Příští Echo vychází 19. srpna 2022
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

29 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

O prestižní titul
usiluje 19 staveb

Gate

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
Ve školním roce 2022/2023 opět otevíráme

JAZYKOVÉ KURZY

angličtiny a němčiny (všechny úrovně)
z Individuální lekce a malé skupiny
z Na míru Vašim požadavkům a potřebám
z Zkušení lektoři s prvotřídní kvaliﬁkací
z Prezenční i online výuka
z Firemní výuka

1. hodina a studijní materiály
ZDARMA!
Jazyková škola GATE Náchod
již 32 let s Vámi!
www.gatenachod.cz a Facebook

Královéhradecký kraj s dalšími partnery vyhlásil již 19. ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022.
Do letošního ročníku se přihlásilo 19
staveb, z nichž v pěti případech je investorem právě kraj. „V našem regionu
vznikají hodnotné stavby, které odpovídají modernímu stavitelství. Dokazuje
to každý ročník soutěže Stavba roku
Královéhradeckého kraje. I letos přihlášené stavby zasluhují pozornost nejen
odborné poroty, ale také veřejnosti. Vysoké ceny energií a stavebního materiálu
budou vyžadovat efektivní a praktická
řešení, která uspoří náklady na výstavbu. Jsem přesvědčen o tom, že důležitá
je nejen funkčnost budovy, ale také způsob jejího provedení i udržitelnost celého
projektu,“ uvedl hejtman Martin Červíček, pod jehož záštitou se letošní ročník
soutěže koná.
Z našeho regionu budou o titul usilovat zrevitalizovaná pevnost Dobrošov,
železniční stanice Jaroměř a rezidence
Nerudovka v Novém Městě nad Metují.

První závody na novém náchodském skateparku
Druhý na bedně stál Jakub Kubec
z Hradce Králové a třetí místo vybojoval Viktor Jakeš z týmu Skate
klub Moravia. V kategorii nad 16
let se létalo hodně vysoko a padaly úžasné triky. Ve finále si to
rozdali skateoví matadoři Honza
Malý (Praha) a Kristián Nguyen
(Slovensko), současně jim ale také
zdatně sekundoval třináctiletý Vilda Vlček. Ze zlaté medaile se nakonec těšil Nguyen, stříbrný kov
získal Honza Malý a bronz zůstává
v Náchodě zásluhou Vildy. Divoký
boj probíhal v hippy jump contestu mezi Kristianem Nguyenem
a dobrušským Petrem Ždárkem.
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Vítězství si nakonec vybojoval
Kristián, a to úctyhodným výkonem 135 cm.
Kromě skateboardingu jsme užili i koncert místní skupiny High
Tea nebo vystoupení DJ Heparina.
Výborné burgery ale i jiné občerstvení zajistil hostinec Pod Chatou. Celý den provázela pohodová nálada, kterou nám nepřerušil
ani déšť a po vystěrkování parku
se opět pokračovalo v závodech.
Super jízdy, nadupané best tricky
a skvělá atmosféra – takový byl
Old Town Skate Contest 2022.
Michala Vlčková (SKP Náchod
– oddíl Skate klub Náchod)

 ,É
 ,É
 ,É
 ,É

 ,É
 ,É
 ,É
 ,É

"LDFQMBUEPOFCPEPWZQSPE¡O[¡TPC

akční nabídka pivovaru
8.8. - 20.8 . 2022
nebo do vyprodání zásob.
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov
Ceny jsou uvedeny
včetně DPH.
Maximální odběr
10 ks balení 12x0,5l
na osobu za den.

Broumovská farnost
získala platební
terminály
Na opravy zdejších unikátních barokních kostelů půjde v nejbližší budoucnosti přispívat bezhotovostním
platebním stykem. ČSOB nabídla platební terminály broumovské farnosti
na půl roku zcela zdarma. „Jsem rád,
že se povedlo proklestit další cestu,
jak pohodlně a třeba i velkoryse přispět k neutuchajícím snahám o obnovu kostelů,“ komentuje s radostí
broumovský farář Martin Lanži, pod
jehož taktovkou postupují opravy
sakrálních staveb mílovými kroky.
Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhá na Broumovsku každoroční akce
Léto otevřených kostelů, díky které
přijedou do regionu tisíce návštěvníků, nechce Lanži s instalací platebních terminálů příliš otálet.

Náchodský skatepark zažil v sobotu 23. 7. 2022 historicky první
lokální závody po své rekonstrukci. Old Town Skate Contestu se
zúčastnilo více než dvacet riders,
kteří přijeli nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Náchod v kategorii ladies skvěle reprezentovala Elen Doubalová (Skate klub Náchod), která se
umístila na třetím místě. Zlato
putuje na Slovensko díky Monice
Panáčkové, stříbro získala teprve desetiletá Tereza Kubalová ze
Skate klubu Moravia. V kategorii street do 16 let zvítězil mladý
náchodský zabiják, Vilda Vlček.
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máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

NĚMČINA

Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)
Tel. 603 440 969
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www.novinyecho.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 10.8. uplyne 15 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička paní

Viléma Prušová
z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomíná dcera Zdena
a syn Petr s rodinami

e-mail: echo@novinyecho.cz

Dne 12. 8. 2022 by oslavil 100. narozeniny

pan Otakar Maixner
z Mezilesí.

Dne 13.8.2022 uplyne 8 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička

paní Marie Maixnerová
z Mezilesí.

