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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!

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Ani v Náchodě nechyběl 1. ledna 2017 tradiční  novoroční ohňostroj. Působivé 
představení pyrotechnických efektů s hudební kulisou se odehrálo na tamním 
Masarykově náměstí. Dodejme pro zajímavost, že za kolébku ohňostrojů je po-
važována stará Čína. V Čechách ohňostrojům přál například i císař Rudolf II. 
(na přelomu 16-17. století).  foto echo

S turisty na Kamčatku
Klub českých turistů Nové Město 
nad Metují zve na přednášku s téma-
tem Kamčatky a přeplavání Beringo-
vy úžiny. Navštívit ji můžete 13. led-
na (v 18 hodin) v Městské knihovně  
v Novém Městě nad Metují (Spole-
čenském sále Komenského).

Cestopisné promítání
V Konferenčním sále IC Broumov-
ska  můžete 20. ledna (od  18 ho-
din) navštívit cestopisné promítání 
s názvem Na lehokole okolo Polska. 
Jeho protagonistou je náchodský cy-
klista – cestovatel Martin Adámek, 
který okolo Polska na lehokole najel 
za 41 dní plných 3544 kilometrů. 

Vietnam
Je vám zima? Vypravte se do  Vi-
etnamu! Alespoň tedy ve  formě 
přednášky manželů Špilarových. 
Uskuteční se 17. ledna od 18 hodin 
v Malém sále Společenského centra 
KINO 70 v Dobrušce. 

Skibusy Kladským pomezím
V  Kladském pomezí i  regionu pol-
ských Stolových hor je 300 kilometrů 
běžeckých tras. Vypravit se za  nimi 
můžete speciálními skibusy, které 

fungují od 7. ledna do 25. února. Ski-
busy jezdí  po  dvou linkách: červené 
a modré. Tou sněžnou linkou o dvou 
stopách pak už musíte sami…

Krajina děsná 
v planině širé
Náš titulek není úvodem k  nějaké 
hororové upoutávce. Je pouze citací 
z jedné ze starých středověkých listin, 
která těmito ponurými slovy charak-
terizovala oblast dnešního Policka  
a  Broumovska. A  právě tuto citaci si 
zvolili jako název fotografi cké výstavy 
studenti pražské FAMU. Výstava prací 
studentů fotografi e je k vidění v Kláš-
terním lapidáriu v Broumově až do 22. 
ledna 2017. Vstup je zdarma.

ZIMNÍ
VÝPRODEJ

- 50%
Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

TOTÁLNÍ 
VÝPRODEJ 

KONČÍME!
ODĚVY – ELEGANCE
Kamenice 114, Náchod

PLEXISKLO 
tl.2 – 10mm     desky – na míru

•Plné polykarbonátové desky tl.2 – 10mm
•Komůrkové desky Makrolon, Marlon, Multiclear
•Skleníky •Střešní světlíky kopulové – obloukové

BENO CZ Hronov 
Nádražní 581  549 31 Hronov 

Tel.:  777 200 866, email: info@benocz.cz, 
http://www.beno-eshop.cz, http://benocz.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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VZPOMÍNÁME
Odešla, jak si osud přál. V našich srdcích 

a vzpomínkách však zůstává dál.
Dne 9.1.2017 uplyne jeden smutný rok od úmrtí 

naší drahé manželky, maminky a babičky,

paní Marie Maršíkové. 
Dne 13.1.2017 by oslavila 77.narozeniny.

Chybíš nám. Manžel a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 1. ledna 2017 uplynulo 20 let 

co nás náhle opustil

pan Zdeněk Dočkal,
správce stadionu Hamra.

Všem, kteří jste ho znali,
děkujeme  za vzpomínku  na něj.

rodina Dočkalova

VZPOMÍNKA 
Dne 6.1.2017 by se dožil 85. let

pan Miroslav Pařízek.
Stále vzpomíná manželka Helena, 
syn Mirek, dcera Zuzka a vnoučata

Deset nejzdravějších 
potravin světa

A jsem u poslední naší superpotraviny. Tentokrát to není jedna, ale celá skupina 
– tedy luštěniny. Ty byly od  pradávna nepostradatelnou součástí běžného jíd-
la. Dnes se na ně ale trochu zapomíná. A  to je škoda. Jsou totiž zdravé, levné 
a mohou být připraveny velmi chutným způsobem. Mnohé z nich mají dokonce 
i léčebné účinky.
Podle archeologických nálezů lze říci, že luštěniny jsou odvěkou potravinou člo-
věka. Zbytky čočky byly totiž nalezeny v egyptských pyramidách. V Mexiku zase 
byly objeveny fazole staré několik tisíc let.
Luštěniny mají nejenom vysoký obsah bílkovin, vitamínů, vlákniny, ale také sa-
charidů. Jsou bohatým zdrojem draslíku, vápníku, železa a některých vitamínů 
B skupiny. Naklíčené pak jsou skvělým zdrojem vitamínu C a enzymů. Bílkovi-
ny luštěnin pomáhají regulovat hladinu cukru, vody a další prvky metabolismu. 
Pomáhají udržovat optimální sexuální aktivitu, růst a vývoj těla včetně mozku.
A jaké luštěniny jsou u nás běžně k dispozici? Není to jen všem známá čočka, 
fazole a hrách, ale také cizrna, fazole adzuki, červená čočka, fazole mungo (ty jsou 
známé hlavně v naklíčené formě) nebo sojové boby (které lze také zařadit i mezi 
olejniny pro svůj vysoký obsah tuku).
V kuchyni dávají luštěniny skutečný význam slovu kreativita. Můžeme je přidat 
do různých zeleninových nebo těstovinových salátů. Ty jsou poté bohatší o kva-
litní bílkoviny. Ale pozor. Odborníci je nedoporučují kombinovat s živočišnými 
bílkovinami (párky, uzeným), protože to je pak často důvod horšího trávení a na-
dýmání. Závěrem snad jediné, luštěninám říkáme rozhodně ANO.

