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září 1994, Náchod členem 

Světové ligy starostů za mír

KURZY:
ANGLIČTINY (1. až 4. ročník)

NĚMČINY (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy

Kurzovné za pololetí: 1.890,- Kč

Přihlášky:    Telefonicky:   A  -  774 374 784                  
                          N - 603 440 969

E-mailem:     A - pavel_hrabec@centrum.cz                        
         N - lada.petrankova@gatenachod.cz

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

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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

Rak bahenní – úspěšný „karatista“
 Ve světě, kde je nyní slovo migrace 
skloňováno ve všech pádech, nahléd-
něme do světa přírody, kde o migraci 
rozhodně také není nouze. Tak napří-
klad termínem Lessepská migrace je 
označováno pronikání živočišných 
druhů z  Rudého do  Středozemního 
moře. Pojmenování tento jev získal 
podle stavitele Suezského průplavu 
Ferdinanda de Lessepse. Myslíte, že se 
nás takový jev netýká, protože nemá-
me moře? Omyl! Zvu vás po hladinu 
jednoho z  našich zatopených lomů. 
Nabízí čistou vodu dominantně za-
bydlenou kolonií raka bahenního 
(Astacus leptodactylus). Tento korýš 
však není v našich vodách původním 

živočichem. Do našeho geografi ckého 
prostoru se dostává z  oblastí okolo 
Kaspického a Černého moře. Původ-
ně byl rozšířen pouze ve  východní 
Evropě. Do Evropy západní migroval   
v  18. století po  kanálech spojujících 
Volhu a  Dunaj. Odtud se přesunul 
do Oněžského jezera, Ladožského je-
zera i Baltského moře. Oproti našim 
původním vodním korýšům – raku 
říčnímu a raku kamenáči snáší i pro-
blematičtější životní podmínky včet-
ně znečištěné vody. V naší přírodě je 
nyní úspěšnější. Není to však proto, 
že by ovládal nějaké bojové umění, 
jak by mohl sdělovat tento snímek…
 foto Mirek Brát

Smutná statistika dětských úrazů
 Prázdniny skončily, děti se vrátily 
do školních lavic a  rodinný život se 
vrací do  zaběhnutých kolejí. I  tento 
čas může být časem zvýšeného rizika 

dětských úrazů. Otevřeli jsme za vás 
statistiky Ústavu zdravotnických in-
formací a  statistiky ČR. A  protože 
statistiky mají vždy trochu zpoždění, 

hovoříme o  datech za  roky 2010 – 
2015. Vyplývá z  nich, že za  5 let se 
stalo více než 197  000 úrazů dětí. 
V 805 případech měl úraz fatální dů-
sledky a  končil smrtí. Mezi příčiny 
úrazů se řadí dopravní nehody, pády, 
tonutí, kontakt s horkem atd. Nejví-
ce úrazů postihlo věkovou kategorii 
dospívajících ve  věku mezi 16 – 18 
rokem věku: 63,4 %. Riziková ov-
šem byla i věková skupina dětí od 1 
roku do 6 let: 23,7%. A jak je na tom 
náš Královéhradecký kraj? Relativně 
dobře, pokud jej porovnáme s jinými 
kraji ČR. Na  jeden rok zde připadá 
méně než 2000 úrazů dětí. Například 
v  Moravskoslezském kraji je to více 
než 3000 dětských úrazů na  každý 
rok ve sledovaném období. 
 Ilustrační foto ECHO (tento 
snímek nezachycuje skutečné dítě, 
ale panenku odloženou při dětské 
hře na pískovišti, pozn. redakce)   

Prázdniny pro pevnost
 Období dovolených a prázdnin už 
dávno skončilo, je tak nutné myslet 
i na „odpočinek“ pro památky a his-
torické stavby Slavnostní ukončení 
turistické sezóny se tak chystá na 28. 

října i v josefovské pevnosti. Ceremo-
nie, na  které pochopitelně nebudou 
chybět ani vojenské manévry či se-
jmutí pevnostního praporu, proběh-
ne od 10 hodin v lokalitě Bastion I.
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VZPOMÍNKA
Dne 20. 9. 2018 uplyne 5 smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Ladislav Přibyl z Přibyslavi.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 13. 9. 2018 uplynulo 15 smutných let 

od okamžiku, kdy nás navždy opustila

paní Hana Hrnčířová z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.   

Manžel a děti

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Budova hostince s  řadou dochova-
ných původních, prvorepublikových 
prvků stojí na návsi obce Lipí u Nácho-
da. V přízemí hostince se nachází klasic-
ký lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak 
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků 
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky .....................................5 500 000,- Kč       
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč                                     
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Slunný pozemek v klidné části města Náchoda nad rybníkem Podborným ............................695 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč

Cena: 2 800 000,- Kč

KNIHAŘ SEŘIZOVAČ-KA 
- seřizování a práce na strojích 

+ řízení průběhu zakázek tiskárnou (praxe min. 3 roky)

TISKAŘ-KA 
NA OFSETOVÝCH STROJÍCH 

- jednobarvový stroj 
(vyučen v oboru, nebo praxe min. 3 roky)

• jednosměnný provoz
• možnost přesčasů
• klimatizovaný provoz
• 13. plat formou odměny

• menší mladý kolektiv
• plat po zaučení 
   30000-35000 Kč

Tiskárna KNOPP s.r.o.
U Lípy 926, 549 01 Nové Město nad Metují
pevná: 491 424 861, mobil:  604 237 916

mail: obchod@tiskarnaknopp.cz
www.tiskarnaknopp.cz

Nabízíme:

Do našeho tiskařského 
provozu přijmeme.

Škola bruslení 
je opět tady!!!