Kdo jste je znali, zavzpomínejte s námi.
Stále vzpomíná dcera a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 4. 8. 2022 uplynulo 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan BOHUMIL KLEPRLÍK
z Náchoda.
Stále vzpomíná
manželka Mladena a dcera s rodinou

Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách .................................... 7 990 000,- Kč
Chata nad vodní nádrží Jahodnice v obci Úbislavice u Jičína ............................................. 2 490 000,- Kč
Venkovská chalupa, klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ...................................... 2 390 000,- Kč
Obchodní prostory v Náchodě Komenská ul. s výlohami .......................................10 000,- Kč/měs.+sl.
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci............................. 3 900 000,- Kč

2. M̛̪e cyklista jezdit po chodníku?
Cyklista nesmí u̪ít chodníku. Po chodníku smí kolo vést, ale jen
neohrozí-li ostatní chodce.
3. Musí cyklista pou̪ít stezku pro cyklisty, pokud je
vedle komunikace z̃ízena?
Pokud je z̃ízena stezka nebo jízdní pruh pro cyklisty, je povinen je pou̪ít.

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME

Novostavba bungalovu se nachází v klidné části obce Lhoty u Potštejna. Dům je
zděný, plně vybavený, kolaudovaný
v r. 2020. Celková dispozice obytné části
nemovitosti je 3kk. Výměra včetně zasta2
Cena: 4 750 000,- Kč věné plochy je 698 m .

1. Odkdy m̛̪e jet dítˏ na kole bez doprovodu?
V silni˃ním provozu (kromˏ chodníku, cyklistické stezky a obytné
nebo pˏší zóny) smí cyklista jezdit samostatnˏ od deseti let. Dítˏ
mladší deseti let jen sɸdoprovodem osoby starší 15let.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Stále vzpomíná manžel
a dcera Renata a syn Robert s rodinami

www.realityeu.com
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RADY PRO CYKLISTY první ˃ást

pan Vladimír Kosinka
z Kramolny.

z Náchoda Bražce.

info: 777 602 884

Celkem 8 volebních stran se bude
ucházet o přízeň voličů v zářijových komunálních volbách v Jaroměři. Vyplývá
to z rozhodnutí registračního úřadu,
které je vyvěšeno na úřední desce a internetu.

Dne 11. 8. 2022 uplyne 20 let, co nás navždy opustil náš drahý atínek a dědeček

Dne 9. srpna 2022 uplyne 5 smutných let, kdy nás

IP
EU - T

Osmička
pro Jaroměř

TICHÁ VZPOMÍNKA

navždy opustila paní Jadwiga Horáková

str.

Tel. 602 103 775

4. Je cyklista povinen mít na kole osvˏtlení?
Povinnˏ pouze za sní̪ené viditelnosti.
5. Jaká je povinná výbava odrazkami?
Povinnˏ na kole musíte mít p̃ední odrazku bílé barvy a zadní ˃ervenou odrazku. Dále
jsou povinné odrazky oran̪ové a musí být umístˏné na obou stranách pedál̛ a v
paprscích obou kol.

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Nabízíme práci na dohodu
OBSLUHA PARKOVIŠTĚ
V NÁCHODĚ
Vhodné pro důchodce
apod.
Tel. 602 145 222

DITA VÁVROVÁ
ADVOKÁTKA

Na Hořičkách závodili
amatérští cyklisté
Žernovský bajk ROAD – tak se jmenuje třetí ročník silničního cyklistického
závodu, který se jel v neděli 17. července
v rámci tradičního Dobrušského poháru
na Hořičkách. Pro amatérské cyklisty byl
připraven 15-ti kilometrový okruh přes
Světlou p. Hořičkami, Vestec, Chvalkovice,
Brzice. Trať přišlo prověřit celkem téměř
130 cyklistů.
Amatérští cyklisté v regionu nemají
moc příležitostí poměřit své síly v regulérním cyklistickém závodě. V České republice se sice pořádají velké masové cyklistické
akce, ale není jich mnoho a obyčejné závody chybí. „Musím konstatovat, že jsme
pořádali třetí ročník a zatím je účast cyklistů stabilně slušná. Je to možná i proto,

Vyklízení a likvidace
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že razíme hlavně cestu bezpečnosti, velmi
nám pomáhá se zajištěním Policie ČR
a jednotlivé obce na trase. Zajistit všechna povolení, stanoviska, zvláštní užívání
atd. je poměrně náročné. Vůbec se to nedá
srovnávat s bajkovými závody, kdy cyklisty pošlete po šipkách do lesa a oni se vám
nějak vrátí. Silniční závody je taková prestižní pořadatelská disciplína. Jsme vždy
strašně rádi, když nedojde k žádnému
většímu karambolu či úrazu“, řekl ředitel
závodu a starosta Žernova Libor Mojžíš.
Hlavní kategorii mužů na 72 km vyhrál
Pavle Šumpík z Jaroslav Kulhavý cycling
teamu v čase 1:51:29, druhý skončil Michal
Procházka z Cyklo Bendl, třetí Tomáš Kalojíros ze Sparty. V ženách zvítězila absolutně Tereza Tvarůžková, druhá byla Karla
Nováková, třetí Karolína Bedrníková.
(LM)

PETANQUE
Turnaj dvojic v Zájezdě u České
Skalice, hospůdka Ruchadlo, proběhne v sobotu 13.8. od 10 hodin. Soutěž o putovní pohár a další hodnotné
ceny.

Tragický pád větroně Další ocenění starostky Jasenné
V pondělí 1. srpna krátce před polednem došlo v Novém Městě nad Metují k
pádu větroně, při kterém zemřela 19letá
žákyně pilotního kurzu. Dle prvotních
informací větroň spadl z výšky cca 150
m při přistávacím manévru do pole 100

m od přistávací dráhy místního letiště.
Tragédie se odehrála za slunečného, pro
podobný cvičný let skoro ideálního počasí. Dívka se dostala do vzduchu pomocí vlečného motorového letadla a spadla
zhruba po deseti minutách letu.

