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Legendou, která již osmnáct let bojuje za čistotu ulic v Novém Městě nad 
Metují je zametací vůz ECOLOGICA 101 (viz. snímek). Jeho výrazně 
mladším bratříčkem je pak „teprve dvouletý“  univerzální nosič LADOG 
G129 se silovou hydraulikou a zametací nástavbou K2. foto Mirek Brát

PŘEČETLI JSME ZA VÁS…
Nehody na železničních přejezdech 
 V České republice je více než osm 
tisíc železničních přejezdů. Každý 
musí odpovídat příslušným záko-
nům, vyhláškám a  normám. Při 
dodržování všech pravidel ze stra-
ny účastníků silničního provozu je 
tedy střet s vlakem zcela vyloučen. 
Přesto na  nich při několika stech 
nehodách ročně zahynou desítky 
osob. Drážní inspekce usiluje o  to, 
aby co největší množství těchto 
přejezdů bylo doplněno závorami. 
Tento způsob řešení úrovňového 
křížení silnice a dráhy se z dlouho-
dobého hlediska jeví jako nejméně 
rizikový.

 ilustrační snímek: přejezd se světelnou signalizací v linii 
Vysokov – Starkoč (foto Mirek Brát, zdroj textu: Drážní inspekce)

Univerzita 

třetího věku
 V  Broumově zahajují zimní se-
mestr Univerzity třetího věku. 
V zimním semestru se mohou po-
sluchači těšit na přednášku o peče-
tích církevních řádů a  jejich před-
stavitelů (přednáší Mgr.  Martina  
Bolom – Kotari, PhD.) či na  pre-
zentaci Kuksu jako fenoménu čes-
kého baroka (přednáší Mgr.  Jind-
řich Kolda). 

Nasajem 
s Masajem
 V  České Skalici proběhl 9. roč-
ník hudebního festivalu „Nasajem 
s Masajem“ zaměřeného na podpo-
ru  škol v Africe. Akci navštívilo 352 
platících diváků. Celkem se poda-
řilo shromáždit částku převyšující 
66  000 korun českých. Poskytnuta 
bude na rozvoj dvojice škol  v Tan-
zánii a Keni.
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VZPOMÍNÁME
Dne 21. listopadu 2018 uplyne 10 let, 

kdy nás ve věku 60 let navždy opustila 

paní Marcela NETRESTOVÁ 
z Náchoda – Bělovse.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
rodina

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým ko-
merčním prostorem sloužícím  jako ob-
chod a sklady. Obchodní prostory jsou se 
zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod 
má 2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty 
se samostatným vchodem a garsonka.

Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky .....................................5 500 000,- Kč    
Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč     
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 450 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč 

Cena: 2 690 000,- Kč

Obnažené dno přehrady 
Extrémní snížení hladiny přehrady Rozkoš 
odhalilo obrovské plochy dna, které nyní 
můžeme prozkoumat „suchou nohou“. Na-
jdeme zde například obří torza stromů, které 
jsou svědky let 1966 – 1972, kdy byla přehra-
da budována. Při bližším pohledu i na tomto 
pařezu objevíme tisíce drobných lastur, které 
patří mlži slávičce mnohotvárné. Tento nepů-
vodní živočich s domovinou v okolí Kaspic-
kého moře se na přehradě Rozkoš objevil již 
v roce 1972 (jako na prvním místě na mapě 
tehdejšího Československa.) foto Mirek Brát

Stavba „Malých lázní“ pozastavena, město bude 
vybírat nového dodavatele
V listopadu loňského roku byla zahájena stavba repliky 
Malých lázní s kolonádou a novými pítky v Náchodě-
-Bělovsi. Aktuálně však byla stavba pozastavena, proto-
že dodavatel stavby fi rma GREEN PROJECT, s.r.o., Prů-
honice, bohužel z kapacitních důvodů nestíhá dokončit 
stavbu ve  stanoveném termínu. „S  fi rmou proto nyní 
jednáme o odstoupení od smlouvy se všemi náležitostmi, 
které s tímto aktem souvisí,“ upřesnil místostarosta Jan 
Čtvrtečka a dodal: „Současně probíhá revize a zabezpe-
čení stavby tak, aby nedošlo k  jejímu poškození během 
zimních měsíců a abychom mohli vypsat nové výběrové 
řízení na dodavatele stavby, který bude moci co nejdříve 
pokračovat a dílo dokončit.“ „Termín dokončení z hledis-
ka dotačního titulu ohrožen není, protože byl na žádost 
jiného z partnerů projektů (Duszniky-Zdrój) již před ča-
sem prodloužen do dubna roku 2020. Naším záměrem je 
i přes nastalé komplikace projekt Malých lázní dokončit 
v 1. pololetí příštího roku, jak bylo avizováno. Vše se bude 
odvíjet od výběru nového dodavatele,“ uvedl starosta Jan 

Birke. Souběžně se stavbou vily Komenský s navazují-
cí kolonádou probíhá od srpna také výstavba minerál-
kovodu, který bude sloužit k dovedení minerální vody 
z vrtů Běla a Jan do veřejných pítek v Malých lázních. 
Dodavatelem těchto stavebních prací je fi rma Alprim 
CZ s.r.o., Velké Poříčí, která provádí práce dle harmo-
nogramu a stavbu dokončí do konce listopadu.  NA

Ahasver – vyšla druhá sbírka poezie Milana Poutníka
 Náchodský pedagog, muzikant 
a  básník Milan Poutník vydal 
na začátku listopadu svou druhou 
básnickou sbírku Ahasver. Poe-
zii se v  posledních letech věnuje 
hlavně jako textař pro autorské 
šansonové seskupení 6 NaChod-
níku, kde také hraje na  kontra-
bas. Příběhy, které „NáChodníci“ 
vyprávějí, jsou díky jeho textům 
srozumitelné, něžné, zamyšlené 
i humorné. Poutník v nich pracu-
je s  různými poetickými formami 
a jeho texty jsou čtivé i jako básně, 
bez hudebního doprovodu. I proto 
v  roce 2016 vyšla v nakladatelství 
Bor jeho prvotina „Ještě jsou rána 
cítit létem“. Celý první náklad byl 

rozebrán. A to je u poezie jev vel-
mi neobvyklý. Teď se sbírka do-
čkala druhého vydání a  ještě sou-
rozence. Ahasver na ni totiž edičně 
navazuje. A  o  vydání se opět po-
starala Eva Koudelková v  nakla-
datelství, které se věnuje autorům 
našeho kraje. 
 I  druhou publikaci originálně 
doplňují ilustrace skvělé výtvarni-
ce Kláry Mičíkové. A  předmluvu 
ke knížce napsal přítel, básník, pro-
zaik a herec Miloň Čepelka.
 Obě knížky je možné zakoupit 
v  náchodském Knihkupectví Ho-
rová, dále v  náchodské kavárně 
Škvorecký Café, nebo je možné je 
objednat na www.6nachodniku.cz