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby neváhali 
a přihlásili se včas do naší školy.  Bruslíme již od 2.  září každou neděli 
od 9:45 na Zimním stadionu v Náchodě. Máme zase připravšeny hry 
na ledě pro děti ale chodí s námi bruslit již i dospělí. Jestli nestihnete 
hned první hodinu, tak se můžete v případě volných míst k nám po do-
hodě připojit. Přihlášky a další informace najdete na našich stránkcách 
www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733 508 392. 
Bruslíme pro radost !!!  Těší se na vás trenérský tým

Cestovní kancelář SONA, s.r.o.
přijme pro svoji pobočku v Náchodě 

pracovníka/ pracovnici na pozici

prodejce zájezdů

/administrativa

Požadujeme:

rychlá práce na PC, Word, Excel, 
komunikativnost, spolehlivost,

obchodní talent, zájem o cestování, 
druhý jazyk angličtina 
či němčina výhodou,
nikoliv podmínkou.

 
Nabízíme:

zajímavé fi nanční ohodnocení, 
příjemné pracovní prostředí

a dobrý kolektiv. 

Nástup září-říjen (dle dohody) 

Životopis zasílejte na: 
subertova@sonatour.cz. 

Tel.: 602 448 587

Tank „v hlavě“ aneb memento soudružské invaze
 Celý rok měl tento nápad v  hlavě. 
Panu Petru Hromádkovi bylo 6 let, 
když do Nového Města nad Metují při-
jely polské tanky, součást vojsk Varšav-
ské smlouvy aby „nás zachránily“. Mož-
ná si tyto události pamatuje, z části mu 
splývají z vyprávění rodičů. Každopád-
ně chtěl Novoměšťákům dobu okupace 
připomenout, abychom neztratili histo-
rický pojem a význam těch dnů. A tak 
se 21. 8. 2018 v  den 50.výročí objevil 
v Novém Městě nad Metují na kruho-
vém objezdu TANK T55, ne věrná ko-
pie, jen připomínka událostí roku 1968. 
Součástí této akce byla výstava dobo-
vých fotografi í, které poskytl pan Mar-
tin Prouza. Negativy fotografi í se našly 
ve spodní části psacího stolu jeho otce. 
Nedílným prvkem pamětního aktu bylo 
dobové vysílání rozhlasové smyčky, 

zachycující události, které se děly 
v  Českém rozhlase v  Praze. Podporu 
našel pan Hromádko u fi rmy D.K. stav, 
která mu poskytla pomoc a  možnosti, 
které sám neměl. Vstříc mu vyšel i ma-
jitel Lékarny U Černého orla v Novém 
Městě, který mu umožnil na svém po-
zemku tank umístit. Za podporu a po-
chopení je vděčný i své manželce Jitce. 
Petr Hromádko chce, abychom nezapo-
mněli a připomínali si tyto zásadní mil-
níky v  naší historii. Svůj projekt chtěl 
nabídnout široké veřejnosti. Ohlasy 
měl vesměs kladné. Bohužel, objevily se 
i negativní reakce a proto po necelých 
dvou dnech tank a  celou prezentaci 
z  veřejných míst stáhl. Nechtěl  svou 
pětitýdenní práci obětovat vandalům.
  Připravila Laďka Škodová, 
 foto archiv Petra Hromádky

Den architektury
 Formou komentované procházky 
městem proběhne v Broumově 30. 
září Den architektury. Výchozím 
bodem procházky s odborným vý-
kladem je morový sloup na tamním 
Mírovém náměstí. Stačí být na tomto 
místě v inkriminovaný den ve 14 ho-
din. Poskytovaný výklad je zdarma.

Století Dobrušky
 Ve Společenském centru – Kino 
70 v Dobrušce probíhá výstava vě-
novaná uplynulé stovce let v histo-
rii tohoto půvabného městečka. Na 
„Století Dobrušky“ se podíváme 
prostřednictvím vizí v dochova-
ných plánech a projektech. Výstava 
je otevřena do 30. září. 

Poděkování
Ráda bych touto cestou 
poděkovala Pojišťovně 

ministerstva vnitra za ošetření 
a vstřícné jednání.

Líba MarschallováLíba Marschallová



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

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

Pavel Bělobrádek
kandidát do Senátu

www.senatjimnedame.cz
2

PROSAZUJI
DOSTUPNÉ BYDLENÍ
MLADÝM A SENIORŮM

NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 TV JEN ZA 300 Kč! 

tel.: +420 778 527 899 
www.SATELITNIDOTACE.cz

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor nových hráčů 
Tréninky pondělí a pátek 
od 16 hodin v tělocvičně školy 
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).

Kontakt: Pavel Prouza 
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/

Mesa Parts s.r.o. Mesa Parts s.r.o. 
Vás zve na prohlídku Vás zve na prohlídku 

výrobních prostorvýrobních prostor

Termín prohlídky s průvodcem 
sobota 22. 9. 2018

v časech 9:00, 10:00, 11:00
V případě zájmu se přihlaste na čas dle vašeho výběru 

na telefonu 491 419 823 nebo 491 419 811.