Hejtman Královéhradeckého kraje ocenil pamětní medailí starostku
Obce Jasenná na Jaroměřsku Ing. Jitku
Slezákovou, která patří mezi nejdéle
sloužící starosty nejen na Náchodsku,
ale i v celém Královéhradeckém kraji.
Starostuje již od 6. prosince 1990 dosud, tedy 32 let.
Starostka z rukou hejtmana obdržela kovovou Medaili hejtmana
a vytištěný dekret A4 tohoto znění:
„Hejtman Martin Červíček uděluje
MEDAILI HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE paní Jitce
Slezákové za dlouholetou a obětavou
práci pro rozvoj obce Jasenná. Martin
Červíček v. r. hejtman v Hradci Králové 17.6. 2022.“
Jitka Slezáková už osmým volebním obdobím od 6. prosince 1990 dosud stojí v čele obce, kam ji naprosto
přesvědčivě zvolili spoluobčané Jasenné. Tedy jako jedna z mála starostuje již 32. rokem, stejně jako starosta
Černilova Ing. Stanislav Javůrek. Tato
vysokoškolsky vzdělaná inženýrka
ekonomie, charakterní, energická a
moudrá žena, matka dvou dětí, za-

světila svá nejlepší produktivní léta
svého života od 27 let dosud službě
veřejnosti a svým spoluobčanům v Jasenné, největší vsi na Jaroměřsku.
Jasenští občané si ji váží pro její
příkladně lidské a morálně charakterové vlastnosti, pro její moudrost,

vstřícnost, neobyčejnou pracovitost
a smysl pro odpovědnost. Starostka
Slezáková se také snaží o dobré mezilidské vztahy, sousedskou soudržnost
a pospolitost, spřátelování všech generací žijících v Jasenné. Jiří Uhlíř
(redakčně upraveno)
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Tel. 602 103 775

3

GQU565C2cb_
1PEISBEO«
¾FTL£4LBMJDF
gggTUTbQSj

9=65¼>6

4,-"%/,."/*16-"/5
/1-á13$&
oOBTLMBEâPW£O«BWZTLMBEâPW£O«NBUFSJ£MVB[CPu«
oNBOJQVMBDFTPCBMPWµNNBUFSJ£MFN
oNBOJQVMBDFTWZDIZTUBOµNJPCKFEO£WLBNJ
oQS£DFTF¿UF¿LPV
/"#;.&
o[_\U^|GKG
o[£[FN«cdQRY\^|ÎUc[zc`_\UÎ^_cdY
oSP¿O«R_^ecBu&!!!<Î
ocdbQfU^[_f`Qeu\WIPEOPUË"!!<ÎOBEFO
o[BNËTUOBOFDL©fX_TiBRU^U´di
o^UV_b]u\^|QSPTUìFE«B`øudU\c[LPMFLUJW
oZUT^_c]Ú^^QSPWP[

,POUBLUO«FNBJM[QbYUbQ1TUTbQSj
,POUBLUO«UFM¿«TMP%#!($(#$&)$$

?¼DEFA>@?:9?65

50% LETNÍ SLEVA
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Průmstav Náchod s.r.o. přijme profesJ:

z UR]SRĀWiĢSĢtSUDYiĢ

WE^<ͬD^<ͬ d^<



QDSUDFRYLãWČYNáchodČ
]QDORVWV\VWpPX.526YêKRGRX
SĜtOHåLWRVWLSURDEVROYHQW\63âVWDYHEQt

1(&+7(6,=0Ď1,7Ôÿ(61$9$äÌ'292/(128
Akce platí
tí do 31.sprna 2022

Nabízíme:
z5 týdnů dovolené
zpracovní poměr
na dobu neurčitou
zodměny při pracovních
a životních jubileích
zstravné
zjednosměnný provoz
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Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
SEDACÍ SOUPRAVY
POHOVKY, KŘESLA
OBÝVACÍ STĚNY, KOMODY
POSTELE, ROŠTY
STOLY A ŽIDLE
SKŘÍNĚ, KONF. STOLY
KUCHYNĚ A SPOTŘEBIČE

-50%

Nástup možný ihned.
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Pro holky a kluky
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aktuální info
na FB
Marco nábytek

www.MARCONABYTEK.cz

PRODEJ POZEMKŮ V ČESKÉ SKALICI

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

Levně,
rychle
a bez čekání
z
malování pokojů
Město Česká Skalice nabízí k prodeji 3 atraktivní
pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Pozemky leží v klidné okrajové části města Česká Skalice, vzdálenost do centra
cca deset minut chůze. V blízkosti objekty sportovní občanské vybavenosti.
Dostupné napojení na technickou infrastrukturu, v zadní části pozemků
vede kanalizační sběrač.
Nabídky přijímáme do 30.8.2022, více informací
na www.ceskaskalice.cz nebo na e-mailu pozemky@ceskaskalice.cz,
na telefonu 491 490 075 nebo 721 561 577.

z
pokládka podlah
z
kompletní
renovace bytů
Tel.
602 108 395
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Náchod dostane nové kulturní centrum,
vznikne místo i pro loutkové divadlo
představení, které ocení i takové spolky
jako např. pěvecký sbor Hron s více než
160letou tradicí v našem městě,“ doplňuje význam projektu Mgr. Lenka Hronková, sedmá na kandidátce do nadcházejících komunálních voleb hnutí JAN
BIRKE PRO NÁCHOD.

Každé město by mělo mít svoje kulturní centrum a pro Náchod, rodiště
a působiště tolika slavných a respektovaných umělců, to platí dvojnásob.
A ač je kulturní život v Náchodě pestrý
a máme Beránek, nově vzniká spolkový dům, Středisko volného času Déčko,
Muzeum Náchodska či Galerii výtvarného umění v Náchodě, stále nám chybí
prostor pro loutkáře s možností i dalšího využití.