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

10. Luštěniny

V  Kopřivnici starší žákyně Delfínu 
Náchod byly dvakrát bronzové ve šta-
fetách 4 x 50m VZ a 4 x 50m PZ. Toto 
umístnění zatím v  oddíle dle pamět-
níků ještě v  této kategorii nebylo za-
plaváno. Štafety plavaly ve  složení 
Petra Lemfeldová, Pavlína Linhartová, 
Anežka Rožnovská  a Tereza Hofma-
nová. S dívkami byl ještě Vojta Pavel-
ka.  Plavci si vylepšili 10 x své osobní 
výkony a  6x se umístili do  10. místa. 
V  Trutnově navázal Michal Jerman 
v mladších žácích na své letní umíst-
nění krásný 3. místem na 100 VZ.  Mi-
chal bojoval po nemoci a získal 2 čtvr-
tá 1 páté a 2 osmá místa. Spolu s ním 
byli na  těchto závodech ještě Vojta 
Říha, Karolína Slavíková a  Kristýna 
Voborníková i  tito plavci si vylepšili 
své osobní výkony. V Mladé Boleslavi 
bojovala statečně Štěpánka Rožnovská 
a  Jana Tetauerová. Poděkování patří 
i  Tereze Rožnovské a  Báře Zámeční-

kové za jejich výkony i když se nekva-
lifi kovaly na  závody, tak jako sparing 
velice pomohly ostatním. Děkuji též 
rodičům plavců za  jejich pomoc při 
zajišťování závodů a  pomoc celému 
družstvu. Přejeme celému družstvu 
a  všem plavcům Delfínu Náchod 
hodně zdraví a štěstí v roce 2017. 

Luděk a David Vrzalovi

Plavci Delfínu Náchod třikrát 
bronzoví na zimním MČR  2016

Casonovo dílo“ Třetí slovo“, které má 
právě na repertoáru Náchodská  diva-
delní scéna, je už čtvrtou z jeho insce-
nací ,  kterou nastudovala.
V překladu Dr. Hany Posseltové  je zá-
roveň českou  premiérou! Po první hře  
„Stromy umírají  vstoje “ v roce 1960, 
následovala veleúspěšná „Jitřní paní“ 
v roce 1980, která tehdy slavila zaslou-
žený úspěch nejen po celém kraji, ale 
byla oceněna i  na  51. Jiráskově Hro-
nově v roce 1981. Následovala „Bárka 
bez rybáře“,  roku 1997 a byla zároveň  
českou amatérskou premiérou.
Casonovo„Třetí slovo“ s  chutí na-
studovali náchodští ochotníci  jako  
čtvrté v  pořadí. Na  prknech, kte-
rá znamenají svět, pod režisérskou 
taktovkou zkušené Lídy Šmídové  
dostali v  této inscenaci svou první 
příležitost také naši nejmladší kole-
gové – studenti/maturanti.  Hlavních 
rolí se s  úspěchem zhostili Martina 
Jirásková jako Marga a  Ondřej Sed-
láček jako Pablo. Neméně úspěšní 
byli i  další mladí protagonisté jako 
L. Ficek a T. Škoda.  Z dalších účin-
kujících jmenujme A.Jaroměřskou, 
M. Urbana a  M. Malého. Staré, ale 
milující tetičky si s chutí zahrály dří-

ve narozené a  v  Náchodě již známé 
herečky R. Klicperová a L. Šmídová. /
viz foto M. Kolátor/
  A  proč rádi hrajeme Casonu a  nyní 
i  jeho „Třetí slovo“?   Pro jeho  poezii 
a  hudebnost jazyka,  lidskost a  v  této 
hře ještě navíc i kus romantiky. A ne-
jsme sami, kterým se Casona líbí. To 
nám potvrdili svým potleskem i divá-
ci na  premiéře 21. a  22. června 2016 
v náchodském divadle. V novém roce  
se „Třetí slovo“ po  úspěšné komedii 
„Popel a  pálenka“ rozletí mezi diváky 
po celém kraji!

Nejbližším termínem, kdy nás můžete 
vidět, je čtvrtek 16. února 2017 v Tep-
licích n.Met.,  následně hned v sobotu 
18. února 2017 v 19,30 hod. v Červe-
ném Kostelci v divadle J. K. Tyla, kde 
jsme účastníky tradiční Krajské pře-
hlídky amatérského činoherního a hu-
debního divadla a  v  sobotu 8. dubna 
2017 v Městském divadle v Jaroměři. 
Těšíme se na Vás a na společná diva-
delní setkávání  s přáním všeho dob-
rého po celý nastávající rok 2017!
Za Náchodskou divadelní scénu 

Renáta Klicperová

Náchodští  ochotníci  a „jejich“ Casona…

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ LEDEN 2017
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na mě-
síc leden v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při násle-
dujících programech:

  čtvrtek  12. 1. od 14 hod. „Zasněžená romance“,  hudební fi lm pro 
pamětníky;

  středa  18. 1. od 14 hod. „STOKHOLM“ fi lm ze své cesty nám přijde 
promítnout p. Vlastimil Čejp;

  čtvrtek 26. 1. od 14 hod. „Příroda obrazem a hudbou“ – fi lm s pří-
jemnou podívanou za doprovodu krásné hudby pro nás připravil 
p. Otto Mach

Na  naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i  když nejsou 
členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Upozornění pro účastníky únorového wellness pobytu v Sezimově Ústí:
nejpozději do 12. ledna přijďte zaplatit doplatek 2499,- Kč
/v klubovně Harmonie 2 - pondělí nebo čtvrtek odpoledne od 15.30 do 16 hod./
Informace pro členy MO SD ČR: příspěvkové známky je třeba uhradit v prů-
běhu ledna a února v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek 
od 15.30 do 16 hod. Zároveň odpovím na vaše dotazy ohledně  rekreací, well-
ness a lázeňských pobytů v r. 2017.                                                  Anna Poláková