Mesa Parts s.r.o.
Vysokov 112, 549 12 Vysokov, tel.: 491 419 811

E-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.cz

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

ENERGETICKÉ OKÉNKO 154.
Vážení a milí čtenáři,
Je naprosto jasné, že všichni odběratelé energií (tzn. 
všechny domácnosti) dostanou (nebo již dostávají) in-
formaci od dodavatelů o zvýšení ceny na další období 
pod názvy „Oznámení o ceně…“, „Oznámení o změně 
ceny…“, „Oznámení o zvýšení ceny…“ apod. Tentokrát 
se nebude jednat o zvýšení o desetikoruny, ale o stoko-
runy za MWh (200,- - 300,- bez DPH). Přeloženo, o zvýše-
ní výdajů za energie v řádech tisíců korun za rok. Mnoh-
de se nebude jednat jen o zvýšení ceny za MWh, ale i  zvýšení stálé měsíční 
platby (taková  „kamufl áž“). Jediné případy, kdy toto nebude platit je u dodava-
telů a produktů, kde již dnes platí zákazník nehorázně vysoké ceny, možná ….
Co dělat, když takovou informaci dostanu v poště ? Máte několik možností….
1) NIC. Je mi to principiálně jedno, mám rád svého dodavatele, jsem bohatý 
a takové prkotiny neřeším…
2) ZAČNU TO ŘEŠIT SÁM. Hledám, brouzdám po internetu, kde by to mohlo 
být levnější, aniž bych zkoumal, jak to funguje, od kdy do kdy atd… Nechám 
se ukecat prvním telefonátem od  jiného dodavatele , podepíši to prvnímu 
podomnímu prodejci.. Sám neodborně ukončuji smlouvu se stávajícím do-
davatelem…
3) OBRATÍM SE NA ODBORNÍKY V BRANŽI, aby mi našli něco přijatelnějšího, 
„odpapíroval“ to za mě, protože chci mít výdaje za energie co možná nejnižší
4) PŘEDEJDU ÚPLNĚ TÉTO SITUACI A STANU SE ZÁKAZNÍKEM JES. 
Protože našim stávajícím zákazníkům se zvyšování výdajů za energie na pří-
ští rok netýká. Naopak se jim budou výdaje za energie snižovat oproti jejich 
stávajícímu stavu.
Všechny 4 varianty jsou principálně správné a je jen na Vás jakou využijete.
S úctou Váš

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 
vedoucí regionu Trutnov

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov

k  

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm International Cooperation, 
která je dodavatelem komponentů tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku 
Police nad Metují. Pro tento závod hledáme nového kolegu na pozici:

Pro všechny naše otevřené pozice a více informací k nim navštivte 
naše stránky www.microtherm.cz

Nabízíme – 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, benefi tní systém Cafeterie.

Životopisy zasílejte a schůzky si domlouvejte přes email 
miloslava.klimesova@microtherm.cz nebo na telefonicky 491 511 404

• Mistr – řízení a správa dílny – 35 operátorů 
• Logistik – manipulant – manipulace zboží a produktů, 
  řízení dopravy
• Nástrojař – seřizovač – opravy a údržba strojového parku 
  a vybavení
• Operátoři výroby – montáž sestav a dílců
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TI NEJLEPŠÍ PRACUJÍ U NÁS!TI NEJLEPŠÍ PRACUJÍ U NÁS!

CO NABÍZÍME?

KDO U NÁS NAJDE UPLATNĚNÍ?

Podílet se na výrobě vysoce kvalitních, soustružených 
dílců pro automobilový a spotřební průmysl na  moderních 
CNC strojích * práci v silné a stabilní firmě s dlouholetou 
tradicí, která je špičkou na  trhnu * přátelský kolektiv * nové 
znalosti a praxi na špičkových CNC strojích třetího tisíciletí, 
kterou vás na škole nenaučí * zajímavé finanční ohodnocení 
* na vybraných pozicích flexibilní pracovní dobu * množství 
firemních benefitů, které jsou u nás samozřejmostí.

My se o své zaměstnance staráme!

Přijďte si prohlédnout naše výrobní prostory 
v NÁVŠTĚVNÍ DNY!!! 

Více informací: www.facebook.com/mesapartssro

Obsluha strojů * Seřizovač * Elektrikář * 
Manipulant * Brusič * Kontrolor *

Mesa Parts s.r.o., 
Vysokov 112, 549 12 Vysokov, Tel.: 491 419 811, 

e-mail: job@mesa-parts.cz, 
http://www.mesa-parts.com

To vám
garantuji!

Lépe se pohybuji. I když

jsem doposud sporto-

val, teď mi připadá vše

jednodušší

yoda, který díkySměje se pan Josef Škoda, který díky

HOUradkyně NATURHOUýživové poradkyně NATUradám výživové pora -

více než 20 kilo áchodě odložil více nežSE v Náchodě oSE v N

 pase o 20 cm. Tím, že odleha zeštíhlel v pase o 2a z -

svému tělu, snížil se mu jinak vysokýčil svému

krevní tlak.k

Josefe, můžete nám sdělit, co Vás 

přivedlo do výživové poradny

NATURHOUSE?

Do NATURHOUSE v Náchodě jsem se do-
stal zcela náhodou na doporučení kolegy 
z práce. I jemu se povedlo s NATURHOUSE 
úspěšně shodit 35 kg a dodnes dodržuje 
pravidla zdravého životního stylu. Před ná-
vštěvou NATURHOUSE jsem neměl pro-
blém zhubnout 4 až 8 kg, ale stále jsem 
si říkal, že potřebuji někoho, kdo mi bude 
hlídat váhu, tuk, vodu a ukáže mi cestu 
směrem k hubnutí a správným stravovacím 
návykům.

Pamatujete si, jak probíhala Vašek probíhala Vaše

1. konzultace? CoCo se na ní dělo?

Po telefonickém objednání u asistentky 
jsem se osobně dostavil do poradny v Ná-
chodě. Po konzultaci a vážení mi výživová 
poradkyně Mgr. Iveta Voltrová sdělila, kolik 
vážím, jaký je obsah tuků a vody v mém 
těle a také důležité BMI. Rovněž jsem se 
dozvěděl přibližné hodnoty, v jakých bych 
se měl pohybovat, abych se cítil lépe.

al jste dodržovat metodu NATURZačal j -

USE. Co jste na ní nejvíce oceňoval?HOU

Na této metodě jsem nejvíce oceňoval, že 
kila jdou dolů, aniž bych měl pocit hladu. 
Výběr z potravin byl široký a jednotlivé 
porce jídel dostatečně veliké. 

pro Vás znamenaly pravidelnéCo pro Vás znamenaly pravidelné

enní konzultacetýdenní konzultace?