4

Prostor bude bezbariérový a půjde
tedy přizpůsobit různým typům kulturních akcí. V horním patře vznikne
prostor, ve kterém se budou moci odehrávat výstavy a vernisáže. Součástí
horního patra bude také ateliér a zasedací místnost.
Město Náchod žije bohatým kulturním životem, který je nutno stále podporovat. „Dlouho nám chyběl především
prostor pro loutkovou scénu. Mám radost,
že zanedlouho ho budeme mít! Bude to
moderní a originální stavba, která přestože citlivě zapadne do okolí, bude vynikat svou neotřelostí a myslím, že si ji naši
občané oblíbí a zkrášlí Karlovo náměstí,“
doplňuje místostarosta Jan Čtvrtečka.

„Proto jsme mezi zámeckým kopcem
a centrem města naplánovali výstavbu
nové krásné budovy, kterou jsme pojmenovali Art centrum. Vyplní mezeru
v kultuře Náchoda a propojí jak zámecký
kopec, tak staré město s nově vznikající
moderní čtvrtí Tepna,“ upřesnil bezprostřední plány starosta Náchoda Jan
Birke.
„Toto strategicky navržené místo bude
k dispozici pro jakékoliv komorní setkávání, budou se zde odehrávat nejen loutková, ale i další menší kulturní a hudební

775000
710 000
521
000

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec
Probíhá v termínu 17. – 21. srpna 2022
'ĞŶĞƌĄůŶşƉĂƌƚŶĞƌ
DĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŚŽĨŽůŬůŽƌŶşŚŽĨĞƐƟǀĂůƵ
VĄƐǌǀĞĚŽĞƌǀĞŶĠŚŽ<ŽƐƚĞůĐĞ
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Generální partner:

Hlavní partneři:

Za ﬁ nanční podpory:

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se nezadržitelně blíží. 17. – 21. srpna si můžeme v Červeném Kostelci opět užít pětidenní festival. I přesto, že
nám původní plány zkomplikovala válka na Ukrajině,
se můžete po pandemické době těšit na velmi zajímavé
zahraniční folklorní soubory. A jak bývá zvykem, tak
celý festival bude obohacen o skvělou muziku v podání vokálního seskupení 4TET nebo skvělý folklorní
projekt Hrubá Hudba (Lesní zvěř & Horňácká muzika
Petra Mičky) a opět také Klapeto. Kromě skvělého folklóru a hudby se tradičně můžete těšit na sraz veteránů,
řemeslné trhy, zábavné aktivity pro děti i dospělé a další
doprovodný program. Např. již nyní můžeme prozradit, že sobotní program jsme opět ušili na míru našim
nejmenším, které se mohou těšit na vodníka Pěnkavu,
který přiveze výstavu 3D ryb, vodnickou pohádku,
ukázku starých řemesel a vodnické soutěže.
Po covidové pauze se na festivalová prkna vrací nejen
zahraniční soubory, ale také do programu vracíme
oblíbené roztančené město a věhlasný průvod všech
účastníků festivalu. Návštěvníkům festivalu se představí
celkem 10 - 13 folklorních souborů. Těšit se můžete na
soubor z Indie, Kapverdských ostrovů, Mexika, Francie, Portugalska, Polska a samozřejmě také Slovenska a
České republiky. Aktuální informace sledujte na www.
folklorck.cz a na festivalovém Facebooku MFF.cz.
Slavnostní zahájení proběhne ve středa 17. srpna od
19 hodin předáním ocenění „Mistr tradiční rukodělné
výroby Královéhradeckého kraje za rok 2021“ a koncertem vokálního uskupení 4TET. Ve čtvrtek 18.8. od
18 hodin se představí jednotlivé soubory. V pátek 19.8.
začíná program již v 15 hodin – „Zpíváme a hrajeme
ve městě“. Nejvíce akcí je na programu v sobotu, kdy se
začíná již v 10 hodin a konec dne od 19 hodin vyvrcholí
galapředstavením. V neděli 21.8. bude o 10 hodin průvod ulicemi města a ve 13 hodin loučení s festivalem.
Podrobné informace naleznete na www. mksck.cz nebo
www.folklorck.cz
Partneři:

Podporovatelé:
G

ŘEZNICTVÍ ROMAN KREJSKA
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JURÁNEK
ZO OS KOVO ELITEX ČERVENÝ KOSTELEC

(&+2

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

KOUPÍM

Provádím tyto práce:

SEZNÁMENÍ
*Starší důchodce, vdovec, nekuřák, hledá přítelkyni, Jaroměřsko, znalou pěstování květin (dům,
zahrádka, skleník, zahrada). Volejte:608980551
*Ráda bych poznala charakterního multimilionáře. Tel: 773 104 044
*55/178 svobodný romantik bez závazků hledá
ženu do 45 let, dítě nevadí. Tel. 702 808 027
*Stále více cítím, jak mi chybí žena blízká mému
srdci. Žena, která bude empatická, citlivá, která se dokáže radovat i z malých hezkých momentů všedního
dne. Jsem bezdětný a případné děti partnerky by mi
naprosto nevadily. Nehledám dokonalou bytost, spíše
úplně normální drobnější ženu s chutí do života, které
schází opora, něha, pochopení a schopnost naslouchat,
tedy láska. Jsem citově založený muž vyšší sportovní postavy, je mi 58 let, mám rád tanec, vaření, jízdu
autem, historii a mnoho dalšího. Zn. Nežádám foto,
upřednostňuji hovor po telefonu. Tvůj hlas mi mnohé
napoví. Tak se neboj a zavolej. Tel. 739 256 092

BYTY
*Jsem vdovec 68 a hledám možnost bydlení v Novém Městě nad Metují nebo blízkém okolí, nejlépe
v rodinném domku. Mohu pomoci s údržbou, jsem
manuálně zručný. Včetně podílu na provozních nákladech. Tel.702 387 289
*Nabízím k pronájmu byt 2+1 s balkónem, zděné jádro, zateplené. Cena 10.000,- + energie. Kauce 15.000 Kč.
Volný od 1.9.2022. Více informací na tel. 734 753 303