Otevřou se nové textilní oboryV NÁCHODĚ VZNIKLA PETICE ZA ZACHOVÁNÍ „ŠRAŇKŮ“
Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila 
žádost o zápis nových oborů vzdělání do rejst-
říku škol a školských zařízení pro střední školu 
v Červeném Kostelci, která spadá pod Střední 
školu průmyslovou, textilní a  polygrafi ckou 
s ředitelstvím v Hronově. Jedná se o obory tex-
tilnictví, oděvnictví a  krejčí. Studium těchto 
oborů bude probíhat v  denní formě vzdělá-
vání od 1. 9. 2019. Obory oděvnictví a krejčí 
budou přednostně nabízeny ve zkrácené formě 
studia pro uchazeče s  již získaným středním 
vzděláním s  maturitní zkouškou.„Nastarto-
vali jsme novou éru textilního školství. Zave-
dením těchto oborů získá škola v  Červeném 
Kostelci ojedinělé zaměření v rámci celé Čes-
ké republiky a  také ucelenou středoškolskou 

nabídku vzdělávání v  oblasti textilního prů-
myslu a oděvní tvorby. Myslím si, že pro žáky 
i jejich rodiče to jsou samá pozitiva při výběru 
školy a  následného studia. V  Královéhradec-
kém kraji je výrazná koncentrace textilního 
a oděvního průmyslu a útlum tohoto školství 
v  našem kraji by do  budoucna mohl ovlivnit 
i  existenci tohoto typu průmyslu,“  říká ná-
městkyně pro školství Martina Berdychová. 
Vedení školy navázalo velmi úzkou spolupráci 
s  textilními fi rmami, dále s  Asociací textilní-
ho-oděvního-kožedělného průmyslu, Technic-
kou univerzitou v Liberci i UMPRUM v Praze. 
Vznik nových textilních oborů zajistí kvalitní 
připravenost absolventů na základě požadavků 
zaměstnavatelů.  (red)

Začátkem listopadu byla v  náchodském Café 
Škvorecký představena petice, která žádá, aby 
při současné rekonstrukci železniční trati mezi 
Náchodem a  Novým Městem nad Metují byly 
u  náchodského nádraží zachovány původní 
historické závory, které jsou v  současné době 
v České republice unikátem. „My, níže podepsa-
ní, žádáme o  zpětnou instalaci mechanických 
závor s výpletem PZM 2, umístěných na jižním 
zhlaví železniční stanice v  Náchodě (P5098), 
které byly na témže místě demontovány dne 12. 
10. 2018 v  rámci plánované modernizace drá-
hy a realizace stavby „Revitalizace trati Týniště 
- Broumov“, uvádí se v  petici. Uvedené závory 
jsou poslední svého druhu v  České republice, 
vyjma svého původního účelu, který doposud 

zcela naplňovaly, sloužily jako významný turis-
tický a historický bod města Náchoda. „Je nám 
jasné, že ruční ovládání závor by bylo organizač-
ně i fi nančně náročné. V současné době ale není 
problém předělat původní mechanické ovládání 
na elektrický dálkový pohon. Je to běžné napří-
klad u historických hodin. Právě o tohle řešení 
chceme se zástupci Správy železniční dopravní 
cesty jednat“, uvedl člen petičního výboru To-
máš Unger, který se restaurováním technických 
památek zabývá i  profesně. Rekonstrukce trati 
by měla být hotová na  začátku prosince, času 
na  případné změny tedy není příliš. Autoři by 
proto chtěli podpisy sbírat zhruba do půlky lis-
topadu a poté je předat investorovi, tedy Správě 
železniční dopravní cesty.  (red)

Nová knížka Richarda Švandy
Historik Richard Švanda v  těchto 
dnech vydává novou knížku s  ná-
zvem „Střípky z  méně známé ná-
chodské historie“. Na  téměř 230 
stranách se čtenáři dozvědí zají-
mavosti o  významných osobnos-
tech, o  kterých se doposud téměř 
nepsalo, o  událostech dávno zapo-
menutých a  mnoha jiných histo-
rických momentech, vztahujících 
se k historii města Náchoda a  jeho 
okolí. Řada z  nich byla tématem 
populárních besed v  hotelu U  Be-
ránka v Náchodě, které zde Richard 
Švanda ve  spolupráci s  vedením 
hotelu a  divadla pořádal. Kniha 
byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek 
15.11.2018 ve vinárně hotelu U Be-
ránka.  (foto: obálka knihy)

VZPOMÍNÁME
Dne 21. 11. 2018 by 

paní Ludmila Jirásková – Vacková
z Náchoda 

oslavila 75. narozeniny. 

Vzpomíná syn Petr s rodinou

POHŘEBNÍ ÚSTAV JIŘÍ RATHOUSKÝ
oznamuje občanům města Náchoda a okolí

změnu adresy kanceláře z ulice Mlýnská 189
do ulice HŘBITOVNÍ 635 NÁCHOD

od 1. 12. 2018
tel.: 491 424 365

mob.: 602 122 160

„Gympl dokořán“ 
 Budoucímu spisovateli Aloisu 
Jiráskovi bylo jedenáct let, když 
jej v  roce 1862 odeslali z  Hro-
nova  do  Broumova na  studie. 
Navštěvoval zde německé pia-
ristické gymnázium. Nyní tato 
škola - pod názvem Gymnázium 
Broumov – opět otevírá svoje po-
myslné brány dokořán, aby zís-
kala další generaci studentů. Den 
otevřených dveří na  gymnáziu 
proběhne 1. prosince v čase od 9 
do 12 hodin. 

Hliněné plastiky
 V  Městské galerii Zázvorka 
v  Novém Městě nad Metují se až 
do  15. prosince uskuteční výstava 
hliněných plastik autora Petra Po-
korného. Výstava hliněných  plastik 
nese zajímavý název: Voláme z hlu-
bokosti, z žaláře temného (ve věze-
ní s  Komenským a  s  tebou). Pro-
zradíme, že část názvu evokuje text 
jedné českobratrské písně. Jak je to 
s Komenským a s Vámi? O tom se 
už musíte na  výstavě individuálně 
přesvědčit... 
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Vážení a milí čtenáři,
V  minulém okénku jsem Vám připravil „manuální kalkulačku“, 
aby jste si mohli zcela konkrétně a  ručně spočítat jak na  tom 
jste nebo budete oproti našim zákazníkům v roce 2019. Tu sa-
mou, ale automatickou kalkulačku jsme umístili i  na  náš web 
www.j-e.s.cz (ve  vyhledávači zadejte Jednotný energetický 
servis nebo JES) a také na facebookový profi l. Na našem webu 
najdete i naše ECHO energetická okénka, popis veškerých slu-
žeb, vzory smluv, ceník služeb ad. Také se rychle přes pravidelně 
aktualizovanou záložku Dodavatelé energií dostanete na www. 
stránky všech registrovaných dodavatelů energií.
Dnes Vám dávám k dispozici tabulku pro Vaši jednoduchou orientaci v cenách plynu 
na rok 2019. Nebudete-li si vědět rady jak najít cenu plynu ve Vašich vyúčtováních vo-
lejte. Těm, kteří mají zájem se stát našimi zákazníky sdělujeme příjemnou zprávu: kan-
celář v České Skalici má od 1. 11. 2018 otevřeno od 8 – 18 hod. a to každý všední den 
a v sobotu vždy od 9-12 hod. Na jakoukoliv elektronickou korespondenci odpovídáme 
max. do 24 hod.  S úctou BORS Michal

ENERGETICKÉ OKÉNKO 161.