Pravidelné týdenní konzultace jsou vlastně 
takovou radostí, protože na nich pozná-
vám, že to, co poctivě dodržuji, má svo-
je výsledky. Zjistím také, jak se postupně 
mění hodnoty v těle – co dělat lépe, kde 
přidat a kde naopak zase přibrzdit. Také 
vás povzbudí každotýdenní pochvala ze 
strany paní poradkyně.

K tomu, aby člověk upravil svoji omu, aby č

hmotnost, je potřeba změnit jídelnítnost, je -

ček a stravovací návyky. Jaké konkrétstravo -

ní změny se týkaly Vás?ny s

Hodně jsem si zvykl na pravidelnost stra-

vy a pitný režim. Příjemně mě překvapi-
lo, kolik zeleniny, ovoce, libového bílého  
i hovězího masa jsem konzumoval. Úpl-
ně stranou musely jít mnou tak oblíbené 
suché salámy a klobásy. Ale myslím, že je 
to u každého pouze otázkou vůle si tyto 
nezdravé potraviny odepřít.

Nedílnou součástí metody NATURNedílnou součást -

HOUSE je užívání produktů. Jak Vám HOUSE je užíván

pomáhaly a které jste si oblíbil?máhaly a které

Oblíbil jsem si ke snídani každý den toast 
FIBROKI. Také křupavá vláknina FIBROKI  
s jablky je luxusní záležitostí. Před sportem 
jsem měl rád tyčinky SLIMBEL, které mi 
dodávaly energii.

Pokračujete s užíváním pčujete s užíváním produktů

i nyní??

Nyní se soustřeďuji na stabilizaci váhy  
a správných hodnot v těle. K tomu využí-
vám i nadále především vlákninu a toasty. 
Pokud mě přepadne chuť na sladké a vím, 
že přijde energetický výdej, mám stále 
doma v záloze sušenky FIBROKI nebo ty-
činky SLIMBEL. 

e ohlédnete zpět, připadaloKdyž se ohlédnete zpět, připadalo 

ěžké zhubnout?Vám tě

Mně nikoliv. Podpora manželky, nejbližšího 
okolí a týmu NATURHOUSE v Náchodě mi 
dodávaly tu správnou energii. Za to bych 
jim chtěl poděkovat.

Jak se cítíte nyní, lehčí o více

než 20 kg?

Jednu ze zásadních změn na těle, které 
pociťuji, jsou nižší hodnoty jinak vysoké-
ho krevního tlaku. Léčím se s vysokým 
krevním tlakem, ale po snížení tělesné 
hmotnosti chodím na kontrolu 3x týdně  
a hodnoty tlaku jsou stále pod horní hra-
nicí. Také se lépe pohybuji a i když jsem 
doposud sportoval, teď mi připadá vše 
takové jednodušší – co se týká pohybu.

Kombinoval jste hubnutí se cvičením?

Nijak obzvláštně jsem nesportoval. Jednou 
týdně 2 hodiny hraju florbal a po večerech, 
mám-li volno, chodím zhruba na 1 hodinu 
na procházku. Volím volnou chůzi, u které 
najdu odreagování od běžných životních 
problémů.

nujete do NATURHOUSE docházet Plán

dále?i nad

Ano. Budu se hlavně snažit, aby nenastal 
jo-jo efekt. Chci bedlivě naslouchat radám 
týmu NATURHOUSE – co a jak mám dělat, 
abych se mohl cítit stále tak svěže, jako je 
tomu nyní. Nerad bych pokazil snahu nás 
všech, kteří mě podporovali a věřili mi. Po-
děkování patří rodině, mým blízkým, zná-
mým, týmu NATURHOUSE Náchod a všem, 
kteří byli do mého hubnutí zainteresováni.

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

Poslední týden prázdnin se v Dobrušce konalo soustředění plaveckého oddílu Delfín Náchod. Účastnilo se 
ho 45 dětí různého věku. Každý den se připravovaly na suchu i ve vodě a u dorostu se na konci týdne počet 
naplavaných kilometrů blížil ke stovce.  
Večery patřily celotáborové hře, kde jsme společně utužovali týmového ducha.
Jeden den, byl věnován výletu do blízkého Opočna na zámek a výbornou zmrzlinu. Všichni si tento týden užili.
Soustředění nás připravilo vplout do další sezony. Tým trenérů a plavců - DeNá
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

MV č.34/2016 Sb. 

Mirek Brát
          místostarosta Náchoda, novinář
          kandidát do Senátu PČR za volební obvod Náchod

          www.mirekbrat.cz

Jakým tématům 
a okruhům se chci 

v Senátu PČR 
věnovat:

tématu základního 
a mateřského školství 
snížení byrokratické a  další zátěže 
ředitelek mateřských škol, možnost 
měst a obcí jako zřizovatelů základ-
ních škol ovlivňovat rozmístění 
žáků v  těchto školách v návaznosti 
na kapacitu škol (větší důraz na prá-
vo obce stanovit školský obvod pro 
konkrétní školu)

tématu sociálního 
zabezpečení 
a důchodového systému 
trvalé a  soustavné prosazování 
názoru, že důchod poskytovaný 
od státu má být důstojným fi nanč-
ním základem pro zajištění života 
ve stáří, zajištění zdrojů ve státním 
rozpočtu, podpora péče o  seniory 
v domácím prostředí

