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březen 1880, narodil se 

architekt Josef Gočár
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

 Demoliční práce v  bývalém areálu náchodské Tepny pokračují. Co 
nového zde vznikne? O tom budou na pracovní poradě (24. března) dis-
kutovat náchodští zastupitelé se zástupci investora  a zpracovatele územ-
ního plánu.  Foto Josef Pepa Voltr

Velikonoční trhy 
 Již nyní si můžete poznamenat  
do  vašich diářů termín Velikonoč-
ních trhů v  Hronově. Uskuteční se  
6. dubna od 9 do 17 hodin. Místem 
konání bude centrální hronov-
ské náměstí včetně předsálí a  sálu 
J.Čapka (objekt navazující na  hro-
novské divadlo).

Tajné dějiny 

Krkonoš
 Nejvyšší české hory v sousedním 
trutnovském okrese mají i  svoje 
tajné dějiny, o  kterých se mohlo 
kdysi jen šeptat. Jejich dvě kapito-
ly byly napsány i  v  období druhé 
světové války. Kapitola první? Tajné 
výcvikové středisko pro diverzan-
ty na Černé hoře. Vedl jej od roku 
1944 do  konce války kapitán  SS 
Herbert Giehl (spolupracovník 
známějšího Otty Skorzenyho). Kr-
konošská sabotážní škola připra-
vovala diverzanty pro boj s  Rudou 
armádou nejen z  řad německých 
vojáků, ale i ukrajinských vlasovců 
či belgických příslušníků divize SS 
Valonia. Kapitola druhá? Tajná ně-
mecká polární stanice, která fun-
govala od roku 1942 na hřebenech 
nedaleko Zlatého návrší.

 Generální rekonstrukce autobusového nádraží v Náchodě od 17. 
března iniciuje rozsáhlé změny přiléhající kruhové křižovatky U Itálie. 
V nejbližších týdnech a měsících se tak Náchod musí připravit na řadu 
dopravních omezení. 
 Foto stavebních prací v nádražní lokalitě: Josef Pepa Voltr

Mění formu, obsah zůstává 
 Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice má od minulého mě-
síce novou právní formu – stává se obecně prospěšnou společností. Jeho za-
měření však zůstává stejné: Cílí zejména  na obnovu Vily Čerych, provozuje 
českoskalické informační centrum a Informační bod v Ratibořicích. 



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Talíř plný chutí

a vůní

Recepty našich babiček
 Již minulými dvěma recepty jsme otevřeli jedno velké téma – tradiční gast-
ronomii. I když moderní trendy jsou různé a na naši českou kuchyni mají vliv 
mnohé kuchyně zahraniční, myslíme si, že staré recepty, podle kterých vařily 
naše babičky, dokáží oslovit člověka i v dnešní době. Názvy jídel a popis pracov-
ního postupu necháváme původní.
 Jako první se podíváme na recepty z bramborového těsta.

Pěry
1kg vařených brambor, 1 vejce, 30dkg hrubé mouky, 30dkg krupice, 1 prášek do pe-
čiva, sůl

 Vychladlé uvařené brambory nastrouháme a přidáme další suroviny. Dobře 
vypracujeme hustší těsto, které na pomoučeném vále ihned vyválíme, protože 
těsto stáním řídne. Vykrajujeme čtverečky, které plníme povidly nebo marmelá-
dou a okraje přitiskneme. Házíme do vařící vody a opatrně nadzvedáváme, aby 
se nelepily ke dnu. Vaříme asi 5 minut, jak vyplavou nahoru, tak je vytáhneme, 
omastíme a posypeme mákem.

Chamula
10 brambor, sůl, hladká mouka

 Dáme vařit asi 10 oloupaných brambor nakrájených na plátky, osolíme a ne-
cháme rozvařit. Pak vodu z části scedíme a brambory hodně rozmačkáme jako 
na kaši. Přisypeme podle potřeby hladkou mouku a trochu té vyceděné mou-
ky, až vznikne hustá hmota, kterou hnětáčkem na brambory hodně na plotně 
vymícháme, až začne dělat bublinky, aby se mouka provařila,. Poté ještě chvíli 
necháme na teple dojít. Podáváme na talířích buď se smaženou cibulkou, nebo 
na sladko s povidly a mákem. Také se může zapékat v troubě na sádle a na po-
vrchu s česnekem.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Jirásková, 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

VZPOMÍNÁME
Dne 15. března 2014 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 

babička, tchýně, 

paní  Soňa Bubeníčková z Náchoda. 

 Věnujte ji s námi tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

mínku.

 

RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ......................5 290 000,- Kč
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci ......................................2 690 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ....................................770 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .........................1 100 000,- Kč
Menší rodinný dům se zahradou, garáží, dílnou Nové Město n/Metují – Spy .......................1 090 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Rodinný dům, 2 bytové jednot-
ky v klidné části Hronova. Dobrý 
technický stav, oplocená zahrada, 
podsklepen, velká dílna, garáž. Vy-
tápění plynové, zavedena elektřina, 
voda, kanalizace.Cena: 2 200 000,- Kč

Základní kámen červenokosteleckého divadla byl položen v roce 1924. 
Od roku 1956 pak nese stánek divadelních múz jméno Josefa Kajetána 
Tyla.  foto echo