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 až Pá 8 - 18 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

Autobus přišel o řízení
Náchodská dopravní policie vy-
šetřuje nehodu, kdy se s  linkovým 
autobusem od Náchoda na Červený 
Kostelec, jedoucím po hlavní silnici 
z Olešnice směrem na Stolín na kři-
žovatce za  železničním přejezdem 
střetl nákladní vůz Iveco. Zleva je-
doucí nákladní vůz zachytil pra-
vým předním rohem kabiny a  ná-
kladového prostoru o  levou přední 
část autobusu, přitom vytrhl levý 

sloupek autobusu i s volantem a pří-
strojovou deskou z vozu ven. Řidič 
autobusu, kterému náraz doslova 
odebral volant z rukou, naštěstí vy-
vázl bez zranění. Stejně tak nebyl 
zraněn ani nikdo další z  přibližně 
18 cestujících, kteří právě v autobu-
se cestovali. Hmotné škody na auto-
busu byly odhadnuty na 1,2 miliónu 
korun, na  nákladním automobilu 
na 100.000 korun.  kp

Festival zážitků bude pokračovat 
i v roce 2019
První ročník Festivalu zážitků 
na  téma Osobnosti, který proběhl 
v  červenci a  srpnu 2018, se setkal 
s velkým zájmem turistů i  fanouš-
ků jedinečných aktivit. V roce 2019 
se můžou návštěvníci i  obyvatelé 
Kladského pomezí těšit ve  stej-
nou dobu na  zbrusu nové zážitky 
na české i polské straně. Společným 
tématem budou Vojenské památky.
 Kladské pomezí bývalo podle 
Kosmovy kroniky „bránou stráž-
nou, kudy se chodí do  Polska“. 
Ve  středověku bývali hlavními ne-
bezpečím rytíři cizích armád, ale 
nešlo podceňovat ani loupeživé 
šlechtice. Jaké bylo bránit se za po-
mocí luků a  střelných zbraní si 
účastníci festivalu vyzkouší na zám-
ku Kapitonowo nedaleko Radkówa, 

o  budování opevnění se dozví 
ve  středověkém městě Świdnica 
a na zámku Adršpach je v boji po-
trénuje samotný Jan Žižka.
 Jak se vojenská technika i způsob 
obrany města proměňoval napříč 
stoletími se dozví v  tvrzi Kladsko, 
na zámcích Sarno a Żelazno, u Spí-
cího lva v přírodní rezervaci Dubno 
u České Skalice a v pevnosti Dobro-
šov. Na těchto místech si návštěvní-
ci vyzkouší rutinu života v pevnosti, 
vyrobí si funkční patronu i  prove-
dou rozborku a zborku zbraní. Vše-
mi aktivitami je provede Katalog 
Festivalu zážitků, který bude popr-
vé k  dostání na  zimních veletrzích 
cestovního ruchu a od jara 2019 dis-
tribuován v  informačních centrech 
Kladského pomezí.  JŠ

S narůstající formou svěřenců jsem spokojen
Atletická tréninková skupina z Ná-
choda podstoupila podzimní sou-
středění před zahájením zimní 
sezóny, ubytována ve  Sporthotelu 
v Ústí nad Orlicí.
 Každodenní tréninkové jed-
notky probíhaly ve  dvoufázových 

etapách = dopolední tréninková 
jednotka byla především zaměřena 
na opakované výběhy nezáživných 
kopečků a  naběhávání kilometrů 
na  pilinovém 650 m oválu. Odpo-
lední tréninky byly buď na  umě-
lé trávě (popřípadě na  čtyřdráze 

s nakloněnou rovinou ) - zaměře-
né na  techniku běhu, skokanská 
cvičení, nebo v posilovně. Součás-
tí hotelu je fi tcentrum vybavené 
moderními posilovacími stroji se 
dvěma běžeckými pásy, po kterých 
jsme v  rámci tréninku využíva-
li regeneraci k  uvolnění svalstva 
= vířivku se saunou a  šlapačkami 
s kamínky.
 Celé soustředění probíhalo podle 
předem připraveného plánu. 
 S narůstající formou jednotlivých 
svěřenců jsem spokojen
 Na společném fotu s trenérem je 
Martin Zeman, jeho dvojče Daniel 
Zeman, Ing. Jiří Vondřejc, Stanislav 
Čejchan,Radek Majera,Matěj Bu-
dinský. Vepředu mladí - zleva Ště-
pán Ptáček a Matěj Lukáš.  

 Jiří Vondřejc - trenér

Generálmajor v.v. Ing. Karel Mrázek, DSO, DFC.
V  závěru letošního roku s  „osmič-
kami“ si 5. prosince připomeneme 
20 let od úmrtí legendárního stíha-
cího pilota a  velitele čs. stíhacího 
křídla ve Velké Británii generálma-
jora v.v. Ing.  Karla Mrázka. Naro-
dil se 29. listopadu 1910 v  rodině 
zaměstnance císařsko-královských 
Státních drah v  Náchodě. Důstoj-
ník z  povolání, absolvent Vojenské 
akademie, nejmladší velitel 33. let-
ky Leteckého pluku 2 v  Olomouci. 
Po  okupaci německou armádou 
odešel přes Polsko do  Francie, byl 
přijat do  Cizinecké legie, sloužil 
v  severní Africe, operačně přidě-
len k fotoprůzkumné GR(C) 4/408. 
Ve  Velké Británii prošel výcvikem 
na  letouny Hurricane Mk.I, byl za-
řazen nejprve ke 43. a později ke 46. 
peruti, se kterou se zúčastnil Bitvy 
o  Británii a  získal řadu sestřelů. 

Později přidělen k  313. čs. stíhací 
peruti, u které se stal postupně ve-
litelem letky a  perutě, než převzal 
čs. stíhací křídlo. Ke  konci války 
byl frekventantem vysoké ško-
ly válečné v  Gerrard Cross, poté 

v  hodnosti britského plukovníka 
(Group Captain) působil na Velitel-
ství stíhacího letectva Fighter Com-
mand. Po válce vystudoval Vysokou 
školu válečnou v Praze, po které pře-
vzal 3. leteckou divizi v Brně. Přišel 
„Únor 1948“ a  plk.  gšt. K. Mrázek 
byl mezi prvními čs. důstojníky, kte-
ří byli zatčeni. Pro nedostatek důka-
zů byl propuštěn a dán do výslužby, 
vyhozen od  letectva a  degradován 
na vojína. S rodinou se přestěhoval 
z Brna do Jablonce nad Nisou, kde 
pracoval v  n. p.  Autobrzdy. V  90. 
letech minulého století byl rehabili-
tován a  jmenován do  hodnosti ge-
nerálmajora v. v. Nositel vysokých 
československých a  spojeneckých 
řádů a  vyznamenán, čestný občan 
města Náchoda, zemřel 5. prosince 
1998 v Jablonci nad Nisou. 
 Jan Rail – Irena Vlachová

ECHÁRNA
Cyklodům

V  Broumově mají nový cyklodům. 
Jedná se o objekt, kde si mohou cyk-
listé krátkodobě uschovat svoje kola 
i  objemnější zavazadla. Cyklodům 
byl realizován se zásadní podporou 
ze zdrojů EU v  rámci projektu Cyk-
loregion Noworudsko – Radkovsko 
– Broumovsko. 