tématu ochrany přírody 
a vody v krajině 
v souvislosti s klimatickou nestabili-
tou a menšímu množství dešťových 
srážek je nutná zvýšená ochrana 
zdrojů vody a  podpora opatření, 
které zlepšují nakládání s  vodou: 
využití dešťových srážek, snížení 
odtoku vody z krajiny, pobídky pro 
města a  obce při hledání nových 
zdrojů vody a  lepším využití vod-
ních zdrojů stávajících

tématu prosazování 
individuálních práv 
a orientace v právním 
prostředí
mnoho občanů se potýká se stá-
le složitějšími právní normami při 
prosazování vlastních práv... rád 
bych se v  rámci možností věnoval 
i těmto případům při činnosti regi-
onální senátorské kanceláře, tj., po-
mohl jim zprostředkovat na  jejich 
problém relevantní právní názor, 
konzultaci

tématu podpory výstavby 
startovacích nájemních 
bytů a seniorských domů 
podpora projektů startovacích bytů 
pro mladé a  seniorských domů 
z  centrálního státního rozpočtu 
do rozpočtu měst  a obcí, vyvážený 
a  seriózní vhled do  problematiky 
trendu stárnutí populace

tématu samosprávy 
menších měst a obcí 
snižování administrativní zátěže 
neuvolněných starostů a  dalších 
neuvolněných funkcionářů obcí –
jako neuvolněný místostarosta jsem 
„na vlastní kůži“ poznal, jak složité 
je propojení vlastní civilní profese  
s  působením neuvolněného veřej-
ného funkcionáře v této pozici(Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická, Zpracovatel – Mgr. Karel Petránek, noviny Echo) 

Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb 
vyhrazena, aktuální hodnoty vždy najdete na www.rsts.cz.

Více informací dodá: Vladimír Hylmar, tel.: 606 646 032
Chcete u nás pracovat? Hledáme posilu do našeho týmu v Náchodě.

celkové
zhodnocení

ročně
4 %

více než

KRÁLOVSKÝ VÝNOS 
PRO DĚTI A MLADÉ

díky stavebku pro všechny do 25 let

se státní podporou až 2 000 Kč ročně

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ 
DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.

Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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Modelová řada Hyundai s nedostižnou 
cenou od 199 990 Kč

Za každý rok, kdy máte řidičák, 2 000 Kč
Za každý rok, kdy máte vůz Hyundai, 2 000 Kč

Komunikovaná cena se týká modelu i10.

Hyundai odměňuje
české řidiče!

Teď i s novou generací 

Hyundai i20

Více na www.hyundai.cz/poctaridicum 

Neodolatelná nabídka platí i pro novou generaci 

rodinného vozu Hyundai i20. Hyundai, opravdový 

partner českých řidičů.

BOS auto Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz

Obr.: Vzor hlasovacího lístku, který obdržíte až u voleb. Na lístku zakřížkujete buď 
ANO, pokud jste pro obchvat, nebo NE, pokud jste pro průtah městem. Hlasovací 
lístek hodíte do volební urny.

Obr.: Řešení tranzitní dopravy podle 
výhledu Ředitelství silnic a  dálnic se 
zákresem obchvatu Nového Města nad 
Metují, který se napojuje na dálniční 
přivaděč od Jaroměře. Cesta do Prahy 
i tranzitu  do Polska se výrazně zrychlí 
a odlehčí se doprava k Náchodu.  

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ BUDOU TROJE VOLBY
Hned tři obálky budou vhazovat občané do uren při volbách 5.a 6.října 2018. Dvě vhodí do urny 
volební (volba místního zastupitelstva, volba senátora) a jednu  do urny pro referendum na téma 
řešení tranzitní dopravy ve  městě. V  referendu přímo rozhodnou. Mají na  výběr mezi obchvatem 
města a průtahem městem tzv. přeložkou.  

Obr.: Trasa obchvatu před Vladivostokem odbočuje ze silnice od Spů okolo bývalé cihel-
ny přes trať a pole ke křižovatce s Černčickou ulicí, za fi rmou HALLA vede ke splavu 
na Metuji, okolo zemědělského areálu za Krčínem ke křižovatce se silnicí na Nahořany.

Obchvat je logické, nejrychlejší 
a nejlevnější řešení tranzitu
Nové Město nad Metují – Roky se 
uvažovalo s  průtahem přes město 
tzv. přeložka. Mělo to jedinou logi-
ku-napojení na  dálnici v  Náchodě. 
Ta povede od  Jaroměře do  Polska 
přes Trutnov, a  přeložka tím ztra-
tila smysl. Zpřísnily se požadavky 
na hluk i emise a  tranzitní doprava 
přes město dostala stop od státních 
orgánů. Kraj našel ve  své studii ře-
šení tranzitu obchvatem, který by 
převedl dopravu hlavně z  průmy-
slové zóny Kvasiny na  budovanou 
dálnici. Občané Podorlicka a Novo-
městska tím získají přímé dálniční 
spojení na Prahu, cesty bez kamionů 

ve všech částech města i do Nácho-
da a  hlavně se zbaví hrozby zamo-
ření s hlukem. O tom, proč nynější 
vedení města setrvává na zastaralém 
řešení, se dá spekulovat. Každopád-
ně ponechání plánu přeložky v  pů-
vodní trase středem města okolo ná-
draží zakonzervuje jen nynější stav 
jízdy kamionů okolo krčínské školy 
a bude blokovat rozvoj města. Nelze 
předpokládat, že se hygienické limi-
ty v budoucnu sníží. Zakopání silni-
ce do tunelu před nádražím je nere-
álné, drahé a  nevyřeší se problémy 
s hlukem u bytové zástavby na Ma-
lecí, Františku nebo ve Vrchovinách. 