ĐĞƌƟĮŬŽǀĂŶşƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠǀŽďŽƌƵƌĞĂůŝƚ
/ŶŐ͘DĂƌƟŶĂdŝĐŚĄ/ŶŐ͘DĂƌƟŶdŝĐŚǉ
ϳϳϲϲϮϮϳϳϲϳϳϲϲϮϮϳϳϳ


ǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇƟĐŚǇ͘Đǌ
*Pronajmu vybavený (i nevybavený) byt 2+kk,
55m2 v centru Náchoda, dlouhodobě, nájem +
energie, 3 mesíční vratná kauce. K nastěhování 7/22.
Tel. 720 444 788
*Pronajmu zařízený byt 1+1 v Novém Městě nad
Metují. Tel. 604 16 44 85
*Pronajmu dlouhodobě domek v okolí Hronova.
Jen pro vážné zájemce. Tel. 605 285 792
*Prodám udržovaný družstevní byt 3+1 s balkonem v klidné části Hronova. Tel. 777180878
Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v Náchodě
ulice Běloveská. Nájem 8900,-Kč + energie. Vratná
kauce 3měsíční nájem. Tel.774224446
*Nabízíme k prodeji družstevní byt 1+kk s užitnou
plochou 37,00m2 v zatepleném panelovém domě v
Červeném Kostelci. Byt je v původním stavu a je
nutná jeho rekonstrukce. Prodej se uskuteční formou obálkové metody. Minimální cena je stanovena
na 1.200.000 Kč. Zájemci mohou své nabídky podat
do 30. 9. 2022 prostřednictvím formuláře, který je
k dostání v sídle SBD Náchod nebo na stránkách
www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.
*Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s balkonem a
s užitnou plochou 62,00m2. Byt se nachází ve zděném
bytovém domě v Náchodě v části Plhov. Byt je v původním stavu a je nutná jeho rekonstrukce. Prodej se
uskuteční formou obálkové metody. Minimální cena
je stanovena na 2.000.000 Kč. Zájemci mohou své nabídky podat do 30. 9. 2022 prostřednictvím formuláře,
který je k dostání v sídle SBD Náchod nebo na stránkách www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.

* Koupím plynovou bombu na PB propan-butan, 10kg Pište SMS na tel:777200452
*Koupím použitou, kovovou ZAHRADNÍ BRANKU. Ale starou historickou. Může být v dezolátním
stavu. Zašlete SMS na tel 777200452.
*Koupím staré rybářské věci. Mobil 730 935 935
Železnice, autobusy - jízdní řády, knihy a vše, co se
týká této oblasti dopravy. Tel.č. 722 907 510
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, železničářské uniformy a jakékoliv věci týkající se železnice.
Tel. 603 549 451
*Koupím mince, bankovky, šperky, hodinky, obrazy, a jiné předměty. Tel. 604 16 44 85
*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 jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky
a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost.
TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci,
veškeré hračky KDN aj., různé vláčky MERKUR
aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, hudební
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůstalost) mincí, bankovek, plakátů, pohlednic, knih, časopisů,
obrazů, skla, porcelánu, hraček, vláčků, autíček,
angličáků, hodin, hodinek, LP desek, CD a všeho
možného, i na náhradní díly. TEL.: 777 579 920

PRODÁM
*Daruji za odvoz rohovou sedačku rozkládací
s úložným prostorem, 240 x 170 cm, pravý roh, tmavá. Levně. Tel. 732 645 393
*Prodám Škoda Superb 2. Rok 15.12.2008, 2.0
TDI, 125 kW typ motoru CBB. 6 rychlostní mechanická převodovka. Auto je v hodně pěkném stavu!! S
autem se moc nejezdilo z důvodu několik aut v rodině. Auto má najeto 171 000 km, ročně se s ním najelo cca 5000 km. Auto je po velkém servisu: rozvody
komplet, olej a všechny filtry, vyčištění a doplnění
klimatizace + ozón (dezinfekce) a filtry pylový, zadní silembloky nápravy, kvůli geometrii, geometrie na
přední nápravě a na zadní. O auto bylo vždy dobře
postaráno každé léto čištění klimatizace + dezinfekce, každých 15000 km měněn olej + všechny filtry,
olej vždy Castrol 5w30 LL. Na autě jsou teď obuté
letní pneu s Origo ALU koly R18 pneu vzorek cca
70%. Důvod prodeje: mám víc aut a tohle už nevyužívám, je to škoda, aby to jen stálo. K autu přidám
2x klíče a servisní knížku. Cena vozu 185000 Kč. Při
rychlém a solidním jednání přidám zimní ALU kola
se vzorkem 65%. Bazary nevolat!!!!! Tel. 603 343 924
*Prodám Plasma TV model PS42C430A1W, včetně
manuálu, úhlopříčka 42. Ve velmi dobrém stavu,
používaná pouze o víkendech na chalupě. Cena
2 000,- Kč. Tel. 732955878
*Prodám nové zimní pneu + disky HANKOOK
WINTER EVO 2 W320, 225/50 R17 98. Na BMW
X1. Cena 12.000 Kč. Tel. 776 603 407

RŮZNÉ
NEMOVITOSTI
*Prodám větší stavební pozemek v Dolní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č. 2079, celková výměra
2591 m2, možno rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30
*Jsem z Bohuslavic a ráda bych tu zůstala. A tak
touto cestou hledám dům ke koupi. Případně i v
okolí. Děkuji. Tel. 605 942 729
*Prodáme RD 4+1 k rekonstrukci, zahrada 500
m2, Červený Kostelec - klidná část obce. Cena 2,5
mil. Kč. zeleznicek@seznam.cz
*Poptávám DLOUHODOBĚ pronájem zděné
garáže s el. přípojkou v Náchodě, nejlépe ulice Za
Kapličkou, popřípadě v blízkém okolí, cena do 1100
Kč. Pište SMS, ozvu se, děkuji, Michal. Tel. 603799657
*Pronajmu rodinný domek v okolí Náchoda, jen dlouhodobě. Krásná příroda. Jen vážní zájemci. Tlf.605285792

