Kč vratná kauce, 
3000,-Kč nájem + inkaso, volný od  říj-
na,informace na tel.č. 605 518 209
*Prodám cihlový zrekonstruovaný 
byt 2+1 v  Červeném Kostelci. Info: 
bytCK@centrum.cz, 775 155 669
* Prodám DB 3+1 v  Novém Městě 
nad Metují, ul. Nad Stadionem, 2. pa-
tro. Byt je po  kompletní rekonstrukci, 
lze jej převést do OV. RK nevolat. Cena 
1.600.000 Kč. Tel.: 777 571 271
*Pronajmu byt 2+kk v  Bělým (3 km 
od  Police n.M.) – zařízený, dohoda. 
TEL.: 728 951 232
*Prodám DB 3+1 v  Bezděkově n/M. 
Nová okna, stoupačky, topení, ÚT plyn.
Občanská vybavenost v místě. Cena 
625000 Kč. TEL.: 608 310 075
*Pronajmu byt v  Náchodě, ulice Pur-
kyňova 518, byt 2KK. Nájemné 5800 
Kč/měsíc + služby a  byt 3KK nájemné 
7800 Kč/měsíc + služby, elektriku si platí 
sám nájemce. Tel.: 724 100 053, e-mail: 
Nov.ilona@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v  České Skalici 
a garsonku v Náchodě. Povinná kauce.
TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu v  bytě 5+1 2 místnosti 
v Broumově na sídlišti Spořilov. Doho-
da jistá. TEL.: 604 16 44 85
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, za cenu 
860 tisíc Kč. kontakt 733 131 189.
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073

* V  Náchodě prodám nový družstev-
ní nízkoenergetický byt 1+kk blízko 
centra města včetně parkovacího stání. 
Cena Kč 490 tisíc. K okamžitému nastě-
hování. Info 730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc ko-
run. Nízké provozní náklady. Parko-
vání na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* 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 hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz

*Hledám na Náchodsku  ke koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. tel: 608 245 634
*NA PRODEJ - Zděné stavení s půdo-
rysem 15,3x9,5 m, jako zemědělské 
postaveno roku 1895, pro rekreační 
bydlení rekonstruováno v  letech 1970 
– 1980. V  přízemí jsou 3 obytné míst-
nosti, v patře další 2. Objekt leží v okrese 
Rychnov n.Kn., 6 km od Dobrušky, s vý-
hledem na východní část Orlických hor 
až po chvaletickou elektrárnu. Stavební 
parcela má výměru 836 m2, přiléhají-
cí parcely, které jsou součástí nabídky 
a  jedná se o  sady a  zatravněné plochy, 
mají celkovou výměru 3757 m2. Infor-
mace na 604 772 665

* Prodám dvougenerační RD v Nácho-
dě Na  Klínku - krásné slunné místo. 
TEL.: 773 630 899
* Prodám garáž na Kladské v Náchodě. 
Nejvyšší nabídce. Tel. 606 213 229
* Prodám RD v  Dolní Radecho-
vé za  690 tisíc Kč. RK nevolat! Tel. 
777 077 231
* 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
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v  okolí Náchoda do  20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072

*Pronájem prodejny v  Náchodě, ul. 
Komenského. Nabízíme pronájem 
atraktivních obchodních prostor o ploše 
55 m², které se nachází u hlavní komu-
nikace v  ulici Komenského, nedaleko 
centra. Jedná se o  prodejnu s  výlohou, 
skladem a  sociálním zázemí. Nájem 
7750,-Kč/měs.  TEL.: 602 247 247
*Pronajmu  skladovací prostory  
217m2 v centru Náchoda. cena 7000,- 
Kč/měs + energie.  Tel.:606 951 546  RK 
nevolat!
*Pronajmu zrekonstruované obchod-
ní prostory v Náchodě v řemeslnickém 
centru. Vlastní soc. zařízení, výměra 40 
m². (9 900,- Kč/měs.), vlastní soc. zaří-
zení. Tel. 777 602 884, RK nevolat
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA  NÁ-
JEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO  777 302 483
* 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 pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cviče-
ní, fi tcentrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.
patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu prostory v přízemí v Čes-
ké Skalici na  náměstí, 95 m2, vhodné 
na  lékárnu nebo podobné využití. Tel. 
604 437 128
* Prodám hospodu ve  Vysoko-
vě, zn. jakékoliv využití, navr.cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK 
NEVOLAT