Sokolský almanach 
V České Skalici vyšel almanach věno-
vaný 150-ti letům existence sokolské-
ho hnutí. Hlavní podíl na  jeho vzni-
ku měla autorská dvojice Miloslava 
Smetanová a  Jan Holý. Almanach je 
k  dostání v  tamním regionálním in-
formačním centru.

Karel Vlček 85 
V Městské knihovně v Novém Městě 
nad Metují probíhá výstava s názvem 
Karel Vlček 85. Věnována je život-
nímu jubileu umělce – výtvarníka, 
který žije a tvoří právě v tomto městě.  
Výstava je otevřena do 21. prosince. 

Ozdůbková dílnička 
Městské muzeum a  Galerie JWM 
v  Úpici pořádají již VI. ročník Ad-
ventní  ozdůbkové dílničky. Vyrobit si 
vlastní vánoční ozdobu a  intenzivně 
vnímat předvánoční atmosféru zde 
můžete dne 8. prosince v čase od 13 
do 17 hodin. 

Jak to měli naši předkové s vodou?  O tom můžeme přemýšlet například 
na historickém náměstí v Novém Městě nad Metují, kde najdeme připo-
mínku historického rezervoáru z 16. století. V 19. století byl tento rezervo-
ár zasypán. Na horní část studny byla v roce 2010 instalována  ozdobná 
mříž se skleněnými výsečemi.  Foto Mirek Brát

Virová onemocnění
Blíží se pěkné období roku - Vánoce. 
Všichni chtějí být v pohodě a veselí. Při 
tom je velice důležité zdraví. V tomto 
období vzniká, bohužel, virové one-
mocněni chřipka. Někteří lidé mají 
těžký průběh nemoci a  komplikace. 
Antibiotika na  virové onemocnění 
neúčinkují. Existuje homeopatický 
lék, jako prevence chřipkových stavů 
a  ostatních viróz, kterým je Oscillo-
coccinum, brát jednu dávku jedenkrát 
týdně, při onemocnění brát 1 dávku 3x 
denně po šesti hodinách, druhý a třetí 
den 1 dávku denně. K tomu přidat lék 
Paragrippe 2 tablety každé 2 hodiny 
asi jeden týden. Při pokračování po-
tíží možno brát léky Belladonna 9 ch 

a Mercurius solubilis 15 ch 5 granulí 
4x denně každý lék do zlepšení stavu. 
Při vzniku vodnaté rýmy dobře půso-
bí lék Allium cepa 9ch 4x až 2x denně 
do  zlepšení stavu. Při vzniku bakte-
riálních komplikací léčba  antibioti-
ky v kombinaci s homeopatiky může 
urychlit uzdravení a omezit nežádoucí 
účinky. Při přetrvávání potíží obrátit 
se na lékaře - homeopata, který vybe-
re příslušný lék. V jídelníčku musí být 
hodně ovoce a zeleniny. Dobrý je čes-
nek, cibule, kysané zelí, červená řepa, 
nezapomínat na  pitný režim. Přeji 
všem nádherné Vánoce, radost ze ži-
vota a hlavně zdraví. 
 MUDr. L. Kuliková CSc.
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Koalice: Obchvat 
řešit nebudeme

N. MĚSTO N. MET. – Místní 
referendum závazně uložilo or-
gánům města prosazovat jižní ob-
chvat Nového Města n. M. Po vol-
bách na radnici uzavřely zástupci 
Volby pro město, Východočechů, 
KDU-ČSL a  ODS koaliční do-
hodu. Z  jejího textu, který před-
nesl opětovně zvolený starosta 
Petr Hable na  ustavující schůzi 
městského zastupitelstva, závazek 
vůči voličům nevyplývá. Koalič-
ní zastupitelé chtějí pouze zahájit 

diskuzi o  změnu ofi ciální vedení 
trasy silnice I/14, což lze chápat 
jako zakonzervování vedení tran-
zitu přes Náchodskou ulici v  Kr-
číně. Nezájem o obchvat dokládá 
také zadání změny č.1 územního 
plánu, které požadavek na územní 
rezervu ingnoruje. Členové Vý-
boru pro obchvat podali k  zadá-
ní připomínku, protože umístění 
rezervy je prvý nezbytný krok a je 
zcela v kompetenci městských or-
gánů.  VPO

Obr.:V místním referendu občané N. Města rozhodli, aby orgány města 
prosazovaly jižní obchvat (na mapce vyznačen zeleně). Prvým krokem je 
vložení požadavku na územní rezervu do zadání změny územního plánu.  

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/

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Rekordní částku v letošním roce investuje Královéhradecký kraj do oprav silnic a mos-
tů. Celkem se jedná o částku 1,354 miliardy korun včetně DPH. Rekonstrukce zahr-
nují 98,246 km silnic a 15 mostů. Části staveb, které budou přecházet do roku 2019 
nebo 2020 mají hodnotu dalších 675 milionů korun. Ilustrační foto Mirek Brát

Náchodskou radnici 

ovládla ČSSD
 Na prvním povolebním ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města Náchoda 
dne 5. listopadu byl starostou opět zvo-
len Jan Birke (ČSSD). Prvním místosta-
rostou se stal Ing.  Jan Čtvrtečka také 
z  ČSSD. Druhou místostarostkou se 
stala Ing. Pavla Maršíková z KDU-ČSL 
a třetím, neuvolněným, místostarostou 
Mgr.  František Majer (STAN – ODS). 
Zastupitelé současně zvolili devítičlen-
nou radu města a  členy kontrolního 
a fi nančního výboru.  (kp)

Seznamte se: 

Einmannbunker!
 Náš region je proslulý bohatými 
památkami na československé opev-
nění před druhou světovou válkou. 
Stavby z betonu však u nás zanechala 
i  německá okupační správa. Těmito 
objekty jsou tzv. Einmannbunkery. 
Tyto miniaturní betonové pevnůstky 
se objevily v místech, kde byla důle-
žitá zbrojní výroba pro potřeby Třetí 
říše. Jeden Einmannbunker objevíte 
v  továrním areálu v  Hronově. Úko-
lem osádky těchto objektů bylo sle-
dování účinků bombardování a iden-
tifi kace míst dopadů nevybuchlých 
leteckých pum.  Foto Mirek Brát
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Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX725 317 668

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

Ametek elektromotory s.r.o., se sídlem v Náchodě,

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,

s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti 

s 20 lety svého působení v ČR,

zabývající se výrobou elektromotorů 
pro významné světové společnosti.