S košem dárků do domova důchodců
Místostarostové Ing. Pavla Maršíková a Miroslav Brát se koncem loňského 
prosince vypravili do Domova důchodců Náchod, aby každého ze zdejšího 
obyvatel obdarovali balíčkem od města Náchoda. Připomeňme, že Domov 
důchodců Náchod je zařízením Královéhradeckého kraje. Areál domova 
důchodců je tvořen dvěma vzájemně propojenými budovami. Starší budo-
va A – původně Bartoňův okresní chorobinec - byla postavena v roce 1931 
a kompletně zrekonstruována v r. 1996. Budova B je nová moderní přístav-
ba uvedená do provozu v r. 1998. Domov důchodců Náchod poskytuje dvě 
pobytové služby: Domov pro seniory (DPS) s kapacitou 90 lůžek a Domov 
se zvláštním režimem (DZR) s kapacitou 60 lůžek. Služby jsou určeny oso-
bám vyžadující pravidelnou celodenní péči. „Myslím, že jsme udělali lidem 
drobným dárkovým balíčkem radost. Alespoň takový pocit jsem měl z jejich 
reakcí“, říká místostarosta Brát (na snímku v prostorách DD Náchod).

Poznávací soutěž
Každé pondělí (až do 20. ledna) je 
na facebookové straně města Čes-
ká Skalice uveřejňována historická 
místopisná hádanka. Poznávací 
soutěž o historii České Skalice ne-
nabízí pro úspěšné řešitele žádné 
hmotné ceny. Dostatečnou odmě-
nou by jim však mělo být získání 
čestného titulu Zlatý bludišťák.

„Podomní energetici“
Městská policie v  Polici nad Metují 
upozorňuje  občany na  zvýšený vý-
skyt dealerů energií, kteří podávají 
mylnou informaci, že svoje služby 
nabízí se souhlasem města Police nad 
Metují. Tato informace není pravdi-
vá. Na území města Police nad Metu-
jí je dle nařízení č. 1/2016 podomní 
a  pochůzkový prodej ZAKÁZÁN!!! 
(zdroj web Police nad Metují)

Nostalgie 
staročeských vánoc
Městské muzeum a Galerie Julie W.
Mezerové v Úpici  zvou na tradiční 
vánoční výstavu. Jejím obsahem 
jsou artefakty upomínající na  sta-
ročeské vánoční trhy i tradiční měš-
ťanskou kuchyni. A  samozřejmě 
betlémy, betlémy…a betlémy! Vý-
stava je otevřena až do 8. ledna 2017.

Do Zázvorky na rodáky
V Městské  galerii Zázvorka v Novém 
Městě nad Metují je až do 14. ledna 
2017 otevřena výstava výtvarné tvor-
by autorů z Nového Města nad Metují  
a okolí. Prezentace se koná u příleži-
tosti 515. výročí založení města a 15. 
výročí vzniku galerie.

Zbrojnice s dotací
Žádost městysu Nový Hrádek o dotaci 
z  integrovaného operačního progra-
mu na realizaci přístavby tamní hasič-
ské zbrojnice byla úspěšná. Podpora 
investice ze strany EU bude vyjádřena 
částkou 2  158  415,-Kč (85% uzna-
telných nákladů). Dalších 5 % přidá 
státní pokladna, 10% nákladů ponese 
obecní pokladna. Přístavba zbrojnice 
bude dokončena 31. srpna 2018.
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Vážení čtenáři,
úvodem bych Vám rád poděkoval 
za  přízeň v  minulém roce a  popřál 
Vám vše nejlepší do roku nového.
Okénko fi nančního poradce pro Vás 
připravujeme již více než rok. Tato rub-
rika si našla v  Echu své místo a  v  pra-
videlném intervalu čtenáře informuje 
o  aktuálních tématech týkajících se 
fi nancí. Jsme rádi, že se Vám“ okénko“  
líbí, a děkujeme Vám za ohlasy, dotazy 
i  připomínky. Naším cílem je zvyšovat 
povědomí o fi nančních produktech, se 
kterými se v životě setkáváme, a přiná-
šet informace o  správném fi nančním 
plánování. 
Velice mne těší, že se úroveň fi nanční-
ho poradenství zvyšuje. Na  schůzkách 
s klienty vidím stále lepší řešení rodin-

ných fi nancí. Mnoho 
klientů si dnes již 
uvědomuje význam 
dlouhodobé spolu-
práce, kdy se svými 
poradci postupně 
doplňuji svá port-
folia smluv a  řeší 

své strategické fi -
nanční cíle. Bro-
ker consulting 
a další nezávislé 

poradenské společnosti porovnávají fi -
nanční produkty, zdokonalují péči o kli-
enty a připravují Finanční plán, který je 
„šitý na míru„ každému klientovi. 
Rok 2016 byl pro Broker consulting 
plný novinek a  inovací. Otevřeli jsme 
12 bankovních poboček Ok point (více 
na  www.okpointy.cz), pomohli prodat 
812 nemovitostí (více na  okrealitnislu-
by.cz ), vylepšení se dočkalo benefi tní 
skupinové pojištění Ok double. Přinesli 
jsme na úsporách a výnosech klientům 
„peníze navíc“ a pokračovali tak v napl-
ňování našeho poslání.
Oblastní ředitelství Náchod nyní posi-
lujeme o  nové konzultanty, abychom 
zvládli plnohodnotně poskytovat od-
bornou péči a  servis všem svým klien-
tům. Velice si vážím důvěry, která nám 
byla svěřena, a  budeme stále pracovat 
na zlepšování našich služeb.
Plánujeme dlouhodobě a  čeká nás 
mnoho práce. Nadále pro Vás budeme 
připravovat „Okénko fi nančního porad-
ce“, doplníme fi nanční plánování o  OK 
realitní služby a v nebližších letech se 
můžete také těšit na  nízkonákladové 
bankovní služby na pobočce Ok point.
Petr Hofman, 
Oblastní ředitel Broker consulting, 
tel: 776 630 019

petr.hofman@bcas.cz

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

ŘIDIČ  VZV
Požadujeme:

 práce v dvousměnném provozu
 samostatnost   zodpovědnost

 praxe na obdobné pozici výhodou   nástup možný ihned

Nabízíme:
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení

 fi remní bonusy

V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Martina Tylše
– č. tel. 737 219 682, e-mail: tyls@agrocs.cz

MV č.34/2016 Sb. 