Tematický den ve 4.C
 Ve  čtvrtek 6. března žáci 4.C ZŠ 
Komenského v Náchodě absolvova-
li tematický den. Vzhledem k tomu, 
že 7. března bylo 164. výročí naroze-
ní T. G. Masaryka, věnovali jsme se 
jeho osobnosti. 
 Veškerá výuka byla propojena 
s touto významnou osobností. Nej-
prve jsme společně zjišťovali veškeré 
informace, poté, v rámci geometrie 
žáci rýsovali dle předlohy Pražský 
hrad. V hodinách výtvarné výchovy 
žáci kreslili portrét T. G. Masaryka. 
V  hodině čtení poté žáci vymýšleli 
křížovku nebo kvíz - využili vše, co 
se během dne dozvěděli.
 Výstupem celého dne bylo to, že 
si žáci domů odnesli celou knihu, 
v  které byly veškeré práce za  celý 
den. Tento styl výuky žáky bavil, 

dozvěděli se spoustu zajímavých 
věci, uvědomili si, co vše se odehrá-
valo při vzniku 1. československé 
republiky. Přiblížili jsme si, jaký 
mohl být svět v roce 1918.

třídní učitelka 4.C: 
Mgr. Petra Dočkalová

Cyklo maraton zrušen

 Jubilejní, 10. ročník cyklo ma-
ratonu Silniční Sudety 2014, se 
neuskuteční. Akci, plánovanou 
na  červen t.r., organizátoři zruši-
li. Důvodem jsou silniční uzavírky 
v okolí Hronova  a Police nad Me-
tují. Komplikací pro vytyčení mož-
né náhradní trasy se stalo budování 
obecní kanalizace v Adršpachu. 

Předlékařská první pomoc do škol
 V rámci projektu Předlékařská první pomoc do škol 
vytvořila Vyšší odborná škola zdravotnická a  Střední 
zdravotnická škola v  Hradci Králové metodické cen-
trum první předlékařské pomoci, první svého druhu 
v  Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je zajis-
tit vzdělávací aktivity pro pedagogy prostřednictvím 
prakticky zaměřených kurzů a  tím zvýšit informo-
vanost a  praktické dovednosti pedagogů při záchra-
ně lidského života. Centrum, kromě metodické pod-
pory, poskytuje pedagogům mateřských, základních 

a  středních škol také podporu v  podobě vybavení 
škol metodickými materiály, resuscitačními modely, 
pomůckami a  zdravotnickým materiálem. Lektorky 
z VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové již proškolily více než 
jeden tisíc učitelů z  desítek mateřských, základních 
a středních škol Královehradeckého kraje. Projekt byl 
fi nančně podpořen z  Evropského sociálního fondu 
a  státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost část-
kou 4 723 763,2 Kč.

Večer pro 
dobrou věc
 David Novotný ve  spoluprá-
ci s  městem Jaroměř  a  Kulturním 
střediskem Jaroměř pořádá již tra-
diční Večer pro dobrou věc. Letos 
tako akce proběhne v  pátek 28. 
března 2014 od 19 hodin v Divadle 
v Jaroměři. Výtěžek z tohoto večera 
poputuje do Základní  školy speci-
ální v  Jaroměři a  Muži roku 2009 
Martinovi Zachovi, který bude celý 
večer moderovat spolu s Evou De-
castelo. V kulturním programu vy-
stoupí řada známých tváří.

Výstava 

fotografi í
 Po  celý březen je v  lapidáriu 
v Dobrušce (dostupná v době, kdy 
je otevřen městský úřad) ke shléd-
nutí výstava fotografi í náchodských 
fotografů. Kolekce snímků nese ná-
zev Fotoklub Náchod „90“. 

Senioři 
do školy? 
 Pokud na otázku z našeho titul-
ku odpoví senioři kladně, mohou 
volit z  nabídky tzv. univerzit třetí-
ho věku. Tento projekt se v  letoš-
ním roce rozběhl i v Novém Městě 
nad Metují, kde ho zastřešuje Pro-
vozně ekonomická fakulta České 
zemědělské univerzity Praha. Vi-
deopřednášky v  objektu tamního 
městského úřadu jsou  určeny pro 
starobní důchodce, invalidní dů-
chodce i  pro nezaměstnané starší 
50-ti let. A jaké předměty se na ta-
kové univerzitě vyučují? První no-
voměstská přednáška se týkala na-
příklad astronomie.  

Okénko 
energetického 
poradce 48. 

 Vážení čtenáři,
na základě Vašich dotazů a připomínek 
jsem pro Vás po 4leté zkušenosti jako 
poradce v  oblasti optimalizace výdajů 
za  energie se znovu pokusím vyhod-
notit největší a  nejznámější dodavate-
le elektřiny a  plynu. Toto hodnocení 
berte jako subjektivní, které jsem získal 
velkou praxí. Základními kritérii byly: 
cena, podomní prodej, dlouhodo-
bost smluv, telefonické a  jiné dodat-
ky (fi xy), ukončovací a  jiné smluvní 
podmínky, komunikace se zákazníky, 
„kamenné“ pobočky… 
 Prosím berte to jako zjednodušený, 
osobní názor dlouholetého praktika.
ARMEX ENERGY a.s., 
pobočka Náchod 
výborný dodavatel
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. 
velmi dobrý dodavatel
OPTIMUM ENERGY s.r.o.  
velmi dobrý dodavatel
LAMA ENERGY a.s.  
dobrý dodavatel
SPP a.s.    
dobrý dodavatel
EPET TRADING    
dobrý dodavatel
E.ON a.s.    
špatný dodavatel

VEMEX ENERGY a.s.  
špatný dodavatel
ČEZ PRODEJ s.r.o.   
špatný dodavatel
COMFORT ENERGY s.r.o.  
špatný dodavatel
X – ENERGIE s.r.o.  
špatný dodavatel
CENTROPOL  a.s.    
špatný dodavatel
RWE ENERGIE s.r.o.  
velmi špatný dodavatel
BOHEMIA ENERGY ENTITY s.r.o. 
velmi špatný dodavatel

 Zkuste se prosím vás podívat jaké-
ho vlastně máte dodavatele elektřiny 
a plynu a zamyslet se zda již není čas 
udělat změnu. Mile rádi Vám zdarma 
poradíme. 