 Řešení obchvatu je především 
věcí administrativně – politickou. 
Trasa musí být začleněna do územ-
ního plánu města i  koncepce roz-
voje kraje v návaznosti na dálniční 
systém. Obchvat v porovnání s pře-
ložkou splňující hygienické poža-
davky a  objektivním začleněním 
všech nákladů je výrazně levnější, 
ohleduplnější k životnímu prostředí 
obyvatel města i okolí. Pokud bude 
nové vedení města obchvat prosa-
zovat úředními postupy, jedná se 
o nejrychlejší a hlavně reálné řešení 
tranzitní dopravy v  Novém Městě 
nad Metují.

Otázka pro místní referendum
„Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním 
koridoru Vladivostok – okolo nádraží ČD – pod Malecím – nad Vrcho-
viny a  požadujete, aby orgány města žádaly u  příslušných organizací 
ukončení prací na realizaci přeložky I/14 a v souladu se zákonnými po-
stupy prosazovaly v  městských, krajských i  celostátních dokumentech 
územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového 
Města nad Metují v trase Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany?“ 

Celá otázka by se dala jednoduše přeložit následovně:
„Jste proti přeložce přes střed města a požadujete obchvat?“  

Nápověda:  Jste-li příznivci obchvatu, zakřížkujte   ANO 
                        Chcete-li průtah městem, zakřížkujte   NE

Proč je otázka tak složitě formulována?  
To aby soudy (Nejvyšší soud České republiky) uznaly její právní správnost pro 
místní referendum. Občané nejdříve musí vyslovit nesouhlas se stávajícím ře-
šením tj. s přeložkou vedenou v popsané trase přes střed města. Následně mo-
hou požadovat po  svých zástupcích v  orgánech města prosazování obchvatu 
do příslušných dokumentů. A zase musí být místními názvy popsána požado-
vaná trasa obchvatu.

Zahrádkářská výstava
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slatina nad Úpou pořádá 
VÝSTAVU ZELENINY, OVOCE, KVĚTIN A DALŠÍCH 
ZAHRÁDKÁŘSKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ. 
Doplňková expozice: STOPY I. SVĚTOVÉ VÁLKY V NAŠEM REGIONU
Kde: budova bývalé Základní školy 
          ve Slatině nad Úpou
Kdy: 22. a 23. so, ne 
          a 28. 29. a 30. září pá, so, ne 2018 
Otevřeno: od 9:00 – 17:00 hodin 
(v neděli 30.9. do 16.00 hod.)
Výstava bude zahájena vernisáží

Festival komedie
 V  Novém Městě nad Metují pro-
bíhá již 40. ročník Festivalu české 
fi lmové komedie. Hlavním dějištěm 
bude opět sál tamního kina. Znalci 
historie festivalu jistě zaznamenali  
odchylky v  názvu této tradiční akce. 
Dobrou zprávou je, že divácká cena 
Novoměstský hrnec smíchu (která 
byla desetiletí v názvu tohoto festiva-
lu) zde bude i nadále udělována. O je-
jím udělení rozhodují samotní diváci 
délkou projeveného a měřeného smí-
chu při konkrétní fi lmové projekci.     

PRODEJ STÁČENÉHO I LAHVOVÉHO VÍNA 
- PARFÉMŮ

- POTRAVINOVÉ DOPLŇKY ALOE VERA
Riegrova ul.  196,  Náchod

Otevřeno:  PO-PA 9-12 13-17 
a SO 8-11 hod.

Tel.: 776 862 272

Náměstek hejtmana podporuje 
VOLBU PRO NÁCHOD

Rozhodl jsem se, že  podpořím kandidát-
ku VOLBA PRO NÁCHOD – sdružení 
nezávislých kandidátů s  podporou TOP 
09, Východočechů, Liberálně ekologické 
strany, neboť za 8 let mého působení v ná-
chodském zastupitelstvu si troufnu tvrdit, že 
znám bolavá místa občanů Náchoda a mož-
ná i jejich představy, v jakém městě by chtě-
li žít. Jako náměstek hejtmana se svěřenou 
gescí zdravotnictví vím, že pro spokojený 
a  klidný život potřebují naši lidé i  kvalitní 
zdravotnické zařízení a jsem rád, že se sou-
časné politické reprezentaci Královéhradec-

kého kraje, které jsem součástí, podařilo rozhýbat dlouho odkládanou výstavbu 
nemocnice v  Náchodě a  další projekty, které zkvalitňují jejich život. Nedílnou, 
možná ještě důležitější součástí je samozřejmě i náš lékařský a ostatní zdravotní 
personál a kvalita jejich pracovního prostředí. Vím, co to je dávat přehlížené věci 
do pořádku, odzkoušel jsem si to jako například předseda představenstva našeho 
Beránku v letech 2010-2014, kdy jsme spolu s úsilím nového nájemce pana Raj-
ského museli postupně dostávat služby v Beránku na úroveň očekávanou obča-
ny v takovémto hotelu a divadle. Zastupitele čeká zásadní rozhodování nejenom 
o strategii využití pozemku bývalé Tepny, které by nemělo být unáhlené a nemělo 
by se přiklánět výrazně na jeden způsob využití, 
tj. komerční nebo odpočinkový, smysl má jistě 
reálný kompromis obou těchto směrů. Všem Ná-
choďákům přeji pevnou ruku u voleb a rozmyšle-
nou volbu.  Ing. Aleš Cabicar, náměstek 
 hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí 
 zdravotnictví a zastupitel města Náchoda
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2018 r.