* Nabízím zemní práce, vrtání děr (sloupky,
patky) a strojní katrování hlíny. Tel.774224446
*DVD??? Každým dnem se čitelnost DVD zmenšuje! Nemáte už DVD na čem přehrát? Převedu na
Flash - Data Disk. DVD (video VTS) DVD -R DVD
+R. +420 606 629 767
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a DV kazet,
skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*LOV DUCHŮ. Řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění
entit. Diskrétně. Vyhledání geopatogenních zón, za
cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd včetně
odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel.
603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80
hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo
flešku, levně. Tel. 777 554 484

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s. v Novém Městě n. Metují
přijme muže či ženy na pozice:
Mzdový-personální pracovník
Středoškolské vzdělání ekonomického směru podmínkou.
Praxe výhodou.
Administrativní pracovník zásobování
Středoškolské vzdělání podmínkou.
Praxe výhodou.
Seřizovač a obsluha kovoobráběcích strojů
Strojírenské vzdělání zakončené
výučním listem/maturitní zkouškou podmínkou.
Práce na 3 směny.
Praxe výhodou.

Nástup ihned
Informace:
pí Martinková
tel. 491403113,
nebo
eltn@eltn.cz

štuky, malby, bytová jádra,
nátěry a další zednické práce,
sekání trávy. Úklidy bytů
od 2500 Kč.

Tel: 604 174 332

Úklidové práce
Hronov
čištění koberců
a sedaček čištění
interiérů vozidel
Tel.: 737 622 294
E-mail:
uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858
Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 8. 2022