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz

Finále se blíží
 Náchodské družstvo mužů ode-
hrálo poslední zápasy základní části 
na  domácí palubovce SPŠ stavební 
v klidném tempu a bez potíží si po-
radili s  celky z  konce tabulky kraj-
ského přeboru. V  sobotu porazili 
Přelouč 70:54 /40:23/. V neděli So-
kol Pardubice 75:54 /35:19. V těchto 
zápasech si zahráli hlavně hráči z la-
vičky, jinak by byly výsledky daleko 
vyšší. Tímto hráči Náchoda uhájili 
1.místo a  o  víkendu 22. 3. a  23. 3. 

se bude konat na  stavebce FINAL 
FOUR, kde v  sobotu v  prvním se-
mifi nále nastoupí Havlíčkův Brod 
vs. Skuteč a  ve  druhém semifi nále 
Náchod vs. Česká Třebová. V nedě-
li pak bude na pořadu zápas o třetí 
místo a poté fi nále. Doufejme s do-
mácí účastí. Časy všech duelů bu-
dou ještě upřesněny. Přijďte všichni 
na  stavebku podpořit domácí tým 
v boji o titul. 
 Prouza Pavel, předseda oddílu
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POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 
EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?

• Bez registrů  • Bez poplatků předem • Bez registrů  • Bez poplatků předem 
• Ručení nemovitostí  • Ručení nemovitostí  
• Konsolidace úvěrů• Konsolidace úvěrů
• Rychlé půjčky do 5tis.Kč

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

KčKč

Obraťte se Obraťte se 

na nás!na nás!

tel.:tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

Projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Podpora rozvoje regionálních fi rem na česko-polském příhraničí

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Podpora rozvoje regionálních firem 

na česko-polském příhraničí.
 Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje realizuje 
druhým rokem přeshraniční pro-
jekt s  názvem „Podpora rozvoje 
regionálních fi rem na  česko-pol-
ském příhraničí“. Spolu s  dalšími 
partnery, kterými jsou OHK Jab-
lonec nad Nisou, OHK Jeseník, 
SIPH Švidnice a HK Šlask z Opo-
le, připravila vedle každodenní 
poradenské činnosti další zajíma-
vé podnikatelské příležitosti. Nej-
bližší akce bude 28. března výjezd 
na  stavební veletrh do  Vroclavi, 
který je určen především pro sta-
vební fi rmy, odborníky a všechny 
zájemce o  stavebnictví.  Dále je 
naplánována návštěva Speciální 
průmyslové a  ekonomické zóny 
ve  Valbřichu určená pro zájem-
ce o  fungování průmyslových 
zón a  pro navázání případných 
obchodních kontaktů. Na  prv-
ní polovinu letošního roku je 

připraven ještě jeden výjezd 
do  Vroclavi s  prohlídkou Tech-
nologického centra a  především 
zdejšího zařízení pro předškolá-
ky. Již čtvrtým rokem zde fungu-
je mateřská škola „Technoludek“, 
která odkrývá malým návštěv-
níkům tajemství techniky tou 
nejpřirozenější formou - hrou. 
K návštěvě TC a předškolního za-
řízení jsou zváni všichni zájemci 
o  činnost předškolních zařízení 
jak z  řad místních samospráv, 
tak z  řad zájemců, kteří zvažují 
například otevření „dětské sku-
piny“ v  rámci své fi rmy. Pokud 
čtenáře některá z  nabídek zau-
jala, napište prosím na  adresu: 
nachod@komora-khk.cz a  my 
zájemcům zašleme podrobné in-
formace. 

František Molík
Krajská hospodářská komora KHK

Jednatelství Náchod

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

INZERUJTE  V POLSKU!  Tel. 602 103 775

Čarodějnice 
v Náchodě
 Filipojakubská noc v  závěru dubna 
je ještě daleko, ale již nyní můžeme 
připomenout, že ohně v Náchodě hro-
zili čarodějnicím i  v  daleké minulosti. 
Náchod byl dokonce prvním místem 
v  Čechách, kde skončil proces s  tzv. 
čarodějnicemi vynesením rozsudku 
smrti.  Obětí náchodského konšelského 
soudu se v roce 1540 stala jistá nešťast-
nice známá pod jménem biřička Mar-
kyta. Upálena byla za provinění,  že se 
snažila temnou magií přilákat jednoho 
hezkého ženicha pro svoji dceru. 

Za zdravím 
do Adršpachu
 Víte, do kterých časů je usazena prv-
ní legenda o účinku léčivých pramenů 
v Adršpachu? Jedná  se o rok 1254, kdy 
se zde jeden místní sedlák vyléčil z po-
pálenin po  úderu blesku. Jako terapii 
zvolil ponoření do  vodního pramene 
v  jedné ze skalních jeskyní. A  tak již 
od  13. století se zdejším pramenům 
přisuzovala schopnost léčit nejen po-
páleniny, ale i otoky, slepotu či – řečeno 
moderní terminologií –  nemoci pohy-
bového ústrojí. 