Kromě tradičních benefi tů, jako jsou příspěvky 
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,

u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,

u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš 

podmínky práce všechny jasně hned od začátku.   

Mzda až 25.000 Kč

Pro více informací volej / piš na:
Tel.: 602 216 122, email: email: info-cz@ametek.com

„Staň se i ty naším motorem!“

ADVANCED MOTION SOLUTION

Salonek Matýsek
www.salmatvy.wbs.cz

STŘÍHÁNÍ A TRIMOVÁNÍ PSŮ
Lenka Ládrová  736 140 798

Marta Stražická

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

BUBI - asi pětiměsíční kočička, kterou 
opět nikdo nepostrádá, nikdo ji nehledá. 
Bubi je velká mazlivka. Na ostatní kočič-
ky trochu prská, ale chce to jen čas a je 
vše v pořádku.

REX - asi 3letý pejsek, který žil v nevhod-
ných podmínkách. Na  procházkách ze 
začátku tahá a  má sílu, ale po  chvilce je 
v klidu a umí být ii poslušný. Hodil by se 
do aktivnější rodinky, kde ho ještě něčemu 
naučí, klidně i k větším rozumným dětem.

KULÍK, BUBÍK A DULÍK - tři kocourci 
( kteří žili na dvorku a nikomu nepatři-
li, hledají domovy. Jsou jim asi 3 měsíce, 
z počátku bázliví, ale na mazlení si umějí 
rychle zvyknout. Všichni tři mourovatí. 

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková, 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

Broumovsko 1918
 V  Městské knihovně v  Broumově 
proběhne 28. listopadu (od  18 hodin) 
přednáška PhDr.  Ondřeje Vašaty. Je-
jím tématem jsou události roku 1918 
v  lokalitě Broumovského výběžku. 
Tehdy tato oblast - s převážně němec-
kým osídlením - usilovala o  odtržení 
od nově vzniklé Československé repub-
liky. Události zde měly dramatickou 
formu, ve  které nechyběly ani přímé 
ozbrojené konfrontace.  

Loutkové představení
 Loutkové divadlo Maminy Jaroměř 
uvádí již XXI. řadu cyklu loutkových 
pohádek „Kašpárkovy večerníčky pro 
kluky i  pro holčičky“. Nyní se chystá 
pohádka č. 65 s  názvem „Jak Rózička 
štěstí našla“. Představení se uskuteční 
v Městském divadle v Jaroměři v pátek 
30. listopadu od 16.30 hodin. 

Zakoupením kalendáře 
na rok 2019 přispějete 

na nákup krmení a veteri-
nární péči pro chlupáče. 

Kalendář lze koupit v  Náchodě 
- Obchůdek pro mazlíčky, Ma-
sarykovo náměstí p.  Drašnarová 
a  Chovatelské potřeby, ul. Smolo-
va, p. Souček, jinak přímo v útulku 
v  Lukavici každou sobotu od  10 
- 12 hodin - cena 250,- Kč. Nebo 
objednat emailem, SMS, facebook - 
cena 250,- + 70,- poštovné a platba 
předem na 1240671369/0800.
Na  dobírku neposíláme, zásilky se 
vrací často zpět.
Tel. 608 524 973, 
facebook: utuleklukavice, 
email: utuleklukavice@seznam.cz

PŘIPOMÍNÁME!
VENČENÍ JE KAŽDOU 

SOBOTU OD 10 - 12 HOD. 
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
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* Koupím pozinkované trapezové 
šablony, rozměr šablony délka 3,9 m 
x 60 cm šířka, výška 3 cm, obdél-
níkový profi l. I  jednotlivý kus. Tel. 
602 103 775
*Sháním kuchyňskou linku do  cca 
dvou metrů s  dřezem popř. elek-
trický sporák,nebo jen spodní 
a  vrchní skříňky. Nabídněte na  tel. 
602 436 986 
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, staré 
fotografi e, reklamní fotografi cké ma-
teriály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. 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 po-
zůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj. aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. 
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volej-
te 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj. staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.: 777 579 920

*Koupím československé bankov-
ky od  roku 1919, výměna. TEL.: 
776 176 032

* Převedu záznamy ze starých 
videokazet na  DVD. Levně. Tel. 
777 554 484

*ZDARMA nabízím stavební suť, 
vhodné na  zavážku. Nejlépe Česká 
Skalice a okolí. Tel: 724 012 104

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 

* Prodám byt 3+1 (63 m2) v  OV 
v  Náchodě, blízko centra, 4.pat-
ro, plast. okna, nová kuchyň. TEL.: 
731 579 769
*Prodám byt 2+ kk 70 m2 v Novém 
Městě nad Met., v  os. vlast, po  re-
konstrukci, v centru města, cena do-
hodou. RK Nevolat. Tel. 606 193 394
*Hledáme pronájem bytu 2+1 nebo 
3+1 v Náchodě nebo okolí do 10 km. 
Tel. 735 899 324
*Prodáme DB 3 + 1 v  Červeném 
Kostelci, 2. podlaží, blízko centra, 
v  zatepleném domě. Celková plo-
cha bytu vč.lodžie 73 m2. Minimální 
obálková nabídková cena 850 tisíc. 
Ukončení výběrového řízení 30. 11. 
18. Tel.: 733 131 189
*Koupím byt 2+1 (2+kk) s  balko-
nem poblíž centra v  N. Městě n/
Met., rychlá platba, tel. 606 651 670
*Koupím byt 2+1 až 3+1 s  balko-
nem poblíž centra v N. Městě n/Met., 
platba ihned, tel. 775 640 969
*Prodám DB 2+1 v  Náchodě. Byt 
je s  velkou lodžií, v  revitalizovaném 
domě. Volný ihned. Tel.: 776 622 776
*Pronajmu malou garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v  OV 
v  panelákovém domě v  Náchodě. 
Rychlé slušné jednání, platba hotově. 
TEL.: 604 437 128
*Prodám družstevní byt 3+1 v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s vlastním parkovacím stáním. Kon-
takt 730 517 357
*Nabízíme k  prodeji družstevní 
byt 3+1 v  nově zrekonstruovaném 
domě v  Náchodě. Byt je částečně 
zařízený a  připravený k  okamžité-
mu nastěhování. Členský vklad je 
možné rozdělit do  splátek. Kon-
takt 730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Prodám udržovaný byt 1+1 
v družstevním vlastnictví v Nácho-
dě nedaleko nádraží. Nová plastová 
okna, zateplení. Větší sklep, parko-
vání u  domu. Výměra bytu 35 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
880 000,- Kč
*Prodám garsonku v  družstevním 
vlastnictví v Náchodě. Nová plasto-
vá okna, zateplení, fasáda, opravený 
výtah. Velký opravený balkon. Výmě-
ra bytu 27 m². Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena:  699 000,- Kč
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky 
prosím na tel. 775 777 073