Tel. 602 103 775
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Hluboký morální úpadek
většiny našich zastupitelů
Reagovat na minulý článek pana radního Maura si dovolím pouze povrchně, hlouběji
se tím bude zabývat někdo nestranný v trestním oznámení. To, že pan Maur mlží si můžete
jednoduše ověřit ze zápisu z rady města RM 396 z 21.5.2018 v bodě 4.8, kde schvaloval změnu
stavby před dokončením, která je v rozporu s regulačním plánem. Jednalo se o stavbu bytového domu s dvěmi bytovými jednotkami a ve spodní části měly být údajně garáže. On osobně
schvaloval změnu na 5 bytových jednotek a komerční prostory k pronájmu. Čímž vznikl další
požadavek na parkovací místa. Jeho chování vypovídá o tom, že titul před a titul za na morální hodnoty člověka vliv nemá. Pan Maur si neuvědomuje, že člověk zastupující občany by měl
nejen jednat v mezích zákona (jak on tvrdí), ale základem by měl být jeho morální kredit. Já
si myslím, že se měl raději zachovat, jako ten jeho tučňák a mlčet.
Nyní si dovolím pár postřehů z minulého zastupitelstva. Pan Maur oznámil, že již
kandidovat nebude a dokonce ani pan Němeček. Z úst pana Maura to vyznělo jako
ve smyslu toho, že kvůli opozici nejsou schopni prosadit nic ze svých skvělých plánů na
rozvoj města. Zapomněl ovšem na to, že ta jejich slavná Volba pro Nové Město společně s KDU-ČSL, Východočechy a panem místostarostou má nadpoloviční většinu a své
osobní zájmy si prosadí vždy. Jako pokus zakrýt svou 16tiletou neschopnost Volby pro
Nové Město vytvořit pro naše občany něco smysluplného a hodit to na někoho jiného,
to nebylo špatné. Člověk neznalý situace by tomu možná i uvěřil. Takto překrucovat
skutečnosti, to pan Maur s panem Němečkem umí znamenitě.
Zastupitelé se zabývali jedním a zřejmě pro naše město (nebo spíše pro ně) velmi
závažným bodem. Bylo to odstranění plotu pana Pavla Matouše, v boční ulici k Husovu
sboru. Předcházelo tomu jednání rady města, na kterém pan radní Maur poznamenal,
že se takovýto betonový plot k prvorepublikové secesní vile nehodí. Ovšem třešničkou
na dortu bylo vyjádření pana radního Hylského. Vadí mu, když jde okolo a nevidí k Matoušovým do zahrady. Asi jak se tam v bazénu koupou. Prý se hrozně rád dívá lidem do
zahrad a ten plot mu v tom prostě brání. Závěr byl jasný. Těch sedm Apoštolů, neboli
radních, rozhodlo o odstranění plotu. Což není tak jednoduché, jak si naši mocipáni
představují. Ovšem ta touha pana radního Hylského je zřejmě natolik silná, že se nehodlá vzdát. Možná by stačilo, kdyby mu tam pan Matouš udělal kukátko, aby mohl šmírovat
a nemuselo se tím zabývat zastupitelstvo. K odstranění plotu dal odborné vyjádření opět
náš všem známý pan Balcar. Na dotaz pana zastupitele Jarolímka z ODS, jestli by mohl
své vyjádření zdůvodnit, že je na jedné straně porušován regulační plán Rychta (za který
nese zodpovědnost) a nyní se vyjadřuje k odstranění plotu. Tento dotaz našeho erudovaného odborníka natolik vykolejil a přiznal se, že ho k tomuto vyjádření zaúkoloval pan
tajemník. Krásný záběr byl na našeho pana tajemníka, ten byl vyjádřením pana Balcara
natolik zaskočen, že zůstal doslova s otevřenou hu*ou jak opařený. A tak nezbývá než
panu Balcarovi poděkovat, protože konečně někdo na veřejnosti řekl, co si většina z nás
myslí. Že tou tvůrčí a řídící osobou takovýchto nemorálních jednání ze strany vedení
města je náš pan tajemník „SPRÁVCE“, který takovýmto způsobem zřejmě úkoluje i
ostatní pracovníky úřadu. Naši občané mají potom pocit, že ti, kteří jim škodí, jsou pracovníci úřadu. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že převážná většina pracovníků úřadu
jsou slušní lidé a musí pouze plnit úkoly a zadání závistivého a nepřejícného vedení města, které neodpouští úspěchy druhých. Jak se říká „RYBA SMRDÍ OD HLAVY“.
Pan starosta také nezapomněl připomenout autobusový terminál Rychta. To je opět
jeho totální selhání. Tento projekt se neuskutečnil z důvodu odvolání pana Macha. To je za
A, ale zapomněl říci to za B. Zapomněl dodat to podstatné. Pan Mach se odvolal z důvodu
toho, že mu pan starosta (jako je jeho dobrým zvykem) lhal a pokoušel se ho podvést. Což
při pozdějším jednání s panem Machem potvrdil i sám pan místostarosta Hovorka. Pan
Mach při jednání s panem starostou kromě jiného trval na tom, aby byly na autobusovém
nádraží vybudovány veřejné záchody. V projektu za 35 milionu se s nimi totiž nepočítalo.
Aby občané nemuseli svou potřebu vykonávat na a za jeho provozovnou. Na zbytečnost veřejných záchodů měl pan starosta přesvědčivý argument. Řekl mu doslova: „pane Mach já
jsem jel autobusem do Náchoda a potřeboval jsem si učůrnout a taky jsem neměl kde“. To
je argument starosty města!!! Po ústním jednání na úřadě, když nebylo nic, jak pan starosta
slíbil, a v závěru se ho pracovníci úřadu snažili podvést, následovalo odvolání pana Macha.
Pan starosta se nehodlal jen tak vzdát, protože projekt za 35 milionu to není marné. A že
mu o to opravdu šlo, se potvrdilo v telefonickém rozhovoru. Na tvrzení pana Macha, že nesplněním jeho požadavků, je tento projekt pro něho více méně likvidační, začal panu Machovi ještě vyhrožovat (v případě, že nestáhne odvolání): „…vy zřejmě nevíte, jak vypadá
likvidace, kdybych vás chtěl zlikvidovat, tak by to vypadalo jinak“. Ten, kdo zná pana starostu stejně jako já, ví, že je to „lajdák“, který nedělá nic, nebo jen to, co je v jeho osobním
zájmu. V tomto případě je vidět, že měl o tento projekt eminentní zájem. Dle mého názoru
uskutečněním autobusového terminálu chtěl pan starosta také zakrýt neplnění parkovacích míst nově vzniklých bytových domů. Pan Mach po tomto vyhrožování samozřejmě
své odvolání nestáhnul. Odveta v podobě výpovědi z pronájmu pozemku a garáží města po
25tiletém pronájmu na sebe nenechala dlouho čekat. Jako důkaz své moci nechal pan starosta garáže demonstrativně zbourat a jako řádný hospodář tak připravil naše město o stálý
příjem z pronájmu. Na zbourání garáží a projekt na 9 parkovacích míst pomstychtivého
pana starosty bylo uvolněno 200 tisíc (zápis ZM 126 – 14.6.2018), na parkoviště které zde
podle územního plánu nemohlo nikdy vzniknout a také nevzniklo. Když si přečtete zápis
z rady (RM 388 ze dne 29.1.2018, bod 3,6) dozvíte se v něm, že vedení města potřebovalo
pro své klienty s nadstandardními vztahy získat 6 parkovacích míst, která se podle splnění
regulačního plánu na jejich pozemky nevešla. Od samého začátku vedení města vědělo, že
již v natolik zatížené lokalitě nedostatkem parkovacích míst nebude předepsaný normový
požadavek parkovacích míst regulačního plánu splněn. Od samého začátku také vedení
města pro své klienty vědomě porušovalo regulační plán. Ano, pro mnohé to vypadá jako
naprosto nemožné, ale takto náš pan starosta a mocipán měří dvojím metrem (klientelismus = korupce)? Samozřejmě, že to není schopen zvládnout sám, ale v takto dlouho
trvající spolupráci se svými věrnými koaličními partnery to jde hravě. Koaliční partneři
si jsou zajedno i v tom, že obchvat ani koupaliště nepotřebujeme. Pan starosta 16.2.2012
v Parlamentních Listech uvádí, že máme na koupaliště platné stavební povolení, ale na
dokončení projektu proti povodňového valu pro koupaliště 300 tisíc nemáme. Ovšem na
to, aby se pan starosta mohl panu Machovi pomstít, tak na to finance máme.
Nyní přejdu k ukázce toho hlubokého morálního úpadku vedení města a koaličních
zastupitelů. Jak jsem již v úvodu článku psal. V průběhu jednání vznesl pan zastupitel
Jarolímek připomínku k panu Balcarovi, že mu nevadí porušování regulačního plánu
ale plot pana Matouše ano. Tak to je poprvé, kdy některý ze zastupitelů něco podobného
veřejně vznesl. Vedení města má totiž od 12.5.2021 na stole vyjádření pana Ing. architekta Zadrobílka, který zpracovává změnu regulačního plánu Rychta, že stavby ve „Zlatém
trojúhelníku“ (pravděpodobně) porušují regulační plán Rychta. Co znamená v našem
případě pravděpodobně? Zcela jistě... Tak, že v době, kdy na mě pan Balcar podával
trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění, měl již stejně jako pan starosta vyjádření
o neplnění regulačního plánu v rukách a vědomě lhali. Rovněž tak to musel vědět i pan
radní Maur, pan místostarosta, museli to vědět i ostatní koaliční zastupitelé, proto se také
k trestnímu oznámení nepřidali. Měl to být spíše zastírací manévr a pokus navodit na
veřejnosti dojem, že když pan Balcar podá trestní oznámení, tak má určitě pravdu. Prostě
a jednoduše dohrát tu frašku v „Tyčově divadle“ až dokonce.
Miroslav Hofmann