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

* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný 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, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
* Nabízím úklidové práce 
domků, bytů, penzionů a  ma-
lých fi rem. Jednorázové i  pra-
videlné. Náchod a  okolí. TEL.: 
737 564 496
* Hledám seniora/seniorku 
pro asistenční službu. Na 16-20 
hodin měsíčně. Pracovní a pla-
tební podmínky dohodou. Tel. 
606 794 889

*Prodám ze zdravotních dů-
vodů skútr 125 ccm, najeto 
446 km, původní cena 39 900,-, 
baterie by chtěla vyměnit, jinak 
ještě polepy z obchodu, dvouse-
dadlový, nezajetý, nehavarovaný, 
nepoškozený, se SPZ, za 22 999,-
. Bližší info 602 436 986 
*Koupím staré motorky JAWA, 
CZ, Babeta 210, VELOREX 
i nepojízdné. TEL.: 776 327 208

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 

*Pronajmu zařízený byt 2+1 
v  Novém Městě N/M. Vol-
ný od 01. 12. 2018, kontakt: 
603 385 466
*Pronajmu dlouhodobě gar-
sonku v  Náchodě U  Slávie, 
volná ihned. RK nevolat. TEL.: 
737 409 572
*Hledám pronájem bytu 2+kk, 
2+1 v  Novém Městě nad Me-
tují, nejlépe v OV, prosím volat 
na tel. 724 924 959
*Prodám DB 3+1 81m² v Čes-
ké Skalici, ve  zděném domě, 
po celkové rekonstrukci, cena: 
1 790 000,-Kč. RK nevolat! Tel. 
736 613 465
*Pronajmu byt 3+kk v  No-
vém Městě nad Metují. Nájem 
11.500,-Kč včetně všech služeb.
Kauce 2 nájmy dopředu. RK ne-
volat. Kontakt: 731 296 841
*Prodáme  byt 3 + 1 do osob-
ního vlastnictví  v  Broumově, 
Sídliště  Křinické 209, 3. pod-
laží. Minimální cena 780 tisíc. 
Tel.: 733 131 189.
*Pronajmu byt 2+1 47 m2 v Ná-
chodě, Plhovská 695 (nad pro-
dejnou KRÁM), 3.patro, nájem 
5500,-, volný od  1. 12. 2018, 
nízké provozní náklady, kauce 
20000,-.Kč. Volejte po – pá 8-18 
hodin na  tel.: 777 606 801
*Pronajmu byt 1+1 40 m2 v Ná-
chodě, Kladská 1828 (naproti 
autobusovému nádraží), 1.pa-
tro, nájem 4500,-, volný od  10.
měsíce, nízké provozní náklady, 
kauce 20000,-Kč. Volejte po – pá 
8-18 hod. na  tel.: 777 606 801
*Pronajmu byt v  bytovém 
domě ve  Velkém Dřevíči. Vol-
ný ihned. Další informace na te-
lefonu 608 213 154.
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 
v  Náchodě, platím v  hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá vět-
ší byt nebo dům v  Náchodě 
a  okolí, nabídky prosím na  tel. 
775 777 073
* Prodám byt v  Náchodě - 
U  NEMOCNICE, 1 + kk, 37 
m2, venkovní okenní žaluzie, 
koupelna, kachličky, sprchový 
kout, Cena 850 000,-Kč. Tel. 
603 221 363

* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
*Pronajmu garáž v  ulici U  ci-
helny v Náchodě. 731 404 636
* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. TEL.:608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo ne-
movitost na  přestavbu v  pod-
hůří Orlických hor. TEL: 
608 66 77 30

*Koupím les i  s  pozemkem. 
Může být malá výměra, zane-
dbaný nebo napadený kůrov-
cem. tel.: 773 585 290
*Prodám udržovanou zahradu 
1.220m2 v  Červeném Kostelci 
v lokalitě Východní Lhotecká, 
klidné místo, rovina.Telefon 
774 669 289
*Prodám dřevěnou chatu se 
zahradou v obci Lhotky. Cena: 
260 tis.Kč Tel. 603 567 617
*PRODEJ STAVEBNÍHO PO-
ZEMKU 624 M² V  CENTRU 
HRONOVA. TEL.: 778 074 615.

* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn. jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT

*Prodám Labské kameny, růz-
né velikosti na  dekoraci. TEL.: 
602 145 222
* Prodám starší sedací soupra-
vu 3+2+1, látkový potah. Lev-
ně - dohodou. Tel. 603 440 969 
nebo 602 103 775
* Prodám pianino PETROF, 
odvezu. Tel. 775 328 366
* Prodám studentskou nábytko-
vou sestavu - psací a počítačový 
stůl, rohový stůl pro PC a různé 
skříňky + polička. Dekor svět-
lehnědý buk, původně z  IKEA, 
zachovalý. Cena dohodou. Tel. 
602 103 775, 603 440 969
*Prodáme stavební buňku 
upravenou na  chatu. Veranda, 
prostor na  nářadí a  to celé za-
střešené. Cena dohodou. TEL. 
732 477 847
*Prodám stavebnici tanků 
T-34-85 120 dílů v  měřítku 
1:16 kovová konstrukce, cena 
15000,-Kč, dohoda, vhodná 
jako dárek. TEL.: 603 73 57 87
*Prodám živá vykrmená prasa-
ta, váha okolo 160 kg, cena 38, 
-Kč/kg. TEL.: 776 191 392
*Prodám levně domácí mecha-
nický trenažér pro kolo, auto-
trakční lehátko, motokombiné-
za do deště vel. XL, pro vodáky 
vodotěsné tašky na  foto, vodo-
těsný vak, čistič na  okna SEN-
COR, domácí pekárnu ETA, 
nový praktický stolek pod psací 
stroj. TEL. 604 699 888
*Prodám staré trámy - 4ks 
600x20x20 cm. Nabídněte cenu. 
e-mail: borova126@seznam.cz
 *PRODÁM starší, zachova-
lý, funkční, čtyřplotýnkový 
ELEKTRICKÝ SPORÁK s  ke-
ramickou deskou zn. MORA, 
dále PRODÁM nepoužitou pul-
tovou MECHANICKOU VÁHU 
s  ručičkou a  cenovou stupnicí 
do 1 000 gr.  Váživost do 15 kg.  
Zn. TONAVA.  Cena dohodou. 
Tel.: 731 706 612