Broumovské 
kostely v Praze
 V pražské galerii Window 
Gallery se chystá výstava 
Broumovsko: Kraj barok-
ních kostelů. Pořadatelem 
je Ústav dějin umě-
ní AV ČR  a občan-
ské sdružení 
O M N I U M . 
Vernisáž 
výstavy 
proběhla 
13. března.
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SEZNÁMENÍ

* Ahoj, jsem v  Náchodě nový a  hle-
dám někoho, s  kým bych pravidelně 
mohl chodit běhat a  (nebo) do  posi-
lovny. V  běhání v  podstatě začínám. 
Ideálně později odpoledne nebo k ve-
čeru. Napiš mě na: iommy@seznam.cz

* 60/177 z Náchoda hledá osamělou ženu 
k  vážnému seznámení. Tel. 731  233  562 
(volat 13 - 23 hod.)
* Hledám nezadaného muže nad 50 let 
jako tanečníka na taneční odpoledne. Fi-
nanční odměna. TEL.:736 768 114

* Pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 
3+1, Hronov-Padolí, 3.patro s  balko-
nem, 72m2. Občanská vybavenost 10min. 
chůze. Vybavený - kuchyňská linka včetně 
sporáku a lednice, jídelní stůl + židle, obý-
vací stěna + sedačka, ložnice, pracovna, 
pračka a plynový kotel. K bytu patří sklep. 
Volný od  května 2014. Kauce nutná. Ná-
jem 6 000,-Kč + záloha na vodu + odpady 
640,-  + služby. Tel. 721 612 422
* Koupím byt v  České Skalici 2+1 nebo 
3+1 do 70m2. Tel. 734 384 521
* Pronajmu dlouhodobě pěkný zdě-
ný byt 3+1, Hronov-Příčnice v  1. patře 
s balkonem, 86m2. Občanská vybavenost 
10min. chůze. Možno i s vybavením - ku-
chyňská linka včetně sporáku a lednice, jí-
delní stůl + židle, obývací stěna + sedačka, 
pračka a plynový kotel. K bytu patří sklep 
a garáž. Volný ihned. Kauce nutná. Nájem 
5 500,- Kč + služby, s garáží 6 000,-Kč. Tel. 
721 612 422
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipí naproti hospo-
dě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + kauce.
Tel.: 608 903 050.
* PRODÁME DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1, 
70 m2, v  panelovém domě s  balkónem 
v Hronově - 7.patro výtah . Jádro - koupel-
na + WC původní. Pošta, vlak, bus, MÚ, 
ZŠ, Penny - do  500m. Cena 650.000Kč. 
Tel: 704 020 968. RK NEVOLAT !!!
* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve  2.NP, 
v  NA-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, za-
teplení, sklep, park u  domu, náj. 5.000 + 
voda + el. + plyn + kauce, tel.608 903 050
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  2.NP 
RD se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše 
nové, pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč + 
voda + el. + plyn + kauce, tel.608 903 050
* Pron. dlouh. nadst. dvoupodl. byt 
4+1, 103m2 ve  3.NP v  nově zrek. domě 
v NA, Šafránice. Volný od 1. 5. 2014. Náj. 
7.000,-Kč + el. + voda + topení + kauce, 
tel. 608 903 050
* Nabízíme prodej bytů v  os. vl. 1+1 až 
4+1 v Náchodě. Tel. 608 667 734
* Pron.dlouh. byt 3+1, 74 m2 ve  4.NP 
v  Náchodě na  Brance, pl.okna, bal-
kon,sklep. Volný od 1. 6. 2014. Náj. 5.000,-
Kč + inkaso 1.322,-Kč + el. + plyn + kauce, 
tel. 608 903 050
* Pronajmu velký byt 3+1 (90m2) na 
Kramolně za 6.000/měs. + energie. Tel: 
702 463 675
* Pronajmu část. zařízený byt 1+1 I.kat., 
v  Náchodě - Komenského ul. nájemné 
3500,-Kč + inkaso, vratná záloha 11 500,-
Kč. TEL. 723 461 286
* Pronajmu byt 72m2 v RD v Provodově. 
Náj. 5000 Kč + energie + kauce. Při vý-
pomoci na  zahradě lze dohodnout slevu 
na nájemném. Tel.: 604 537 633
* PRONAJMU BYT 2+kk V HRONOVĚ. 
Byt je po celkové rekonstrukci velikosti 44 
m2. Cena 3.900 +inkaso, kauce nutná. mail
renestarkov@seznam.cz, tel. 602 133 173
* Pronajmu částečně vybavený byt 
1+1 v  Náchodě u  nemocnice. V  bytě 
lednice, pračka, mikrovlnka. Nájemné 
6000,-(včetně energií). Kauce 15000,-. Tel: 
603 163 664
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1(45m2) 
ve  Velkém Pořičí v  Hronově. K  bytu 
je půda, sklep a  kůlna. Více informací 
na 777 603 632
* Prodám družstevní byt 3+1 v  Čer-
veném Kostelci na  Koubovce. Tel. 
777 011 015 RK nevolat !!
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 
předělaný na 3+1 v Náchodě ul. Běloveská. 
Ihned k  nastěhování. Kauce nutná. Tel.: 
723 287 329
* Pronajmu byt 2+1 64 m2 v  Hronově, 
cca 6500,- včetně služeb, centrum, pouze 
slušným lidem. Tel.774 846 099

* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici u  Ná-
choda, byt je zařízen nábytkem. Škola, 
školka, obchod, pošta. Dobré spojení 
do Náchoda, Č.Skalice a Č.Kostelce. Po-
vinná kauce. Romové vítáni. Trvalý po-
byt. TEL.: 608 869 885
* Prodám byt 3+1 v  OV 60 m2 + 7 m2 

sklep ve 3. poschodí, zděný dům, plasto-
vá okna, ústřední topení, dům po opravě. 
V Náchodě. Tel. 608 125 310
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Prodám DB 2+kk v Broumově - Spoři-
lově. Tel. 776 140 211
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt 
bude začátkem r. 2014 odkoupen do OV, 
cena 1000 000,-Kč + náklady. RK nevolat! 
Tel. 777 224 127