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

POTŘEBUJETE 

PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

Záhadolog vypráví
Za  největšími tajemstvími  Čech, 
Moravy  a  Slezska se vypravíte 
na  přednášce záhadologa Arnošta 
Vašíčka dne 26. ledna.  Od 13 hodin 
vám o nich bude vyprávět v Městské 
knihovně v Novém Městě nad Me-
tují. Pozor, počet míst v sále je ome-
zen! Rezervace míst doporučena.

WWW.GATENACHOD.CZ

Přijmeme pracovníka na pozici:

Pracovník/ce 
logistiky

- plánování výroby
 Jednosměnný provoz

 ÚSO
 Logistika, plánování
 Objednávání materiálu, 

kooperace
 Komunikace se zákazníkem

 Znalost NJ 
na komunikativní úrovni
 PP na dobu určitou 1 rok 

s možností prodloužení
 Prémie, příplatky 
na dopravu a stravu
 Plat 23 600 Kč

Tel.: 774 731 677, 777 775 724
p. Pavel Moravec

E-mail:  jipam@jipam.cz

Mroži a tygři řádili na Metuji
Sportovní klub dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod – Metujští  
tygři pořádal na Silvestra křest začínajících otužilců. Přizval si k tomu 
i polské otužilce Morsy z Kudowy – Zdróje. Místem křtu byla řeka v pro-
storu  Obchodní akademie v Náchodě.  Foto Josef Pepa Voltr

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra

Gratulujeme
V prosinci 2016 oslavili manželé Ingeborg a Vladimír Vávrovi 

z Náchoda diamantovou svatbu.
Do dalších společných let jim hodně zdraví a štěstí 

přeje celá rodina.
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

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

* Nechcete být sám - sama? 
Nabízíme Vám příležitost
nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

*Pronajmu dlouh. byt  3+1  + 
sklep, balkon, plast.okna 74 
m2 ve  4.NP v  Náchodě sídl.
Branka. Nájemné 5.000,-Kč + 
inkaso 1.710,-Kč + el. + plyn 
+ kauce, volný od  2/17, tel. 
608 90 30 50.
*Pron. zrek. nadst. byt 3+1 
v  přízemí s  terasou 78m2 
v  Náchodě, Šafránice. Náj. 
6.000,-+3500 zál. voda a tope-
ní a el. +kauce., tel. 608 903 050
*Prodáme v  Náchodě větší   
dr. byt o vnitřní dispozici 3+1 
s  lodžií. Nachází se ve  4. NP 
zateplené panelové budovy. 
Byt je po částečné rekonstruk-
ci, náleží k němu sklepní kóje. 
Tel: 608 245 634
*Pronajmu byt 5+1 v Nácho-
dě. TEL.: 604 286 034
* Prodám v Červeném Kostel-
ci DB 3+1 s  balkonem. TEL.: 
734 158 426
* Pronajmu pěkný slunný byt 
3+1 u  lesa v  Červeném Kos-
telci. Po  rekonstrukci s  bal-
konem, sklepem a  výtahem. 
Cena 5000,-Kč + inkaso, kauce 
15 000,-Kč, volný od 1.2.2017. 
Tel. 732 135 136
* Pronajmu byt 2+kk 50 m2 
po  rekonstrukci v  Nácho-
dě - Plhovská 695 (nad pro-
dejnou Krám) 3.patro, nájem 
5000,-Kč + energie (nízké
provozní náklady), kauce 15 
tis.Kč. TEL.: 777 606 801
* Pronajmu nový byt 2+kk 50 
m2 v Náchodě - Plhovská 695
(nad prodejnou Krám) 1.pat-
ro, nájem 5500,-Kč + energie 
(nízké provozní náklady), kau-
ce 15 tis. Kč. TEL.: 777 606 801
* Prodám nový družstevní 
byt 3+kk na  krásném mís-
tě v  Náchodě, s  vyhrazeným 
parkováním. Ihned volný, 
cena: možnost splátek 68 tisíc 
ročně bez navýšení. Kontakt 
733 131 189.
* Prodám nový družstevní 
byt 2+kk v  Náchodě - levně. 
Cena: možnost splátek 68 ti-
síc ročně bez navýšení.Nízké 
provozní náklady. Parkování 
na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Koupíme byt v  osob-
ním vlastnictví v  okre-
se Náchod výhradně ve
správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vy-
bavení, adresu a podlaží. Plat-
ba v hotovosti. Kontakt: gorce-
ous@seznam.cz

* Pronájem DB 2+1 ve  stře-
du Náchoda. Nájem 2500,- + 
energie, poplatky, kauce 15 tis.
Kč. TEL.: 608 950 891 večer

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

*Pronajmu garáž v  Náchodě 
u  stavebnin Stamont. Mob.:
731 404 636
* Prodám/Pronajmu ga-
ráž v  Náchodě pod Babím 
220/380V. TEL.: 608 824 340

* Pronajmu RD s  hospo-
dářským staveními a  vel-
kou zahradou - u  přehrady 
Rozkoš, v  obci Spyta. Nájem 
7000,-Kč/měs., + energie. 
Vratná kauce 14  000,-Kč. Tel. 
604 98 38 44
* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem, 
možnost zhotovení rybníku, 
2500 m2 na  okraji obce Dolní 
Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek. Cena 990  000,-
Kč. TEL.:608 66 77 30

*Pronajmu   skladovací pro-
story   217m2 v  centru Ná-
choda.Cena 7000,- Kč/měs + 
energie.  tel.: 606 951 546  RK 
nevolat!
*Nabízíme pronájem prodej-
ny  80 m2  v  Náchodě na  pěší 
zóně formou výběrového říze-
ní, tel. 602 575 252
*Pronajmu  skladištní halu 
105,74 m ², nájem  3 500,-Kč/
měs. v Novém Městě nad Me-
tují, Krčíně. Tel.:  732 816 828 
* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn. jakékoliv využití, 
navr.cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře 
v  Náchodě na  Kameni-
ci ve  2. patře s  výtahem,
WC a  kuchyňkou k  dispo-
zici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Tele-
fon 777  152  750 v  pracovní 
dny
* Pronajmeme volné prosto-
ry pro provoz kavárny, jiných 
obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cviče-
ní, fi tcentrum a  jiné služby. 
Prostory se nachází na  Ka-
menici v  Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. 
Investice do  zařízení a  vy-
bavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152  750 v  pracovní 
dny