*Koupím tříkolku Velorex (ha-
drák) 250 - 350 cm3 i v nepojízd-
ném stavu. TEL.: 604 437 128

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

RŮZNÉ

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

NOVĚ NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD
Pouze telefonické objednání

Tel. 736 768 114  Irena Černá

*Prodám FORD FOCUS r. v. 
2006 1,4 16v, 59 kW, combi, el. 
výbava, klima, velmi zachovalý, 
servisní kniha, nová STK, šedá 
metalíza, cena 68 tis. Kč. TEL. 
777 104 584
*Člen klubu historických vozi-
del koupí nebo pomůže ocenit
jakýkoliv starý motocykl či 
vůz, případně vraky a jakéko-
liv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966

*Daruji do  dobrých rukou 
dvouletou tříbarevnou kastro-
vanou kočku, čistotnou a  na-
prosto nenáročnou. Zvyklá žít 
v  bytě, vzhledem k  věku by si 
zvykla i  venku. Důvod alergii. 
TEL.: 725 042 250
*Daruji do dobrých rukou tří-
měsíčního kocourka černý, bílé 
tlapky a bílá náprsenka, ochoče-
ný mazlík. TEL: 775 336 816

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PŘIJMEME 
POKLADNÍ 

DO KASINA 
V NÁCHODĚ
TEL: 491 520 356, 

720 042 671
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 
www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel

upomínání dlužníků
vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

Možnost  zkráceného pracovního týdne
3 nebo 4 dny v týdnu na cestách

na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
STŘÍDAČ

Moderní vozový park
Možnost zkráceného pracovního týdne

Velmi slušné pracovní podmínky 
ve fi rmě s více jak 27-letou tradicí

Bližší info: www.pjpt.cz/kariera 
nebo na tel.: 603 882 301

Zlaté zakončení letní přípravy
 Stejně jako všechny týmy házen-
kářů HC TJ Náchod, tak i příprav-
ka, absolvovala na  konci prázdnin 
týdenní přípravné soustředění, aby 
byli všichni hráči kvalitně připrave-
ni na novou, těžkou sezonu.
 Soustředění přípravky bylo v ter-
mínu od pondělí 27.srpna do soboty 
1. září. První čtyři dny přípravy trá-
vili v domácí házenkářské hale, kde 
pod vedením svých trenérů každý 
den, vždy dvoufázově, probíhal ná-
ročný všestranný trénink. Přece jen 
sezona je za dveřmi a mají z minulé 
úspěšné sezony co obhajovat. Závěr 
přípravy probíhal v pátek a v sobotu 

v Horce nad Moravou, kde se v so-
botu zúčastnili přípravného turnaje. 
Na  tento turnaj přijelo i  družstvo 
náchodských mini žáků, pro které 
to byl rovněž první turnaj v nové se-
zoně a sestavě. Po poctivém výkonu 
a vysokém nasazení hráči přípravky 
porazili postupně družstva z  Tel-
nice, Ivančic, Holešova a  Kostelce 
na Hané a celý turnaj vyhráli. 
 Družstvo náchodských mini žáků 
obsadilo v kvalitním turnaji krásné 
šesté místo z dvanácti zúčastněných 
družstev. Všem hráčům patří velký 
dík za  skvělou reprezentaci našeho 
oddílu házené.   PV

LASKONKA je asi 7letá kočička, která 
se k  nám dostala v  zanedbaném sta-
vu. Je neuvěřitelně milá a  hodná, ale 
je vhodná do rodinky jako jedináček, 
protože na  ostatní kocoury a  kočičky 
prská. Laskonka je odčervená a očko-
vaná. Naučená na kočkolit. 
DYX je asi 4letý pejsek, který žil 
v  otřesných podmínkách. Byl zachrá-
něn a je teď v útulku, kde čeká na no-
vou rodinku, která ho zahrne láskou. 
Je hodný, přátelský, učenlivý. Miluje 
procházky a mazlení.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

Úplně první školní den
Místostarosta Náchoda Miroslav 
Brát přivítal nové „prvňáčky“ v jed-
né ze základních škol zřízených 
městem Náchod. ZŠ T. G. Masa-
ryka sídlí v  objektu, který vzdělá-
vání slouží již od  30. let 20. stole-
tí.  Město Náchod do  technického 
a  dalšího vybavení budovy cíleně 
investuje. S novým školním rokem 
tak byla po  rekonstrukci otevře-
na i  jedna z  místních tělocvičen, 
kde je pro veřejnost k dispozici le-
zecká stěna. „Slavnostní otevření 

těchto školních budov se uskuteč-
nilo 28. října 1933 a  bylo spojeno 
s oslavou výročí 15 let samostatnos-
ti Československé republiky. Nyní 
nás již od  vzniku Československa 
dělí symbolických 100 let. ZŠ T. G. 
Masaryka je součástí náchodské 
historie. Jsem přesvědčen, že ško-
la má před sebou i  další úspěšnou 
budoucnost,“ říká místostarosta 
Brát.  (foto: č.1: Jedním z  „prvňáč-
ků“ na Masaryčce byla letos i Adéla 
Amálie Šolcová, foto č.2: první den 
ve školních lavicích…)

1

2


	echo1
	echo2
	echo3
	echo4
	echo5
	echo6
	echo7
	echo8