*Prodám starší zařízení samoobsluhy 
+ skladové regály, vybavení kanceláře, 
šatny a  elektrospotřebiče. Cena doho-
dou. TEL.: 606 623 488
*Prodám vykrmené domácí pra-
se v  půlkách. Kramolna. TEL.: 
777 213 229
* Prodám péřové deky 2 ks a polštáře 
2 ks. Vše v dobrém stavu. Cena 1000 Kč. 
Tel. 774 595 981
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám vrátek (kočka), málo po-
užívaný, nosnost 250 kg, dále bojler 
Tatramat 150 l, cena 1500 Kč. Prodám 
travezy 5x12 různé délky 2x 3,10 m 
a  2x2,10 m, 1x1,9, 2x2,10, účka 2x3,2. 
Prodám vzduchovou jehličkovou pe-
merlici včetně dlát. Dá se použít na čiš-
tění pískovce a karosérií. Cena 2700 Kč. 
Tel. 603 73 57 87
* Prodám palivové dřevo v metrech - 
900,-Kč/m3. Nové Město a okolí. TEL.: 
776 327 208
* Prodám pianino event. odvezu. 
TEL.: 775 328 366

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
Hodinky PRIM a náhradní díly na ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
 * Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi 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 nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, 
porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

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

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

*RNDr., CSc. doučuje angličtinu a ma-
tematiku (stř. škola, I.r. VŠ).Centrum 
Náchoda, tel. 602 436 856.

* Výpomoc od  A  do  Z  - Drobné 
opravy, převoz, úklid i  vyklízení 
prostor, hlídání a  mnoho další-
ho. Práce pouze o  víkendu. Volejte 
na 778 072 086 (každý den od 19:00 
do 22:00

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

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Koupím jakýkoli starší motocykl po-
jízdný i nepojízdný. Platba hotově. Se-
riózní jednání. TEL.: 776 327 208

* KOUPÍM MOTOCYKLY - jaké-
koliv - starší, nepotřebné, překá-
žející, neúplné, díly. Rychlé jednání 
TEL.: 723 837 437

* Prodám AVIA A 30L obytný bedna-
bus bez SPZ, 6 ks lůžek, sezení, topení 
Pb atd. Možno převézt i  na  tyči. Cena 
10 000,-Kč. TEL.:  607 554 771

* AUTOPOTAHY šité na  míru 
z kvalitních materiálů (dle výběru) 
přesně na  vaše auto vč. montáže. 
Volejte 606  299  945, 491 427  628. 
K Brodu 391, Náchod - Běloves.

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

Potřebujete peníze?
Rychle, seriózně, jsme tu pro Vás.

Tel. 725 033 101

PENZION PRAJZKO 
Husova 223, Hronov vás zve 

na POLEDNÍ MENU za 69,- 
od pondělí do soboty,

převážně česká kuchyně
výběr min. ze čtyř jídel

NÁCHODSKO
776 353 038
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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 ....3.890.000,-Kč
N. Město n/M-Krčín, třípodl. RD, zast. 110 m2, poz. 782 m2,plast. okna, PENB: G ....... 2.790.000,- Kč
N. Město n. M-Krčín, dvougen. RD, plast. okna, poz. 865 m2, bazén, altán, krb. PENB: G. .3.450.000,- Kč
Olešnice v O/h-zateplená rekreační chata (26 m2) v zahr.kolonii, poz. 628 m2, slunné místo .395.000,- Kč
Ruprechtice u Broumova-Penzion po modernizaci s 13 pokoji, 45 lůžek, restaurace,  bar ...2.400.000,-Kč
Náchod-Běloves, zděný družstevní byt 35,2 m2, 3. NP, větší sklep, lodžie.. PENB: G ........550.000,- Kč 
Náchod ul. Smiřických-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2.1.46 mil. Kč, příp. stavební pozemek ...525.000,- Kč
Náchod+N. Město n/M-Pronájem obch. prostor s výlohami do hl. ulice-atr. místo PENB: G .... k jednání
Broumov-Nová Ves-Nadstand. zrekonstr. usedlost (zast.1667 m2), poz 4242 m2. PENB:G ..10.500.000,-Kč
Červený Kostelec-RD 3+1 s pozemkem 766 m2, klidná a slunná část, velké zděné kolny ...700.000,-Kč
Teplice n. Met.-RD po rekonstr., dva byty+možnost ubytování, poblíž centra,  PENB: D ..2.700.000,-Kč

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

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

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496
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PRONÁJEM RESTAURACE OBECNÍ DŮM
Městys Velké Poříčí nabízí od 1. 12. 2016 

k pronájmu restauraci Obecní dům 
ve Velkém Poříčí na náměstí. 