www.novinyecho.cz

Novoměstské příběhy
- VIZE a vítězové budoucnosti

Sbírka

Tak půjdeme zase volit. Vítězové
pak budou vládnout ve městě další
čtyři roky. Kdo se stane vítězem a kdo
poraženým, rozhodnou voliči. Mají
na výběr mezi kandidáty s minulostí
a kandidáty pro budoucnost. Jak je
rozlišit? Jednoduše. Ti druzí předkládají pro rozvoj města reálné vize.
Bohužel žijeme ve městě, kde
slovo vládnout je neznámý a hanlivý pojem. Věci se řeší, ale nevyřeší. Zpracovávají se všemožné studie
jako alibi, že se něco dělá. Prodává
se hotel, aby se později o několik
milionů dráže koupil. Zpracuje se
za velké peníze projekt kina, aby se
následně zavrhnul. Tranzitní doprava se i v plánech ponechává ve středu
města. Nenajde se místo pro myčku
aut, zato historické náměstí či okolí
Rychty je jimi zaplněné a terminál
autobusů je na úrovni minulého století. Vše zůstává při starém a my jsme
nejstarší město v republice. Nové je
město pouze v názvu.

Nové výběhy a bezpečné prostory pomohou především psům, kteří
mají téměř nulovou pravděpodobnost
k nalezení nového domova. Chceme
pro ně vybudovat co nejlepší podmínky pro důstojný život, kde jim
budeme moct vynahradit to, o co byli
v minulosti ochuzeni. To nejvíce ocení skupinka československých vlčáků
z nezvládnutého chovu, krásné holky
Scherie a Boogie, nemocný slovenský
čuvač Dunaj, obřík Max i ostatní. Zároveň poskytnou i větší bezpečí našim
pomocníkům, venčitelům, dětem,
které nás navštěvují v rámci výuky
a dalším návštěvám. https://www.donio.cz/psumzutulku

Stop minulosti. Volby jsou šance
pro změnu. Minulost již nevrátíme,
ale budoucnost si vytvořit můžeme.
Zvolme městu vize rozvoje, aby bylo
Nové nejenom podle názvu. Chtějme město, ve kterém to žije! Chtějme
místa pro aktivní sport, ale i plochy
pro relaxační pohyb. Chtějme důstojný stánek pro plesy, divadelní představení nebo komorní koncerty, ale
i areál pro lidovou zábavu s jednoduchou tribunou pro známé i méně známé kapely. Tam bychom v příjemném
prostředí při posezení u piva nebo
vínka pozorovali své děti hrající si
na hřišti nebo cákající se v brouzdališti. Potom i dospělí by jistě skočili pro
radost do bazénu. Chtějme vytvořit
podmínky pro to, aby si mladí mohli
postavit domek nebo koupit byt. Většinou to nejsou finančně náročné požadavky, ale hlavně jsou reálné. Městu
však musí vládnout VIZE a vítězové
budoucnosti.
Václav Zilvar

str.

Tel. 602 103 775

na výběhy a prostory pro ty,
kterým hrozilo utracení.
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mdv47@seznam.cz
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Blahopřání
Dne 6. srpna oslaví

Standa Valtera
kulatiny 80 roků.
Všechno nejlepší
a hlavně zdravíčko
přejí kamarádi
chataři

Přípravy na komunální volby, které proběhnou ve dnech 23. a 24. září
2022 a občané jednotlivých měst a obcí v nich vyberou nové zastupitele, nabírají na obrátkách. Svoji kandidátku a hlavní body programu představila
i koalice Pirátů, TOP09 a Zelených v Náchodě, která jde do voleb pod heslem
Za moderní Náchod.

Hotel v centru města, který město prodalo a poté o 5 mil. Kč dráže zpět
koupilo, se má přestavět na byty pro sociálně slabé. Není krásné místo nad
údolím Metuje vhodné pro lukrativnější účel?

NĚMČINA

Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

Tel. 603 440 969

NONSTOP
SAMOOBSLUŽNÝ
TANKOMAT

! AKCE !
NA NAFTU A BENZÍN
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ
ČERPACÍ STANICI

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

MV č.34/2016 Sb.

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč
90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
Kladská 286
Červený
Kostelec
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Fotografií Pepy Voltra se ještě vracíme k novoměstskému athénskému
šplhu, kde padl rekord z loňského roku
v mužské kategorii, jenž měl dosud
hodnotu 13,13s. Martin Vacek letos
již v prvním kole vyšplhal bez pomoci
nohou čtrnáctimetrovou délku lana bez
přírazu v neuvěřitelném čase 12,46s.
Jedná se o historicky nejlepší světový
čas závodu v athénském šplhu na této
délce lana.

Platba hotově a s obsluhou bude pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin
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Kamenice

Tel.: +420 725 761 401
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www.cdsnachod.cz
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CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286,
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz
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VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

STŘEDISKO BROUMOV

! AKCE !
NA NAFTU A BENZÍN
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ
ČERPACÍ STANICI

SAMOOBSLUŽNÝ
TANKOMAT
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ŵşƌĂĨǇǌŝĐŬĠĂƉƐǇĐŚŝĐŬĠǌĄƚĢǎĞ

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !
Každý den 6.00 – 20.00 hodin
Platba hotově a s obsluhou bude pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč
70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

třída Soukenická

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
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CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86
550 01 Broumov

www.cdsnachod.cz

www.jipe-health.cz
Tel.: (+420) 604 558 195
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