* Koupím louku, les i ve špatném stavu. 
Může být i  svažitý pozemek. Zn: v okolí 
Náchoda. TEL.: 777 277 664
* Nabízíme k  prodeji rodinný dům 
v Červeném Kostelci, ul. Českoskalická. 
V 1. patře domu byt 3+1 o rozloze 82m2, 
v přízemí nebytové prostory (garáž, kůl-
na, býv. stáj). K  domu náleží zahrada 
a dvůr. Ihned vhodné k obývání. Cena 1,5 
mil. Kontakt 604 362 477
* Prodáme stavební pozemek v Náchodě 
na klidném místě, tel. 608 66 77 34
* Sháním RD nebo chalupu na Náchod-
sku v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy ne-
vadí. Tel. 604 336 337

*
 Pronajmu rodinný domek 3+1 se za-

hradou v centru České Skalice. Podrob-
nosti na t.č. 777822668
* Nabízím rod.dům k rekreaci i trv. byd-
lení v Olešnici u Č. Kostelce, cena 700tis., 
tel. 608 66 77 34
* Prodám stavební pozemek ve  Zlíči 
o  celkové výměře 2066 m2, voda a  el. 
na pozemku, ostatní sítě na hranici. Cena 
900 Kč/m2. Tel. 721 170 313
* Prodám stavební pozemek v Polici nad 
Metují- Slunečná ul. o výměře 742m2. 
Inženýrské sítě na hranici pozemku. Tel. 
605 590 073
* Prodám řadovou garáž v ulici Za Ci-
helnou v Náchodě - el.energie zavedena, 
cena 150 tis.Kč. TEL.: 723 976 677 volat 
po 15.hodině.
* Poptávám pozemek ke  stavbě rodin-
ného domu v  Náchodě a blízkém okolí. 
Min. rozloha 500 m2, cena za metr do 500 
Kč. Zn.:nabídněte. Tel. 773 914 986
* Prodáme v  N. Městě n/Met. ŘRD 
za 2,850tis. na Františku, tel. 608 667 734
* Prodám stavební poz. se zahradou - 
do  svahu 1225 m2 v  NA  - Americká ul. 
Inž. sítě zavedeny. Tel. 705 256 576
* Pronajmu chatu se zahrádkou v zahr.
kolonii Lhotky. Možno i  dlouhodobě. 
Cena dohodou. TEL.:777 688 284
* Za 1,090tis. prodáme starší dům v Č. 
Skalici. Tel. 608 667 334
* Prodám rodinný dům v centru Hrono-
va se zahradou. Pěkné klidné místo za ná-
městím. RK Nevolat. Tel. 608 748 973.
* Prodám větší RD poblíž centra Čer-
veného Kostelce - 2 byty 3+1 cca 80 m2, 
obytná půda, celý posklepený, 2 gará-
že, zahrada. Cena 2,4 mil Kč - vhodný 
i k podnikání. TEL.:734 496 320
* Pronajmu RD 3+ 1 v obci Spyta u Čes-
ké Skalice 100 m od přehrady Rozkoš se 
zahradou cca 1 ha + hosp.stavení. Nájem 
7000,-Kč + energie + kauce 15 tis.Kč. 
TEL.:604 98 38 44
* Prodám zahradu - stavební pozemek 
970 m2, krásný výhled, vzdálenost od ná-
městí cca 5 minut v Náchodě. Cena doho-
dou. TEL.: 777 236 224
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěho-
vání. TEL.:724 214 538
* Prodám st.pozemek 450 m2 s  chatou 
v  Náchodě Pod Vyhlídkou, s výhle-
dem na zámek a město. Voda a elektrika 
zavedena, atraktivní místo. Tel. pouze 
SMS, ozvu se, 603 955 910, nebo e-mail: 
cernaiva@centrum.cz
* Prodám pozem. ke stavbě RD. Nové 
Město n/M. TEL.:.608 026 429

* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Pl-
hově, 1.patro - 34 m2, plast.okna, nově 
zateplen, zachovalý stav. Nízké provoz-
ní náklady (2100,-Kč). Cena 449 tis. 
Kč. TEL.: 603 45 85 37

* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na  rohu ul. Raisova a  Janáčkova, v osob-
ním vlastnictví. Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují. 
Tel. 777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě 
SUN, plastová okna, dům zateplený. 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici 
Růžová po  celkové rekonstrukci, dům 
zateplený, plastová okna. Tel. 777 602 884 
RK nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám DB 2+1 ( přestavěn na 3+1), vý-
měra 61 m2 v Náchodě na Plhově, plasto-
vá okna, opravený výtah. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena: 735 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu 
do  OV 1+1, výměra 37 m2 v  Náchodě 
Bělovsi, po  rekonstrukci kuchyň, kou-
pelna a  WC, nový kotel. Velká proskle-
ná lodžie. Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+kk v centru Náchoda 
v ulici Palachova po rekonstrukci. Plas-
tová okna, nová fasáda, rohová vana, velká 
sklepní kóje. Tel.777 602 884, RK nevolat 
Cena: 5 000,- Kč/měs.
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Pl-
hově, 12. patro - 46 m2, plast. okna, 
celková rekonstrukce, zděné jádro, ve-
stavěná kuchyň a  skříně, malý obývák 
a  oddělená spací část. Nízké provoz-
ní náklady. Cena 700.000 Kč. Více info 
na  tel. 737  773  183 nebo foto na  e-mail: 
aramis.denisa@seznam.cz
* Pronajmu levně byt 1+1 v  Náchodě 
u  nemocnice. Volný ihned. Kauce. Tel. 
720 134 107 volat po 16. hod.
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem 
v  Náchodě poblíž centra. Byt je po  cel-
kové rekonstrukci, nová koupelna s  ro-
hovou vanou. Vybavený je kuchyňskou 
linkou s  vestavěným varným setem. Ná-
jemné 5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044
* Pronajmu byt 2kk v Náchodě, Palacho-
va ul.1457, 5.patro bez výtahu, nájemné 
3.500Kč + služby 2.500Kč + el. energie. 
Sklepní byt 2480 včetně služeb + el.ener-
gie. Tel:775 061 233.
* Prodáme zděný DB 3+1 (76m2) ve Vel-
kém Poříčí (klidná lokalita). Byt prošel 
kompletní rekonstrukcí. Více informací 
na tel.: 732 340 159, email: f.sara@seznam.
cz (zašleme foto). RK NEVOLAT !!!
* Pronajmeme levně zrekonstruovaný 
byt 3+kk na  v  centru Náchoda. Kauce 
a  dlouhodobý příjem podmínkou. Tel. 
602 575 252
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 2+kk, cca 
45m2 v  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRO-
NOVĚ, 200m OD  NÁMĚSTÍ. NÁJEM-
NÉ 4.200,-Kč + ZÁLOHY 250,-Kč/
os/měs (voda + el. spol. prostor). Info: 
777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu pěkný slunný byt 1+1 44m2 

po rekonstrukci v Náchodě. Pouze sluš-
ným lidem. TEL.:777 828 428
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, 
Křinická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena 
Kč 495 tisíc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 
v Žernově 120 u České Skalice, 3. poscho-
dí. Cena Kč 250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po celkové re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. 
Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 
m2, po celkové rekonstrukci v Broumově, 
U  Větrolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 
449 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodám DB 1+1 s  balkonem v  Čer-
veném Kostelci Na  Větrníku, 7.patro, 
dům je zateplený, nový výtah, nová plast. 
okna. V  případě zájmu prosím volejte 
724 226 298

* Prodám st. pozemek na  stavbu ro-
dinného domu na  okraji Dolní Rade-
chové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 
608 66 77 30
* Na  prodej rod. dům u  České Skalice 
za 2,900tis. Tel 608 667 334

* Pronájem nebytového prostoru 85 m2 
na  hlavní třídě Kamenice v  Náchodě. 
Obchod s výkladem přímo na pěší zónu.
Samost.měření energií. Parkoviště. Tel. 
776 148 881
* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.
do zeleně, + WC,v nově zrek. domě 
v NA, Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-
-Kč + el. + voda + topení + kauce., tel. 
608 903 050.
* Pronajmu prostory 35 m2 v I. poschodí 
domu v  centru Náchoda. Možné využi-
tí: kancelář, masážní služby, kosmetické 
služby a  pod. Bližší informace na  tel.č. 
606 951 546

* Pronajmeme nebyt. prostor o  vý-
měře 20 m2 na náměstí v Náchodě atri-
um KB, vhodné jako prodejna. TEL.: 
603 470 419

* Pronajmu řadovou garáž v  Náchodě 
o  velikosti 20 m2, ul. E. Krásnohorské 
(u  benziny). Perfektní příjezd, elekt-
rika zavedena. Cena 1000 Kč/měs. Tel. 
608 888 141
* Pronajmu kancelář na pěší zoně v Ná-
chodě, k dispozici kuchyňka a luxusní so-
ciální zařízení. Nájemné 4.000,-Kč/měs + 
služby 1.000,-Kč info 777 606 464
* Pronajmu prostory k podnikání v Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikúra 
- cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:
608 66 77 30

* Pronajmeme nebytový prostor 
o  výměře 79 m2 (prodejna oděvů) 
na  náměstí v  Náchodě, atrium KB. 
Tel. 603 470 419

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám venkovní stavební rozvaděč, 
cena 2000,-Kč. TEL.: 603 77 90 92
* Prodám lustr z  paroží a  jiné trofeje, 
skleněná podkladní deska pod krbová 
kamna, stojany pro jízdní kola, 2 moto-
bundy menší velikosti. TEL.:777 177 365, 
491 426 804
* Prodám trubkové stavební lešení, leše-
ňové stoly, rozvaděč, a jiné stavební vyba-
vení. Tel. 777 23 21 22
* Prodám suché tvrdé i měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám sponky na lešení (žabky) pro-
točené cca 200 kusů, pilu zkracovačku 
BOSCH skoro nová. TEL.:602 827 860
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

* Prodám odřezy komůrkových de-
sek, za  cenu 60,-Kč - 100,- Kč/m2, 
různé rozměry, barvy a síly materiálů. 
Telefon: 777 200 866

* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník 
a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné 
TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za ho-
tové. TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:
722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím 
za  vaše staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj., vláčky 
HO, MARKLIN, MERKUR aj., různé 
plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoa-
paráty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obra-
zy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, pohledy, 
tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice 
a  poštovní známky, Čína, Českoslo-
vensko a  jiné. Dále staré obálky, dopisy 
a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Jste komunikativní a  chcete v  ži-
votě něco změnit a posunout se dál? 
Možnost přivýdělku při zaměstnání. 
Kontakt: 739 039 864

* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli 
práce pro dům, byt, garáž, zahradu. 
www.vnv-group.webnode.cz

* Hledáme ženy z  Náchoda a  okolí 
na  zakázkové pletení, háčkování a  šití. 
Zašlete prosím stručný životopis, ev. 
ukázku své práce na: milena.stuermer
@hs-kanalsanierung.de

*Autopotahy šité na zakázku z kvalit-
ních materiálů na všechna auta, vč.mon-
táže. Náchod - Běloves, K Brodu 391. Vo-
lejte 606 299 945
* Prodám Peugeot 206, 1.4, hatchback, 
3 dveře, r.v.2000, STK 8/2014, zelený 
tmavý, eko zaplaceno, sportovní verze 
XS, airback, el. okna, nové rádio na CD, 
centrál, 2 x klíč, najeto skutečných 
176  000 km, dovoz SRN 2010, pěkné 
pneu, další zimní pneu na discích, (jeté 
1 sezonu), zachovalý a  čistý interiér, 
pěkný stav a  lak! Cena 34  000,-Kč. Tel. 
605 487 367

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

AUTO - MOTO

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Nebankovní úvěry a hypotéky, 
vždy proti zástavě nemovitosti.