Perfektní stav, nízké nájemné, kompletní vybavení. 
Zájemci se mohou informovat osobně 

nebo na tel. čísle 491 482 732.
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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

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

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

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

• 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

 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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2016 r.

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

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 

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.

Obec Bohuslavice nad Metují nabízí k pronájmu 2 volné byty v nově 
postaveném domu  pro seniory. Bližší informace na obecním úřadě 

nebo na tel. 491 475 134, 602  275 860. Ihned k nastěhování.

Doručování tisku
na DPP/DPČ, rozvoz služebními 

auty nebo pěšky od pondělí 
do soboty v časných ranních 
hodinách (5:00 – 8:00 hod.).

3500 až 4000 Kč/měsíc.
Vhodné jako přivýdělek 

pro ak  vní důchodce, OSVČ, 
OZP, rodiče na RD a studenty.

Kontakt Depo Náchod
Telefon 954 392 104

Dispečer/ka 

MKD.
Dopravní fi rma přijme 

zaměstnance. 
Nutnosti  znalost AJ 

slovem i písmem, fl exibilita, 
praxe, ŘP skupiny B. 

ROMAN - TRANS SPEDITION s.r.o. 
Tel.: 602 158 418 p. Zeuner

hledá  pracovníka na pozici:

SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
Požadujeme: 

vzdělání   VŠ chemického směru
orientace v nařízení CLP – značení a balení chemických směsí
orientace v nařízení REACH – registrace a hodnocení chemických látek                                   
znalost technologie výroby a aplikace nátěrových hmot vítána 
samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, fl exibilita

Náplň práce: 

vývoj nových výrobků včetně poloprovozních zkoušek
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami v družstvu dle legislativy
zajišťování odborných posudků, chemických rozborů
zpracování veškeré chemické dokumentace k nátěrovým hmotám
sledování surovinové základny, legislativy a trendů v oboru                                                                        

Nabízíme:    
zajímavou práci v české společnosti s tradicí
mzdu odpovídající výsledkům 
další fi remní výhody

Místo pracoviště: provozovna  Tis 43, Janov -Tis u Nového Hrádku

Nástup: 1.1.2017

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu : 

lambertova@detecha.cz  

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

významná společnost v oblasti výroby 

a distribuce nátěrových hmot, 

dekorativní a léčebné kosmetiky 

se sídlem v Novém Městě nad Metují chemické výrobní družstvo

PŘIJMEME
ŘIDIČE skupiny C (C+E)     ŘIDIČE skupiny B
Práce v malé fi rmě s vlastním servisním zázemím 
v České Skalici. Víkendy volné, seriózní přístup. 

Nástup možný ihned.
Volejte 777 07 31 31

Deratizace 

v Broumově
Město Broumov se formou vydání 
obecně závazné vyhlášky rozhodlo 
provést speciální ochrannou de-
ratizaci. Provedena bude ve  dvou 
etapách: v  říjnu – listopadu 2016, 
v březnu – dubnu 2017. Deratizace 
bude zacílena na objekty v majetku 
města, kanalizační síť, teplovodní 
kanály, kontejnerová stání apod.  Diskuze o vietnamské 

komunitě
   Ve Vile Čerych v České Skalici se 
na  21. října chystá  zajímavé dis-
kuzní setkání, které bude zaměřeno 
na vietnamskou komunitu. Jedním 
z  hlavních protagonistů diskuze 
bude i  RNDr.  Huu Uyen Pham, 
CSc., podnikatel a  zástupce viet-
namské menšiny v Radě vlády pro 
národnostní menšiny.  