*Prodám dlouhé plesové 
šaty vel.36/38, dvakrát no-
šené. Možnost poslat foto 
mailem. Cena 3.500 Kč. Te-
lefon: 722  902  218, e-mail: 
lada.petrankova@centrum.cz 
*Prodám zlaté mobilní s  čís-
lo 704  330  333 cena 3333 Kč
kontakt 702 388 389
*Prodám palivové tvrdé dře-
vo (dub, jasan) v  metrech - 
900,-Kč/m. Nové Město a oko-
lí. TEL.: 776 327 208
*Prodej dřeva - metrové i ští-
pané. TEL.:777 690 390
* Z  důvodu nemoci prodám 
levně elektrokolo KTM, 
kompletní kempingové vy-
bavení - dvouložnicový stan 
Pinguin, dvě křesla, stůl, 
vařič, lampy atd. Dva posi-
lovací stroje - pádlování. AB
generator. Dále zahradní bez-
motorovu sekačku AL - KO, dvě
reprobedny Infi nity Kappa 
6,2 i  serie II, CD přehrávač
Harman/Kapdon HD 710. Tel. 
604 699 888
* Prodám palivové dří-
ví 550,-Kč/m3 i  s  dovozem. 
TEL.: 702 611 187

* Prodám stroje po truhláři - 
protahovačka, hoblovka, fréza 
a jiné. Tel. 602 291 222

*Koupím válcový šrotovník 
- mačkač obilí a  malotrak-
tor TK 14 i  nepojízdný. Mob: 
603 487 428
*Koupím mladé koně ve věku 
od 2- 7let vhodné do skokové-
ho sportu. Mob: 603 487 428
*Koupím válcový (litino-
vý) šrotovník na  oves. Mob: 
739 186 785
* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání 
i z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím do své sbírky pivní 
etikety, tácky, staré pivní lahve,
staré reklamní a  pivovarské 
cedule, staré hračky - auta: 
plastová, plechová, bakelito-
vá, vláčky, DIGI hry z  CCCP, 
stereokotoučky, LP desky, 
náramkové hodinky. TEL.: 
606 115 393
* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky 
TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM
NEBYTOVÉ PROSTORY

* Koupím ABC, ČTYŘ-
LÍSTEK, PUŇŤA aj. staré 
časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papírový 
materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství 
- objektivy, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké materiá-
ly. Hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek 
i  celou pozůstalost. TEL.:
722 907 510
* Koupím staré fotografi e, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.:
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Pe-
níze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

*Možnost přivýdělku, více 
na www.aprocbyne.cz.

* KOUPÍM MOTOCYKLY 
- jakékoliv-starší, nepo-
třebné, neúplné, překážející, 
díly, traktůrky i jinou techni-
ku rychlé slušné jednání.  T. 
723 837 437

*Prodám škoda fabia 1.4 50kw 
combi, modrá barva, najeto
skutečných 104  000km,servis-
ní kniha, zachovalá spolehlivá
cena 62 000Kč Tel. 777 104 584
* Člen veteránského klubu 
koupí nebo ocení starý mo-
tocykl (i sportovní) případ-
ně jakékoliv zbylé díly (mo-
tory, plechařinu atd). TEL.: 
606 515 966

*Koupím nepojízdný sta-
rý traktor (TK 14, PF 62 
nebo jiný) nabídněte. Mob: 
603 487 428
*Koupím jakýkoli starší mo-
tocykl pojízdný i  nepojízdný 
– JAWA, VELOREX atd. Platba 
hotově. Seriózní jednání. TEL.: 
776 327 208

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

PŘIJMU KOLEGYNI – KOLEGU 
do své kanceláře v Náchodě.

Požaduji SŠ maturita. 
Volejte 775 95 46 95, 

e-mail: lukas.cohla@insia.com

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

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 

S NOVÝM ROKEM 
NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Přijměte pomoc 
výživového poradce. 

Tel. 604 281 812, 
www.primafi gura.com

HLEDÁ SEHLEDÁ SE  

ZPĚVAČKAZPĚVAČKA
do STANĚK MUSICdo STANĚK MUSIC

tel. 776 792 497tel. 776 792 497

ZEDNICKÉ PRÁCE ČERVENÝ KOSTELECZEDNICKÉ PRÁCE ČERVENÝ KOSTELEC
Josef Čáp, tel:602 380 709, 737 462 989Josef Čáp, tel:602 380 709, 737 462 989

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

HLEDÁME 
ZAMĚSTNANCE 

PRO OSTRAHU 
OBCHODNÍCH DOMŮ 

v Náchodě 
a Rychnově nad Kněžnou. 

Vhodné i jako brigáda.
Kontakt 777 609 442

MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

Tel.: 776 327 208

ZHOTOVÍM VEŠKERÉ 
ZEDNICKÉ PRÁCE 
v Královéhradeckém kraji.v Královéhradeckém kraji.
Tel:723 623 996
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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.

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2017 r.

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

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.

 Předem se omlouvám zastupitelům 
Meziměstí, protože oni jediní dlouhodo-
bě bojují o  udržení železniční dopravy 
v našem regionu. Jsem velkým zastáncem 
jak osobní, tak i nákladní železniční do-
pravy, ale to, jakým způsobem se prosadil 
přímý rychlík do Prahy, jde spíš opačným 
směrem, než aby byl rychlík přínosem 
pro zkvalitnění veřejné dopravní obsluž-
nosti a kultury cestování.