*Sháním na  Náchodsku ke  koupi 
domek nebo trvale obyvatelnou 
chalupu. Menší opravy nevadí. Cena 
do  2,5 mil. Děkuji za  nabídky. Tel: 
604 336 337.
*Prodám stavební pozemky cca 
3.330 m2 v  atraktivní lokalitě ul. 
Rozkoš, Dolní úvoz (pod Vyhlídkou) 
v Náchodě, veškeré inž. sítě  na místě, 
pouze vážní zájemci. Tel. 775 924 888
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na  všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072
*Koupím garáž v  OV na  vlast-
ním pozemku bez právních 
vad (Náchod, Hronov, N. M. n. 
Met., Č. Skalice). Nabídky na 
Menja001@gmail.com

*Prodám stavební pozemek s proté-
kajícím potokem 2500 m2 na okraji 
obce Dolní Radechová. TEL.:608 
66 77 30
*Pronajmu dlouhodobě garáž 
v centru Náchoda. TEL.: 604 438 378
*Koupím pozemek nebo nemovi-
tost na  přestavbu v  podhůří Orlic-
kých hor. TEL: 608 66 77 30

* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 
mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK NE-
VOLAT

* Prodám mobilní telefon SAM-
SUNG Galaxy J5  16GB Me-
mory, Full Metal, 13MP/13MP, 
4G LTE, 64bit Octa Core Pro-
cessor, 131,8 mm (5.2“) HD SA-
MOLED, Finger Scanner. Nový, 
záruka. Cena 3500,-Kč .TEL.: 
736 768 114 

*PRODÁM: stroje ŠKODA: 50 – 
kleština 101 105, podávačka 103 105, 
16 – kl. 101 101, pod. 103 101, 12 – 
kl.UAG, pod. UAH, 40 – kl. UAG, pod. 
UAH, 40 – kl. 101 204, pod. 103 204, 
32 – kl. 101 103, pod. 103 103. Cena 
dohodou. TEL.: 733 335 053
*Prodám kvalitní koks, cena doho-
dou. TEL.: 606 107 417
*Prodám černé kožené relaxační 
křeslo – polohovací. Cena 1500,-Kč 
. TEL.: 602 145 222
* Prodám pianino PETROF, odvezu. 
Tel. 775 328 366

*Prodám palivové dřevo v  me-
trech, půlmetrech – jasan, olše. 
900,-Kč za  rovnaný metr. TEL.: 
776 327 208

*Prodám zimní jehňata pro rožeň, 
lornu, nebo mražák. 1800,- Poráž-
ka, příp. naporcování v  ceně. TEL.: 
737 329 151

*Prodej palivového dřeva. Suché 
nebo surové. Cena od  650,-Kč 
za 1prmr. Tel.: 608 072 171

*Prodám palivové dřevo suché 
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám tvrdé suché štípané dřevo 
na topení. TEL.: 777 690 390

* Sběratel koupí známky Českoslo-
venska a protektorátu nebo případ-
ně celou fi latelistickou pozůstalost 
– známky, obálky, pohledy, dopisnice 
apod. TEL.: 604 452 789

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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

NÁCHODSKO
776 353 038

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

* Provádím zednické a řemeslnické 
práce (voda v  PVC, odpady,  kom-
pletní rekonstrukce bytů atd.). TEL.: 
702 611 187
*Nabízíme  volnou kapacitu uby-
tování v  dosahu od  Náchoda 
do 20 km, vhodné pro občasný krát-
kodobý pronájem, nebo pobyt, je 
jedno jestli chcete zůstat dvě hodiny 
nebo měsíc, rekreační lokalita, zá-
zemí pro jednotlivce, páry, rodiny 
i skupiny, s dětmi nebo bez , možnost 
i svatebních obřadů v přírodě. Podle 
ročního období si užijete sportovní 
aktivity a  nebo jen svůj relax. Cena 
dohodou info. 602 436 986
*Hledám všeobecnou sestru v  dů-
chodu do  ortopedické ambulance 
v Náchodě. Sobota 8:00 až 13:00 hod. 
Kontakt: ortoped.hk@email.cz nebo 
mobil 602 412 327
*Provádím  úklidové práce domků, 
bytů, penzionů a malých fi rem. Jed-
norázové i pravidelné. Vánoční slevy.
Náchod a okolí. TEL.: 737 564 496

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

*Přijímáme rezervace na černá ště-
ňátka PUDLA KRÁLOVSKÉHO 
s  PP, odběr v  listopadu. Více info 
reinas@reinas.eu, 606 030 106

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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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,  732 257 957

* 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

Česká Skalice - Podkrovní byt 3+kk v OV, 69 m2, v rodin. domku, s podíly na poz. a RD, PENB: G .....1.290.000,-Kč
N. Město n/M- Exkluz. zasíťovaný poz. (1.000 m2) pro výst. RD v klid. části, okamž. napojení na RD ....1.700,-Kč/m2

N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 o celk. pl., 77 m2, 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1 ..dohodou
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G ....3.590.000,-Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ...990,-Kč/m2

Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G .....1.650.000,-Kč
Vysoká Srbská - Sedmákovice u Hronova - Krásná, stylově vybavená chalupa s poz. 1266 m2 ...2.800.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G ..... 7,9 mil. Kč
Police n/Metují - Větší řadový dům z r. 1989 o 4 podlažích s pozemkem 247 m2, klid. místo, PENB:G...... 2,1 mil. Kč
Meziměstí u Bromova - RD, 2 byty 3+1 (149 m2), poz. 1.309 m2, část. rekon.,klid. část, PENB:G .....1.390.000,-Kč
Náchodsko - pozemky k výstavbě RD - Náchod, Kramolna, Provodov, Miskolezy, Meziměstí ......cena dle lokality

KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
NOVĚ NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD

Pouze telefonické objednání
Tel. 736 768 114  Irena Černá

PROVIDENT
Náchod, Červený Kostelec

TEL.: 725 725 816

RŮZNÉ

Spolek PRONÁMĚSTÍ 
zve prodejce a kupující 

na poslední BLEŠÍ TRHY 
v tomto roce,

v sobotu 24. listopadu 2018 
v době 8 – 11 hodin

na Velkém podloubí náměstí 
v Jaroměři.

Prodat, koupit a  vyměnit zde 
můžete věci, které se již běžně 
nevidí a navíc za velmi příznivé 
ceny. Prodat můžete to, co doma 
již nepotřebujete, ale jinému se 

může hodit a udělat radost.
Přijďte včas nakoupit netradiční 

a originální vánoční dárky!
Smlouvání povoleno, prodejní 

místo a parkování zdarma!
Info na tel.: 723 881 288
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 1. 2019 r.

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

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce 

IHNED PŘIJME
na provoz loupárny brambor 

zaměstnance na dočišťování
a pracovníka na expedici.

Vhodné pro invalidy, důchodce 
a matky na RD.