Rychle, diskrétně. 

TEL.: 602 303 062

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

Nebankovní půjčky 
snadno a rychle!

Tel. 773 796 754

• Klempířství, pokrývačství, 
   tesařství
• Kompletní dodávky střech
• Montáž střešních oken 
• Nátěry žlabů a plechových střech
• Výškové práce pomocí 
   horolezecké  techniky
• Drobné opravy střech

PAVEL NOVÁK   
tel.: 724 972 708

www.strechynachodsko.cz 

Pracujete nebo jste pracovali v realitách, 

fin. poradenství, energiích nebo přímém 

prodeji? Zklamala Vás společnost, ohod-
nocení, vedení, styl práce nebo kolektiv? 

Hledáme právě Vás. Zašlete nám životo-
pis na email: spolecnostnovak@gmail.cz

a napište nám, co Vás zklamalo. 
Je na čase to změnit!

Střechy O&N
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

Nový občanský zákoník 8.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

 Ustanovení nového občanského 
zákoníku (NOZ) týkající se nájmu 
budou platit i  na  nájemní smlouvy, 
které byly uzavřeny před jeho účin-
ností. Tato vlastnost je výjimkou z ji-
nak opačného obecného pravidla pro 
závazky. 
 Nájem je vztah, při kterém dojde 
k úplatnému přenechání věci za úče-
lem jejího užívání. Věcí pak nemusí 
být pouze věc nemovitá. Kromě ur-
čení věci a  výše nájmu je nejdůleži-
tější na  daném vztahu doba nájmu, 
ta může být neurčitá (pak bude vždy 
možné smlouvu vypovědět i bez odů-
vodnění) nebo určitá (zde je naopak 
možné smlouvu vypovědět pouze 
ze zákonem nebo smlouvou sta-
novených důvodů). Nájemní vztah 
na  dobu určitou má tedy svá rizika 
nemožnosti jeho skončení kdykoliv 
se rozhodnete, NOZ proto nově sta-
novil maximální dobu tohoto omeze-
ní na 50 let.
 Nejzajímavější budou nepochybně 
změny v otázkách nájmů bytů, proto 
prozatím vynechám změny týkající 
se nájmů ostatních (snad jen krátce 
upozorním, že nově již NOZ nezná 
nebytové prostory, ale prostory slou-
žící podnikání).
 Zda použijeme na  vztah ustano-
vení o  nájmu bytu, nezávisí na  tom, 
zda je pronajímán byt, ale na  tom, 
zda prostory budou sloužit k zajištění 

bytových potřeb. Tato ustanovení 
se neužijí např., pokud si byt prona-
jme právnická osoba. Naopak pokud 
majitel pronajme určitý prostor k by-
dlení, který ale není jako byt zkolau-
dován, bude se jednat o  nájem bytu 
(porušení veřejného práva se posuzu-
je nezávisle). Smlouva o  nájmu bytu 
vyžaduje písemnou formu, její ne-
dostatek resp. neplatnost však může 
z  tohoto důvodu namítnout pouze 
nájemce. Pokud nájemce v dobré víře 
užívá byt déle než 3 roky, považuje se 
nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
 Nájemce může byt přenechat 
do  podnájmu další osobě pouze se 
souhlasem pronajímatele. Tento 
souhlas není potřeba v  případě, kdy 
nájemce v  bytě dál bude bydlet. Po-
kud např. přenechám do  podnájmu 
studentovi jednu místnost, aby mi 
přispíval na  nájem, nemusím žádat 
o  souhlas pronajímatele bytu. Ná-
jemce však vždy musí pronajímatele 
o zvýšení počtu osob v bytě informo-
vat, to platí i při narození dítěte, apod. 
Pokud tak neučiní do  dvou měsíců, 
může to být důvodem pro výpověď 
z  nájmu. Skončení nájmu, ale např. 
i možnost chovat v bytě bez souhlasu 
pronajímatele zvíře, bude předmětem 
dalšího článku.

JUDr. Jan Dostál,
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

                             NOZ a nájem  část I.

PS – STAV 

Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Tel.: 608 351 606, www.ps-stav.cz 

e-mail: sedlacek@ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU, 
BRÜGMANN, VEKA 
ŽALUZIE, ROLETY, 
PARAPETY

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Pronájem nebytových prostor 
v areálu Řemeslnického centra, 

Na Hamrech v Náchodě. 
Plocha je cca 120m2, volný ihned, 

možnost parkování v areálu.