   Hlavní důvody, proč se jedná o neod-
borný a nesystémový krok, který nepřine-
se žádné zlepšení:
1. Nejedná se o nový rychlík, tedy vlak 
navíc, který by doplnil současnou nabíd-
ku o  opravdu rychlé spojení. Kdyby to 
byl opravdu nový vlak, pak by nebylo co 
vytýkat!
2. Nejedná se ani o celý rychlík, ale pou-
ze o přímé vozy (s tím jsou vždy kompli-
kace především u  nepravidelných cestu-
jících, kteří neznají, jaké vozy pokračují 
z  Hradce do  Meziměstí). Mimochodem 
z  Prahy do  Letohradu jezdí také přímý 
rychlík, ale to je skutečně celý rychlík, ne-
jen dva vozy (jede v mnohem lepší časové 
poloze z Prahy i zpět, takže vytíženost to-
hoto spoje je mnohem větší).
3. Vozy jsou zastaralé, protože ČD ne-
mohou do  Meziměstí poslat moderní 
vozy (s klimatizací, vakuovým WC, dveř-
mi otevíranými tlačítkem, zásuvkami 
na 230V atd.), jde o posilové vozy, které 
se používají jen při mimořádnostech. 
Klasické původní rychlíkové vozy, které 
jezdily běžně před 15 - 25 lety (trochu vy-
lepšené - koženku na sedadlech nahradila 

látka). Problém je v tom, že v Meziměstí 
není kam moderní vozy odstavit, protože 
ty musí být připojeny na napájení 3000V 
a to tam nikde není.
4. Protože se zhorší kultura cestová-
ní!  Rychlík bude mít jen dva vozy. Proč? 
Protože nový rychlík je veden v  časové 
poloze, která zbyla. V 17 hodin jede rych-
lík z  Hradce do  Letohradu, v  18 hodin 
do Trutnova a tak zbývá 19 hodina. V té 
době jezdil přímý spěšný vlak z  Hradce 
do Meziměstí v řazení motorový + přívěs-
ný vůz. Večer naprosto dostačující. Proto 
není fi nančně odůvodnitelné tahat vozy tři. 
Ráno však nastává problém, protože jsou 
potřeba minimálně z Jaroměře do Hradce 
vozy tři. Tím dojde ke značnému zhoršení 
kultury cestování, protože dva vozy jsou 
v tomto úseku naprosto přeplněné!
5. Zhorší se nabídka přepravních slu-
žeb cestujícím! Cestující už nemají mož-
nost přepravy spoluzavazadla jako dřív 
(např. kola, kočárek jen jeden – víc se jich 
do vlaku nevejde)
6. Náhradou osobního vlaku rych-
líkem došlo ke  zhoršení dopravní 
obslužnosti! Jen proto, že je to rychlík 
(a  taky to, že není veden motorovou 
jednotkou, ale velkou lokomotivou - ne-
může zastavovat na  znamení), projíždí 
zastávky, kde ranní osobní vlak zastavo-
val. Sice můžou cestující z Meziměstí o 7 
minut déle spát, ale co lidé, kteří dojíž-
dějí ráno z dotčených zastávek do prá-
ce? Večer rychlík končí v  Meziměstí, 
tak proč opět projíždí některé zastáv-
ky? Tam je efekt příjezdu do Meziměstí 
oproti minulosti jen 2 minuty! Copak 

cestující z  malých obcí nemají nárok 
na přímý vlak do Prahy?
7. Rychlík končí v  Meziměstí (zhruba 
3.000 obyvatel včetně okolních obcí) - 
chybí rychlý vlakový přípoj z a do Brou-
mova. Ráno je přípoj z  Broumova zajiš-
těn autobusem, ale už ve  3:40, aby pak 
cestující v  Meziměstí 30 minut čekali, 
než pojede rychlík! Kolik zoufalců toto 
spojení použije? Samotný Broumov má 
téměř 8.000 obyvatel. Jenže Broumov dal 
přednost autobusové dopravě. Jak chcete 
alespoň částečně naplnit vlak z tak malého 
města, jako je Meziměstí? Musí být rychlý 
přípoj z a do Broumova i za cenu přestupu. 
Jenže tam přípoj není a to by znamenalo 
další náklady pro kraj navíc! Ministerstvo 
dopravy totiž hradí prokazatelnou ztrátu 
jen v  úseku z  Prahy do  Hradce Králové. 

Pak jde vše na náklady královéhradeckého 
kraje.
8. Rychlík je pro krajský úřad dražší, 
než původní osobní vlak! Kvůli přímému 
rychlíku muselo dojít k velké změně obě-
hů hnacích vozidel a tím i nárůstu nákla-
dů pro ČD. Aby tyto vícenáklady byly co 
nejmenší, jezdí přímé vozy jen dva (z ne-
děle na pondělí tři). Nejde jen o náklady 
na samotný dvouvozový rychlík, který je 
tažený velkou lokomotivou a je provozně 
mnohem dražší, než dvouvozový moto-
rový spěšný vlak. Došlo tedy k navýšení 
prokazatelné ztráty pro ČD. Nebylo by 
lepší tyto peníze využít na rozšíření na-
bídky vlakových spojů v našem okrese, 
než je zaplatit jen za  to, že nemusíme 
jednou přestoupit?
9. Aby lidé z Náchodska a Broumovska 
začali ve větší míře využívat železniční 
dopravu, musela by se vybudovat již 
dávno projektovaná železniční spojka 
mezi Českou Skalicí a Náchodem. Tento 
projekt byl připravován už před patnác-
ti lety, ale tenkrát nebylo možné čerpat 
fi nanční prostředky z  EU. Byla ale po-
litická vůle. Dnes je tomu bohužel na-
opak. Peníze by byly, ale není zase vůle 
politiků. Tím by došlo k  podstatnému 
zkrácení jízdních dob mez Hradcem 
Králové a  Náchodem až o  25 minut. 
Jestliže by jízda vlakem z Hradce do Ná-
choda trvala 30 minut (do  Broumova 
dalších 55 minut), byl by vlak značnou 
konkurencí především dopravě indivi-
duální! Pak by mělo smysl vozit přímé 
vlaky nejen do  Prahy. Jestliže ale není 
politická vůle tento projekt protlačit, 