Jaroměřská 

imaginace
Již sedmý ročník přehlídky tvorby 
jaroměřských fotografů pod ná-
zvem Jaroměřská imaginace bude 
zahájen 16. října. Prezentace fo-
tografi í bude v  Městském muzeu 
v  Jaroměři veřejnosti přístupna až 
do 13. listopadu.  

Sleva na Kissáky!
V kině v  městysu Nový Hrádek 
se 25. října uskuteční projekce zá-
znamu z legendárního vystoupení 
skupiny  KISS v Las Vegas. Pozor, 
ten, kdo  se dostaví do kinosálu ob-
lečený či nalíčený a  la KISS, bude 
odměněn slevou na vstupném! 

MEZINÁRODNÍ   ŠACHOVÝ  TURNAJ  

ve  STUDNICI u NÁCHODA
V sobotu 8.10.2016 jsme uspořádali mezinárodní otevřený šachový turnaj 
pro děti.Hlavními pořadateli byli členové místního šachového oddílu T. J.  
SOKOL STUDNICE p. Sejval a Lesk. Hosté z Polska dorazili včas a s vý-
bornou formou a tak se jim daleká cesta vyplatila. Nejvzdálenějším účast-
níkem byl Martin Klimeš ze Zábřehu a i on byl nakonec se svým výkonem 
spokojený. Hubert CZOCH i Martin Klimeš vyhráli své kategorie a odvezli 
si pěkné ceny. Polský hráč byl i celkovým vítězem. Svých povinností se bra-
vurně zhostili zkušení páni rozhodčí Ing. Petr Dusbaba a Ing. Petr Čechura. 
Velké díky od pořadatelů patří mnoha sponzorům této akce, kteří svými 
dary přispěli k odměnění a občerstvení účastníků. 
 Za pořadatele chci také poděkovat p. Leskové a Meierové, které se po-
starali o hladové krky. Hrací místnost,kterou poskytla obec Studnice nám 
pomohli připravit pánové Kosinka, Lesk a Meier společně s paní Jarou. 
Závěrem chci ještě jednou všem účastníkům a organizátorům poděkovat, 
sponzorům popřát pracovní úspěchy a zachování podpory této královské 
hře. Díky.           Lesk Břetislav pořadatel
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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

STARÁ ŽIVOHOŠŤ VÍTĚZNĚ!
O  prvním říjnovém  víkendu se sjela 
celá amatérská vrchařská špička k  po-
slednímu automobilovému závodu 
do  vrchu v  rámci EDDA Cupu 2016 
do Staré  Živohošti na Slapech. Na dva-
apůlkilometrové velice technicky nároč-
né trati bojovalo v sobotu i v neděli  přes 
stovku závodních vozů různých výkon-
nostních kategorií.  Náchodský SWIFT 
RACING TEAM měl své zastoupení 
a  to Lukášem  Cvejnem, startující se 
závodním speciálem SUZUKI SWIFT 
GTi Mk1 ve třídě N-1400. Startoval zde 
vůbec poprvé a  neznalost velmi těžké 
tratě ho v sobotu po velmi zdařilé fi ná-
lové jízdě dostala na krásné druhé místo 
se ztrátou necelé sekundy na vítězného 
Jiřího Bobka z Mladé Boleslavi. Nedělní 
noční srážky vydržely prakticky do  fi -
nále a Lukáš předvedl, že na mokru umí 
a dojel si pro zlatý věnec za první místo 
s náskokem půl vteřiny před druhým.
Náchodský tým SWIFT RACING 
TEAM má za sebou velmi úspěšnou se-
zónu. Po prvním jarním závodě v praž-
ské Zbraslavi a několika dalších akcích 
měl delší pauzu kvůli pracovnímu vytí-
žení, ale druhá část sezóny se opravdu 

vydařila. Lukáš Cvejn posbíral za letoš-
ní rok 9 prvních míst a  jedno druhé 
místo a  celkově se umístil na  druhém 
místě v  MČR v  závodech automobilů 
do  vrchu 2016, což je vynikající výsle-
dek tohoto mladého  náchodského zá-
vodníka. Jeho otec Josef, fungující také 
jako hlavní mechanik se umisťoval ko-
lem třetího čtvrtého místa  a v celkovém 
hodnocení dosáhl na 5. místo v katego-
rii n-1400. Team se účastní také dalších 

motoristických akcí jako třeba RALLY-
SHOW nebo AUTO KELLY SHOW 
v Hradci Králové a je spolupořadatelem 
okruhových a  rally závodů na  novém 
polygonu na královéhradeckém letišti.
Josef a  Lukáš Cvejnovi chtějí touto 
cestou poděkovat všem kamarádům 
a  fanouškům, kteří jakoukoliv formou 
pomoci podpořili team v letošním roce 
a již začali na přípravách na závodní se-
zónu 2017. JC

Albánská kapitola projektu Mare Nostrum
aneb Kráska se špatnou pověstí?