 Kontakt  tel.: 777 601 040

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 20. 3. 2014

Tel. 491 461 414   mob. 774 197 388

nutno

objednat

Motel EDISON, Kleny 46

Přijme
Číšníka/servírku
Tel.: 775 576 515 (516)

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Kompletní sortiment LED osvětlení: 
• LED žárovky včetně svíček a miňonek 

• LED bodové osvětlení 

• LED pásky včetně příslušenství 

• LED vestavná stropní svítidla • LED refl ektory 

• LED průmyslové osvětelní • LED zářivky

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky 

Spectrum LED

www.spectrumled.cz

Nabízíme Vám následující služby: 

• poradenství v oblasti LED osvětlení 

• zpracování světelného projektu 

• kalkulace výhodnosti změny osvětlení 

• zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 

Předváděcí místo a vzorková prodejna: 

Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 

Nové Město nad Metují 

e-shop: www.ledprovas.cz 
email: obchod@ledprovas.cz 

tel.: 602 107 706, 774 814 457

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Hasiči ve Fordu
 Broumovští hasiči (část složky 
HZS Královéhradeckého kraje) mají 
k  dispozici nový zásahový automo-
bil v hodně cca 1,5 mil. Kč. Jedná se 
o vozidlo na podvozku Ford Ranger 
4x4, které nahradí stávají Land Rover 
(v provozu 18 let). Vozidlo je primár-
ně určeno především pro zásahy při 
dopravních nehodách a tomu odpo-
vídá i jeho vybavení, mezi kterým ne-
chybí skládací nosítka pro vrtulník, 
stabilizační páteřová deska či vyproš-
ťovací technika. 

Březen, za 

kamna vlezem? 
 V Červeném Kostelci to neplatí, 
protože právě na tento měsíc je plá-
nováno zahájení revitalizace zeleně 
u  tamního divadla J.K.Tyla. Akce, 
proti které neúspěšně protestovali 
ornitologové až z  dalekých  Par-
dubic, si klade za cíl obnovit zeleň 
v  lokalitě v  podobném stylu, v  ja-
kém existovala v  době postavení 
divadla před 80-ti lety.   

Prodám zařízený zahradní domek 

s chatou na pěkném stavebním 

pozemku, k.ú. Náchod, 

p.č.650/13,14,18,19, celková 

výměra 1470 m2

Tel.: 602 145 222
RK NEVOLAT

Hotel HOLZBECHER 
Vás srdečně zve na

JARNÍ HODY ve Zlíči
21.-23. 3. DRŮBEŽÍ HODY

husa, krůta, kachna, kuře
28.-30. 3. VEPŘOVÉ HODY

jitrnice, jelita, kroupy, ovar 
4.-6. 4. EXOTICKÉ HODY
klokan, pražma, pštros, žralok

12.-13. 4. ZVĚŘINOVÉ 
HODY

jelen, kanec, srnec, zajíc

Příjemné posezení 
a dobré speciality i nápoje

Tel.777 225 812, 491 452 866

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve:

BRAMBORÁKOVÉ HODY
Sobota 22. 3. až neděle 23. 3.

VELIKONOČNÍ HODY
... kachny, králíci, řízky + salát

Sobota 19. 4. až pondělí 21. 4.

GULÁŠOVÉ HODY
Čtvrtek 1. 5. až neděle 4. 5.

TO NEJ Z NAŠICH HODŮ
Čtvrtek 8. 5. až neděle 11. 5.

Tel.491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

PLOTY . ZÁBRADLÍ 
BRÁNY . SCHODY 
BALKONY . TERASY  
PRÁCE S NEREZEM
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

ODVEZETE

vývojá e pro vývoj software 
elektronických za ízení

  Nápl  práce:
- Programovaní 8b a 32b procesor  v jazyce C
- Programování aplikací pro opera ní systémy Windows a Linux

  Požadujeme:
- Schopnost pracovat týmov
- Alespo  st ední znalost Aj (p ípadn  Nj)
- Dobrá znalost programování v jazyce C
- Znalost programování aplikací pro opera ní systémy Windows 
  a Linux
- Praxe v oboru alespo  3 roky
- idi ský pr kaz skupiny B
 
  Nabízíme:
- Zajímavou práci v mladé spole nosti a p átelském kolektivu
- Finan ní ohodnocení s možností r stu dle kvality a zkušeností 
  pracovníka od 17.000 do 35.000K
- Pln  hrazené stravování
- P ísp vek na penzijní spo ení 

Své životopisy prosím zasílejte na info@smart-tec.cz.

Spole nost SMART-TEC s.r.o. 
se sídlem ve Velkém Po í í, 
hledá do svého týmu

www.smart-tec.cz

simply smart SEZÓNA ZAHÁJENA
Smažírna Pstražna zahájila jarní sezónu

Na smaženého pstruha si můžete zajet do Polska
Autem – 7 km od centra lázní Kudowa Zdroj směr 

Skanzen lidové architektury
Cyklotrasa – z Hronova na Žďárky směr hraniční přechod 

Doly, po 2 km jste v cíli

Nové pohlednice
 Infocentrum v Broumově vy-
dalo vlastní sadu pohlednic (12 
kusů). Motivy z  Broumova i okolí 
tak vhodně doplní nabídku upo-
mínkových předmětů při návštěvě 
metropole Broumovského výběž-
ku. Pokud si nechcete pohledni-
ce přímo zakoupit a chcete se jen 
potěšit působivými fotografi ckými 
snímky, najdete ukázku nových po-
hlednic na broumovském webu na 
adrese www.broumov.net. 

Jen tak pro radost 
 je název benefi ční prodejní vý-
stavy, která se uskuteční ve Výstav-
ní síni MěÚv Červeném Kostelci 
ve dnech 20.-23. března. Zakoupit  
zde můžete například keramiku, 
šperky či dekorativní předměty. 
Ve všech případech se jedná o pro-
dukty  rukodělných technik. Část 
fi nančního výtěžku z výstavy bude 
věnována  na konto Hospice Anež-
ky České v Červeném Kostelci. 
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