v dnešní době, kdy SŽDC utrácí peníze 
EU kde může, tak pak je snaha o zave-
dení přímého rychlíku naprosto nesmy-
slné gesto dnešních politiků. Jestli ale 
chtějí dokázat, že mají zájem o rychlou 
železniční dopravu, měli by se zástupci 
měst a  obcí od  Náchoda po  Broumov 
spojit a začít jednat. SŽDC v příštích le-
tech investuje další vyhozenou miliardu 
do revitalizace tratě Týniště - Broumov, 
která nepřinese žádné zkrácení jízdních 
dob! (tak jako tomu je na trati z Hradce 
Králové do Trutnova - 2 miliardy a jízd-
ní doby beze změn).  Proč se peníze z EU 
raději nepoužijí na stavby, které by při-
nesly cestujícím skutečný užitek?

  Nechci v  žádném případě upírat ko-
mukoli právo na přímé spojení, ale to je 
skutečně jediná pozitivní věc, kterou pří-
mé vozy do  Prahy mají. Těch negativ je 
bohužel mnohem víc!. Vyzývám politiky 
a zastupitelé měst: nedělejte jen populis-
tická gesta, protože to celé vypadá, že je 
to udělané špatně úmyslně, abyste mohli 
za rok říct: „My jsme zařídili přímý rych-
lík do Prahy, ale cestující neměli zájem.“
Vážení cestující, političtí otčímové naše-
mu novorozenému rychlíku nedali do ži-
vota mnoho dobrého, aby měl šanci dožít 
se dospělosti, ale máme naději, že rychlík 
bude jezdit nejen jeden rok, ale minimál-
ně roky dva, protože na  podzim budou 
opět volby.
 Mimochodem, České dráhy na základě 
stížností cestujících přislíbily, že snad bu-
dou jezdit pravidelně vozy tři.

Jiří Prokop

R949/950 DOBROŠOV – rychlík, který potřebuje inkubátor! 

Slavnost ke 100. výročí zjevení P. Marie 
v portugalské Fátimě se konala  v chrá-
mu sv. Mikuláše v  Jaroměři  v  neděli                                   
1. ledna 2017 v  15 hodin  za  účasti  
Mons. Jana Vokála, biskupa králové-
hradeckého. Vše začalo v  portugalské 
Fátimě  v  roce 1916 trojím zjevením 
anděla Míru třem prostým  pasáčkům 
– desetileté Lucii, devítiletému Fran-
tiškovi a sedmileté Hyacintě. Poté  do-
cházelo každý měsíc od  13. května do   
13. října 1917 k mariánskému  zjevení. 

Tento cyklus šesti zjevení byl ukončen 
„slunečním zázrakem“ 13. října 1917. 
(za  přítomnosti  asi 70 tisíc věřících), 
kdy  Slunce  prudce rotovalo, zvedalo 
se a  klesalo, měnilo barvy… Katolická 
církev během roku 2017 bude celosvě-
tově slavit 100. výročí Fátimy, k němuž 
se připojuje i jaroměřská farnost. 

Za farníky oznamují  
PhDr. Jiří a Ing. Zděnka  Uhlířovi 

(redakčně kráceno)

Z portugalské Fátimy 
do české Jaroměře

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

právník/právnička, s místem výkonu práce v Náchodě

Náplň práce
Komplexní právní činnosti v jednotlivých oborech státní správy a samosprávy v působ-

nosti města. 

Obecné předpoklady
bezúhonnost
znalost jednacího jazyka
způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo a právní věda
výborná znalost právních předpisů souvisejících s výkonem samostatné i přenesené 

působnosti města
výborná orientace v české i evropské legislativě
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
dobrá znalost práce na PC
dobré komunikační schopnosti
odpovědnost, samostatnost, vstřícný přístup k občanům
reference z předchozích zaměstnání vítány 

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1. 3. 2017 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovolenou, 

pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny
na úřední desce MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 23.1.2017.

Liga proti rakovině v roce 2016
Liga proti rakovině Náchod je  zapsaný 
spolek onkologických pacientů a přátel, 
který již více než 20 let působí na  poli 
protinádorové prevence. Prvořadým 
cílem náchodské Ligy proti rakovině je 
především soustavná preventivní čin-
nost.  V roce 2016 její členové proškolili 
při 23 přednáškách na 13 školách v na-
šem regionu celkem 437 středoškoláků, 
což je o  70 více než v  předcházejícím 
roce. Další významnou složkou činnosti 
náchodské Ligy jsou školami velmi žá-
dané odborné přednášky MUDr.  Vla-
dimíra Müllera, předsedy pobočky 
a dlouholetého vedoucího lékaře oddě-
lení klinické onkologie náchodské ne-
mocnice, o vzniku a příčinách rakoviny 
pod názvem Rakovina je choroba genů.  
Díky spolupráci náchodské pobočky 

LPR se 14 středními školami a se skauty 
v mnoha městech a obcích Náchodska, 
Broumovska, Policka, Trutnovska, No-
voměstska a  Jaroměřska jsme oblastí, 
kde lidem není zdraví lhostejné a  kde 
má každoročně velkou podporu Čes-
ký den proti rakovině - Květinový den. 
Celkem bylo v  našem regionu dne 11. 
května 2016 prodáno 12  310 kytiček 
(o  1500 více než v  roce 2015) a  na  ce-
lorepublikový účet sbírky bylo posláno 
269 097 Kč.
V  roce 2017 přejí členové náchodské 
pobočky Ligy proti rakovině všem pře-
devším pevné zdraví a dobrou mysl! 

 MUDr. Vladimír Müller, 
 Mgr. Renata Lelková 
 (redakčně kráceno)

Údolní přehradní nádrž Les Království  na řece Labi je označována za naši nej-
krásnější přehradu. Najdete  ji u Dvora Králové nad Labem. Vystavěna byla  již 
v roce 1920.  Foto Mirek Brát
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DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Pronájem kanceláře (provozovny),Č.Skalice

Prostory k podni-
kání (25 m2) - ma-
sáže, kosmetika...
na náměstí, spol. 
kuchyňka, WC i pro 
zákazníky, zálohy 
1.500 Kč, PENB: G
180596 cena: 4.000,-Kč/měs.