Náš redakční kolega Mirek Brát přidal  další kapitolu do připravované kni-
hy Pontos – Zápisky z vodní říše, která naváže na již vydanou čtveřici knih 
projektu Mare Nostrum. Tentokráte se Mirek vydal do Albánie. Cílem jeho 
reportážních knih je především fenomén vody viděný z úhlů pohledu bio-
logie, historie i turistiky. Tak, jaká je Albánie, které se taky někdy říká Krás-
ka se špatnou pověstí? „Určitě velmi zajímavá země s velkým turistickým 
potenciálem. Protože jsem se pohyboval po Albánii zcela individuálně, při-
znám se, že i já jsem byl před odletem ovlivněn  tím, co jsem o Albánii četl 
a slyšel. Nesetkal jsme se ale s žádnou situací, která by nějak vybočovala 
z jihoevropského koloritu, který můžeme zažít při cestování například Řec-
kem, Černou Horou či jinými zeměmi.“ Tvým cílem byla jako vždy voda, 
sladká i mořská... Doslova mě fascinovala čistota vody v tamních  horských 
řekách. Podařilo se mi i  šnorchlovat  nedaleko krasového pramene řeky 
Bistrica. Voda byla čistá jako v moři, ale samozřejmě velmi chladná. Voda 
v Jónském moři v jižní Albánii byla rovněž velmi čistá. Jak se však dostáváte 

na albánském pobřeží na sever směrem k Jaderskému moři, s čistotou je to 
už horší. Na vině ale není jen člověk, jsou to rozdílné typy pobřeží“. A ně-
jaký zajímavý zážitek, který ti utkvěl v paměti?   „Působivé bylo potápění 
na vraku italské nákladní lodi Probitas, kterou za druhé světové války po-
slal ke dnu útok bombardérů. Vrak lodi leží přímo v zálivu  jihoalbánské-
ho města Saranda na dohled řeckého ostrova Korfu. Vrak téměř sto metrů 
dlouhé lodi je velmi zachovalý a lze v něm stále nalézt  i drobné předměty 
denní potřeby. Dotýkat se pod vodou historie je vždy zážitek, který ve vás 
dlouho přetrvává“, říká Mirek.   
Nová kniha Mirka Bráta by měla vyjít v závěru příštího roku a naleznete 
v ní, kromě již zmiňované    albánské kapitoly, i  reportáže ze Španělska, 
Rumunska, Lotyšska, Polska, Tuniska, Egypta, Severního Kypru, Itálie – 
a samozřejmě i texty a fotografi e z podvodního světa Čech. 
 Připravila  Laďka Škodová, foto Mirek Brát

Potápěč u kormidelního kola italské nákladní lodi Probitas, 
která se v přístavu města Saranda potopila ve 40. letech 20. 
století. Řeka Bistrica. Na snímku jsou patrné chovné sádky na ryby. 

Albánské pobřeží se stále častěji stává cílem i obřích turis-
tických lodí.

V Albánii je stále po krajině rozeseto množství malých pev-
nůstek, kterými se kdysi chtěl tamní komunistický režim 
E.Hodžy  bránit možné invazi sovětské armády. Na snímku 
je pevnůstka v okolí jezera Butrint.

otevírací doba 
po-čt, ne: 9-18 hod.

pá, so: 9-19 hod.

Vstupné:
do 1 roku zdarma, 

1 hodina 80Kč, neomezeně 120Kč
dopolední zvýhodněné vstupné pro skupiny 

(školky, školy, dětské spolky atd.)
Hřiště je určeno pro děti do 14 let.

Narozeninové oslavy
nekuřácké prostředí, 

káva, nápoje, 
zákusky...

Polská 105 
budova HyperAlbert 

(u PL hranic)

www.gatenachod.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
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