Podrobnosti na 
tel. 604 120 920, pí. Holečková

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

• 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

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada, 

nestačí jen lopata

Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem 

BOBCAT

Odvezeme sníh

146177
 Vážení a milí čtenáři,
 dnes se budeme věnovat velmi žhavému tématu 
a to tzv. šmejdům a jejich nejčastějším trikům. Nevě-
domky podepíšete slmouvu, nezačnou vám dodávat 
elektřinu a už vám hrozí pokutami až několika tisíc 
korun, které mohou dojít bohužel až k exekuci. Tak 
jednají některé společnosti, které obcházejí po do-
mech zákazníky a nabízejícím jim neexistují slevy 
na elektřinu nebo plyn. Nejčastější triky, na které je 
potřeba si dávat velký pozor:

● Jsem od vašeho dodavatele.
Velmi často se podovodníci představují pod hlavičkou distributora, přičemž 
jeho správný postup je vyvěšení výzvy několik dní předem.
● Přicházím z úřadu zkontrolovat ...
Žádný úředník, ani státní ani městský, nikdy nechodí kontrolovat cokoliv. 
● Jenom mi tady něco podepiště (protokol o odečtu elektroměru nebo 
jiný nevinným papír).
Lidé si často myslí, že podepisují protokol o provedení odečtu nebo jiný ne-
vinný papír. Bohužel přitom se nevědomky upíší neserióznímu dodavateli. 
Žádný doklad o provedení kontroly či odečtu přitom neexistuje. Pracovník 
distribuce si odečte elektroměr sám a nikoho nenutí nic podepisovat.
● Nabídka platí jen dnes zítra už ne.
Pokud jde o seriózního dodavatele tak má nastavené ceníky, které platí i zí-
tra a dá vám čas na rozmyšlenou.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
 Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 
Iveta.kovarova@armexenergy.cz  
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

 TECHNIK STK, MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ

 hledá  pracovníka na pozici:

chemické výrobní družstvo

Stanice technické kontroly a měření emisí

V případě zájmu nás kontaktujte  na adrese: 

lambertova@detecha.cz 

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Pracovní náplň:

· provádění pravidelných a technic-
kých prohlídek silničních vozidel 
v souladu s platnou legislativou

• kontrola vozidel na diagnostických 
přístrojích v STK a SME

· měření emisí silničních vozidel

Nabízíme: 

· zázemí  ve společnosti 
s dlouholetou tradicí

• příjemné pracovní prostředí
• příspěvek na stravenky, 

5 týdnů dovolené, 
životní pojištění

• odborná externí školení

Požadujeme:

• ukončené střední technické vzdělání 
s maturitní zkouškou

• nebo výuční list v oboru souvisejícím 
s výrobou, opravou nebo technic-
kou prohlídkou vozidel a odbornou 
praxi ve výrobě nebo opravě vozidel 
nejméně v rozsahu 3 let, 

• řidičské oprávnění pro skupiny 
vozidel A,B

• bezúhonnost, odpovědnost, 
spolehlivost, organizační schopnos-
ti, fl exibilita

Nástup: 
• možný ihned nebo dle dohody

ECHÁRNA
Tváře republiky

V  Městské knihovně v  Broumově 
můžete do 23. listopadu navštívit za-
jímavou výstavu nazvanou Tváře re-
publiky. Jejím obsahem jsou portréty 
významných regionálních osobností 
z  let 1918 – 1938 – sportovců, poli-
tiků, kulturních činitelů apod. Autor-
kou projektu výstavy je publicistka 
Lenka Jaklová. Portréty ztvárnila vý-
tvarnice Jana Bačová Kroft ová. 

Bacily v divadle
Náš titulek rozhodně není varováním  
před nebezpečím nákazy v kulturním 
svatostánku. Je pouze pozvánkou 
na koncert Václava Neckáře a dopro-
vodné skupiny Bacily, který proběhne  
v  červenokosteleckém divadle J. K. 
Tyla dne 14. prosince od  19 hodin. 
V rámci koncertu vystoupí  i pěvecký 
sbor Červánek z Červeného Kostelce. 

Prodejní výstava
Ve  Velkém Poříčí proběhne 24. lis-
topadu předvánočně laděná prodej-
ní výstava. Místem jejího konání je 
objekt městského úřadu v  čase od  9 
do  15 hodin. Organizátory výstavy 
jsou úřad městyse a  MS ČCK Velké 
Poříčí.

Pokud při toulkách krajinou nara-
zíte na tuto ceduli, měli byste zpo-
zornět, protože příroda okolo vás 
požívá zvýšené ochrany. Chráněná 
krajinná oblast Broumovsko byla 
založena 27. března 1991 a  má 
rozlohu 43 000 hektarů. 
 Foto Mirek Brát

Sojuz v muzeu
 Muzeum papírových modelů v Po-
lici nad Metují rozšířilo sbírku o ra-
ketu Sojuz 30. Autorem sto šedesát 
centimetrů vysokého papírového 
modelu je polský modelář Michal 
Grabowski, zpracovatelem modelu 
pak Ryszard Grzadziek. Polský původ 
modelu rakety Sojuz 30 není náhod-
ný. Právě tato raketa vynesla v  reálu 
na oběžnou dráhu v roce 1978 první-
ho polského kosmonauta. 

Náchodu se dařilo tak, jako ještě nikdy    
Honza Homolka převzal v  sobotu 
3.11.2018 v průběhu MISTROVSTVÍ 
ČR DOROSTENCŮ v JUDU v Brně 
z  rukou Sportovního ředitele Čes-
kého svazu juda cenu FAIR PLAY 
za upozornění rozhodčího na nasaze-
nou páku soupeře. Pro Honzu to zna-
menalo vyřazení z  bojů na  turnaji, 
na který se celý rok poctivě připravo-
val a konečné 7.místo. Pro nás všech-
ny je ale vítězem HONZA a  s  ním 
i celý náchodský klub juda. Pocit, že 
nevychováváme jenom skvělé judis-
ty, ale i  skvělé lidi, je právě to, proč 
to děláme. Nám trenérům a funkcio-
nářům to dává novou chuť do práce 
a také náš malý potěr získal v Honzo-
vi velký vzor.
 Velká gratulace za  umístění 
na MISTROVSTVÍ ČR DOROSTEN-
CŮ 2018 patří také Kristýně Vondřej-
cové, která i přes nepříjemné zranění 
kolene vybojovala skvělé 3.místo. 
Všichni doufáme, že Kristýna bude 
brzo v  pořádku a  přejeme brzké 
uzdravení.