RD s garáží, N. Město nad Metují-Krčín

Třípodl. dům, poz. 
782 m2, výjezd 
na Dobrušku, plast. 
okna, přístavba, no-
vější fasáda, tera-
sa, 2 sklepy, zděná 
kolna, PENB: G.
180669 cena: 2.890.000,- Kč

Pronájem prodejny, Náchod - Komenského

Atrakt. prostory 55 
m2 na pěkném místě, 
výloha, sklad, soc. 
zázemí. Zálohy tope-
ní + voda 2.000,-Kč, 
el. en. na nájemce, 
PENB:G.
180683 cena: 6.500,-Kč/měsíc

Stav. pozemek, hrubá stavba, Náchod

Pozemek (284 m2) 
s povolením stavby 
4+kk, případně hru-
bá stavba zděného 
RD (4+kk), (zast. 83 
m2), PENB: B.

180660 cena: od 504.000,-Kč 

Byt 2+kk v OV, N. Město n. Metují

Nově vestavěný 
byt (42 m2), pěkná 
koupelna a kuchyň. 
Nedaleko centra, 
v ceně předzahrád-
ka. Možnost nebyt. 
prostor, PENB:G.
180690 cena: 1.049.000,- Kč

Pronájem obch. prostor, N. Město n/Metují

Prostory s výlohou 
v centru (55 m2) 
u autobus. nádraží, 
2 vstupy, prodejna 
(kancelář) 41,5 m2 + 
sklad a soc. zázemí, 
PENB: G.
180687 cena: dohodou

>

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

„Pštros na Rozkoši“
Pštrosa na  Rozkoši za  bílého dne 
viděti, znamená… Tak na tento sen 
zatím neexistuje jasný výklad. Ale 
i  když jste se v  prosinci loňského 
roku ze snění úspěšně probudili, 
ani tak vám nemusel pštros u pře-
hrady Rozkoš uniknout. Pohyboval 
se zde totiž Nandu pampový, velký 
běhavý pták se „pštrosí“ podobou. 
Jistě, není to zrovna původní ptačí 
druh v našich zeměpisných šířkách. 
Co ale není, může být. V  soused-
ním Německu podobní uprchlí-
ci z  chovů založili celou populaci 
těchto ptáků, která má nyní více 
než  100 jedinců.

MEMORIÁL 
LÁDI KALOUSE
V sobotu 17. prosince 2016 se konal 
9.ročník Moták Cupu ve stolním teni-
se“ MEMORIÁL LÁDI KALOUSE“. 
Stejně jako v loňském roce se turnaje 
zúčastnily více jak tři desítky hráčů. 
A  opět chybělo ženské zastoupení. 
Organizátoři však věří, že v  letoš-
ním 10.ročníku ženy ledy prolomí 
…V novoměstské tělocvičně na Ma-
lecí  na  pomyslných stupních vítězů  
stanulii:  Roman Kalous 3.místo, Jo-
sef Kovalčik 2.místo a zlatý pohár si 
odnesl Tomáš Hubka.  
 Foto Laďka Škodová

Líhní talentovaných krasobruslařek v  naší okresní metropoli je určitě tým TJ 
KRASO Náchod. Účast na sportovních soutěžích kombinuje i s atraktivními exhi-
bicemi pro veřejnost. Na jedné takové fotografoval i Josef Pepa Voltr.

Symbolickým rozloučením s obdobím Vánoc  a přelomu roku nechť je pro vás tato 
fotografi e vánočního kamionu Coca – Cola, kterak opouští historické centrum 
Nového Města nad  Metují. Řidič kamionu se jistě zapotil, když měl „protáhnout“ 
obří vůz úzkou uličkou na náměstí . Pravda je, že měl za zády dostatek vhodné 
tekutiny k uhašení žízně…  foto Josef Pepa Voltr

Vojáci v gala
V Kulturním domě v Dobrušce se 27. 
ledna (od  20 hodin) uskuteční ples 
Vojenského geografi ckého a  hydro-
meteorologického úřadu Dobruška. 
K  tanci a  poslechu hraje Duo An-
tares. Dodejme pro zajímavost, že 
zmíněný vojenský úřad nese čestné 
jméno generála Josefa Churavého, 
hrdiny odboje proti fašizmu v období 
druhé světové války.

S podporou kraje
Řada investičních akcí se v našem re-
gionu podařila v loňském roce reali-
zovat díky podpoře z Královéhradec-
kého kraje. Příkladem této úspěšné 
bilance je tak například cyklostezka 
trasy D v České Skalici (od vojenské-
ho hřbitova do  Zlíče). Cyklostezka   
využitelná i pro pěší stála celkem 2,5 
milionů Kč. Krajská pokladna z  této 
částky zaplatila 1 968 000 Kč. 

Holčička Viktorie 
je první občankou 
Náchoda v roce 2017
První náchodské miminko se naro-
dilo už v neděli 1. ledna 2017 v 9:24 
hodin a je jím holčička Viktorie s mí-
rami 2670 gramů a 48 centimetrů.
V pondělí 2. ledna 2017 v dopoled-
ních hodinách přišli šťastné ma-
mince paní Evě z  Náchoda popřát 
místostarostové Pavla Maršíková 
a  Jan Čtvrtečka. V  letošním roce 
dostal první náchodský občánek, 
resp. občanka, stříbrnou minci 
Lovely Baby z  unikátní limitova-
né série v  hodnotě 2000 korun.
Mamince přišel poblahopřát i  ře-
ditel Oblastní nemocnice Náchod 
Ing.  Zdeněk Chotěborský. Celé 
rodině přejeme do  nového roku 
především pevné zdraví a  mnoho 
společných radostných chvil!  NA


	echo1
	echo2
	echo3
	echo4
	echo5
	echo6