 To nejlepší jsem si nechal na  ko-
nec. Klára Krátká zažívá zatím nejú-
spěšnější rok svojí žákovské judistic-
ké kariéry. V  průběhu roku 2018 se 
jí podařilo získat celkem 11 zlatých 
a 2 stříbrné medaile z turnajů jako je 
maďarská Budapešť, německý Spem-
berg, polská Bochnia a celého seriálu 
Českého poháru. Za  celý rok Klá-
ra prohrála pouze dva zápasy. Svoje 
úspěšné tažení korunovala 20.10.2018 
v Ostravě na Přeboru České republiky 
mladších žáků a žákyň.
 Svoji kategorii Klára zcela ovládla 
a  svoje soupeřky prakticky nepusti-
la do techniky. Na cestě k vítězství jí 
čekalo celkem pět zápasů. Klárka do-
kázala všechny své soupeřky porazit 
do  jedné minuty na  IPON. Vynika-
jící výkon a  pro Náchod velký mil-
ník. První zlatá medaile z Mistrovské 
soutěže pro klub s  pouhou pětiletou 
historií. Velká gratulace a poděkování 
všem náchodským a  hradeckým tre-
nérům, kteří se na jí výchově podílejí. 
 Oldřich Kolín

Soutěž Talenty pro fi rmy T-profi 
 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje pořádá v  letošním 
roce už třetí ročník odborné soutěže Talenty pro fi rmy T- profi .  V Náchodě se 
dne 9. 11. 2018 uskutečnilo okresní kolo, kde se v prostorách náchodské soko-
lovny sešly celkem 4 týmy z Náchodska. Žáky ZŠ Hronov, ZŠ Police nad Metují, 
ZŠ Boženy Němcové Jaroměř, Střední školy průmyslové, textilní a polygrafi cké 
Hronov a Střední školy řemeslné Jaroměř doprovázeli kapitáni týmů – zástupci 
významných zaměstnavatelů fi rmy Wikov MGI a.s.  Hronov a  fi rmy HAUK 
s.r.o. Police nad Metují. 
 Jak soutěž probíhá? Soutěžní týmy složené ze 3 žáků 5. třídy základní školy, 
3 žáků 2. ročníků střední školy, pedagoga a zástupce fi rmy, který je vedoucím 
týmu, sestavují model ze součástek polytechnické stavebnice připravené speci-
álně pro tuto soutěž. V daném časovém limitu musí tým sestavit funkční a po-
hyblivý model dopravníkové linky s důrazem na přesnost montáže a dodržení 
všech předepsaných technických parametrů. Porota vyhodnotila jako nejlepší, 
model sestavený týmem Základní školy Boženy Němcové Jaroměř a  Střední 
školy řemeslné Jaroměř. Výherci se svým výkonem kvalifi kovali do krajského 
kola soutěže.  (red)
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Akce 1.699 KčAkce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

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

Volejbalové centrum nad Metu-
jí (VoCe) chtělo už od  svého zrodu 
v roce 2012 působit trochu jinak, než 
je obvyklé. Výkonnost jednotlivců 
nebyla tím základním, tím naopak 
byla chuť sportovat. Nadšení, kte-
ré do  oddílu vnesl jeho předseda 
Roman Ptáček, postupně nakazilo 
i ostatní členy klubu, a tak se pomalu 
začala utvářet dnes už pevná struk-
tura volejbalových i  mimovolejba-
lových aktivit členů (VoCe). Mezi 
první vlaštovky patřily soustředění, 
tzv. „víkendovky“, během nichž se 
děti nejen zdokonalovaly ve  svých 
volejbalových dovednostech, ale zá-
roveň i při dalších sportovních i mi-
mosportovních činnostech nacháze-
ly cestu přátelství jeden k druhému 

i ke svým trenérům. Dnes to už ne-
jsou jenom „víkendovky“, ale další 
soustředění, tábory, výlety do  skal 
nebo vodácké minikurzy. V  roce 
2017 vznikla, a  hned také byla rea-
lizována, myšlenka charitativní akce 
„Běžíme s VóCé-čkem pro NONU“, 
jejíž vítězek putuje na  konto sta-
cionáře NONA 92, o.p.s. Letošní 
květnový ročník přilákal k podpoře 
stacionáře více než stovku závodní-
ků všech věkových i výkonnostních 
skupin a všichni, kteří se na organi-
zaci této akce podílejí, věří, že její vý-
znam a prestiž bude s každým roční-
kem stoupat. I takovou tvář tedy má 
sportovní klub, kterým Volejbalové 
centrum nad Metují je.  R.P.  
Foto z vítězství v krajském přeboru

Pod hladinu řeky Metuje
Řeka Metuje pramení v  nadmoř-
ské výšce 630 metrů v Broumovské 
vrchovině u  Hodkovic, nedaleko 
Adršpašských skal. Na horním toku 
vytváří hluboce zaříznutá údolí. 
V Jaroměři ústí do Labe a její vody 
jsou odváděny do  Severního moře.  
Řeka Metuje je součástí měst a obcí.  
Jaká je Metuje pod hladinou? Od-

pověď na  tuto otázku hledal náš 
redakční kolega Mirek Brát - s  vý-
strojí sportovního potápěče a  vy-
zbrojen vodotěsnou fotografi ckou 
technikou.  Dejme mu slovo…“ 
Život  v  Metuji mě zaujal během 
hledání židovských náhrobních ka-
menů  v  říčním korytě (psali jsme 
v Echu č. 28 – pozn. red.). Pravda, 

pátrání bylo neúspěšné. Překvapilo 
mě však velké množství ryb, kon-
krétně pak hrouzků.  Rozhodl jsem 
se o dva týdny později prozkoumat 
lokalitu s hlubší vodou. Podmínkou 
bylo, aby to opět bylo v oblasti, kde 
je řeka stále v blízkosti městské zá-
stavby. Zajímá mě totiž soužití řeky 
s městem. Nakonec jsem se ponořil  

do  vody okolo říčního kilometru 
č.30 - v  blízkosti náchodské spo-
lečnosti ATAS Elektromotory a.s.. 
Bohatost života pod hladinou mě 
velmi potěšila. Kromě početných  
okounů říčních jsem potkal i  dvě 
pěkné štiky, pstruhy, lipany  a další 

zástupce říční ichtyofauny. Bohužel, 
na  říčním dně nechyběly ani od-
padky včetně doslouživších pneu-
matik“, popisuje Mirek svoje  pocity 
„z hlubin“ řeky Metuje. 
 Text Laďka Škodová, 
 foto Mirek Brát a Josef Pepa Voltr.

Dominantním druhem ryby,  kterou v této části Metuje 
zaznamenal, byl okoun říční. Potápěčské „selfíčko“  v řece Metuji.

Rybáři a potápěči –jako přátelé od vody. 

Voda je strategickou komoditou a vzhle-
dem k dlouhodobému srážkovému defi -
citu je zřejmé, že jí určitě nebude do bu-
doucna přibývat. Již před delším časem 
tak deklarovala společnost Vodovody 
a  kanalizace Náchod (VAK) odvahu 
k investici až půl miliardy korun do roz-
šíření vodojemů a rekonstrukce hlavního 
vodovodního přivaděče. Stavba by měla 
významně zvýšit stabilitu dodávek vody 
pro Náchodsko a  také pro Hradecko. 
VAK Náchod zásobuje vodou 78  000 
obyvatel náchodského okresu. Součástí 
rekonstrukce by měl být i nový vodojem 
pro město Náchod. 
 Ilustrační foto Mirek Brát
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