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Příští Echo vychází 16, dubna 2010

www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

P�ivítejte jaro s Visage Factory!
Je �as na prom�nu!

Kosmetika, kade�nictví, masáže,
manikúra, pedikúra

Komenského 1472, Náchod.
Tel.: 602 190 040
více �t�te na str.5

Vinotéka Jarmila Jirásková pro Vás otevírá
VINÁRNU - KAVÁRNU CIBETKA           

Masarykovo nám�stí 19, NÁCHOD
bývalý LB BAR

Vinotéka
Jarmila Jirásková

Tyršova ul. �p. 65, Náchod

Provozní doba:
pond�lí - pátek 9 - 12 hodin  
                              13 - 18 hodin
sobota  9 - 12 hodin

 Historicko-p�írodopisnou vycházku oko-
lím Nového M�sta nad Metují si m�žete 
ud�lat v sobotu 10. dubna. O vývoji osídle-
ní, p�etvá�ení krajiny a p�írod� našeho regi-
onu pohovo�í a vycházku povedou Mgr. Jan 
T�ma (archeolog, pracovník Regionálního 
muzea v Náchod�) a Mgr. Jan Ježek (profe-
sor náchodského gymnázia). Sraz v 9:10 na 
vlakovém nádraží v  Náchod�. D�ti, zví�ec-
tvo a ostatní rodinní p�íslušníci vítáni.

JarníJarní
vycházkavycházka

 V úpickém m�stském zastupitelstvu se 
rozproudila debata, zda v dob� ekonomické 
recese omezit vysílání tamní televize Ú�ko.
M�sto Úpice si každý týden platí 20 minut 
televizního vysílání. Navrženo bylo, aby 
byla placená stopáž zkrácena na 15 minut a 
� nancování zbývajících 5-ti minut zajistily 
obce v okolí. Tento návrh však p�ijat nebyl 
a zachován byl „status quo“, tedy 20 minut 
placených z úpické m�stské pokladny.     (r)
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ÚPICKÁ TELEVIZE

JARNÍ VLNA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E
SE SLEVOU AŽ 54 %

AK�NÍ CENY
PRA�KY MY�KY SPORÁKY
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Zahradního domu Ratibořice
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Jarní květinová výstava

www.e-nachodsko.cz
portál náchodského regionu



TALÍ� VE ZNAMENÍ 
CH�ESTU. DO VÁZY 

NEBO NA TALÍ�?
   Latinský název Asparagus of� cinalis k takové otázce svádí. Odpov�� kuliná�� je však 
jednozna�ná. Na talí�! Ch�est obecný oce�ují labužníci natolik, že mu odedávna p�ezdíva-
jí král zeleniny nebo p�írodní elixír mládí. A navíc - ch�est má úžasné lé�ivé i regenera�ní 
ú�inky, známé již p�ed mnoha tisíci lety. Traduje se také, že bílý ch�est je nejen vynikající 
pochoutka, ale i významné afrodiziakum. O uplatn�ní ch�estu jako výborné lah�dky se 
zasloužil zahradník Ludvíka XIV., který založil ve Versailles první ch�estové plantáže. 
V 18. století se jeho p�stování rozší�ilo i k nám, kde za�íná slavná moravská historie 
„ivan�ického šparglu“. Zdejší ch�est se ukázal jako nejlepší v celé Evrop� a byl ve sv�t� 
znám�jší než plze�ské pivo.
Komunistický režim však pokládal tuto zeleninu za buržoazní pochoutku a slavné p�s-
tírny zrušil. Ch�est se tehdy nej�ast�ji používal vzrostlý jako sou�ást �ezaných kv�tin.                   
V sousedním N�mecku, kde od poloviny kv�tna do konce �ervna po�ádají doslova ch�es-
tové orgie, milují p�edevším bílý ch�est. Angli�ané dávají p�ednost zase zelenému ch�estu 
a v Itálii i ve Francii jsou oblíbené ob� varianty. K nám se dostává hlavn� ch�est dovážený 
ze Špan�lska.

Ch�estový kolá�
200 g hladké mouky, 80 g másla, 2 žloutky, 80 g zakysané smetany, 5 g soli, 60 g sušené 
šunky, 20 g strouhaného parmazánu, 250 g bílého ch�estu, 250 g zeleného ch�estu, 200 ml 
smetany, 50 g strouhaného ementálu, pep�.
   Mouku promícháme se zm�klým máslem, p�idáme žloutky, zakysanou smetanu, s�l   
a zpracujeme. Hotové t�sto necháme minimáln� 2 hodiny odpo�inout v chladu. Poté ho 
rozválíme na ten�í plát (2 až 3 mm), který vložíme do formi�ek nebo na plech. Na n�j 
poklademe plátky šunky a nasypeme t�etinu parmazánu. O�išt�ný ch�est nakrájíme na 
plátky, promícháme se smetanou, parmazánem a ementálem, lehce opep�íme a navršíme 
do formi�ek. Pe�eme ve vyh�áté troub� 15 až 20 minut p�i 180ºC. Kolá� chutná nejlépe 
vlažný.
   Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i spolu s rozd�le-
ním ch�estu a návodem na jeho využití v kuchyni na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravují žáci a pracovníci St�ední školy hotelnictví
a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.,  www. hshronov.cz      

SKVĚLÉ NÁPOJE aneb TEPLICKÁ 

HOTELOVKA doporučuje

   Kdo by dnes neznal osv�žující koktejl, jehož domovinou je daleká 
Kuba? Poprvé byl v baru p�edstaven v roce 1927, p�i�emž v literatu�e 
se tento pojem objevuje už od roku 1910.
   Proces jeho vzniku je ale daleko zajímav�jší. D�lníci na t�tinových 
polích dostávali k pití od zam�stnavatel� š	ávu s t�tinovým cukrem. 
Oby�ejná š	áva jim ale nechutnala tolik, jako když ji trochu zpest�ili 
kapkou aguardiente, což byl p�edch�dce rumu. Postupn� je napadlo 
do nápoje ješt� nadrtit trochu máty. Záhadou však stále z�stává, jak se 
vlastn� do drinku dostala jeho dnes již nedílná sou�ást, a to je limetka.
Má se za to, že je výplodem fantazie n�jakého kubánského barman-
ského mistra.
   V poslední dob� p�icházejí barmani s novými chu	ovými varian-
tami, jako je jahodové, mangové nebo vanilkové mojito. Nemáte- li 
chu	 na alkohol, m�žete zkusit také tzv. virgin, neboli nealkoholické 
mojito, tj. bez rumu.

Klasické Mojito je nejlepší!
Nakrájíme dob�e omytou limetku i s k�rou na drobné kousky, zasy-

peme t�tinovým cukrem a vhodíme n�kolik lístk� máty. Vše rozdrtí-
me p�ímo ve skleni�ce k tomu ur�eným muddlerem nebo rukojetí od 
va�e�ky. P�idáme drcený led, kterým naplníme skoro celou sklenici. 
Poté p�elijeme bílým rumem - asi 5 cl na jednu porci a doplníme so-
dou.

    Nyní zbývá už jen mojito dozdobit mátou, limetkou a m�žeme 
podávat! Nesmíme však zapomenout na nezbytné br�ko, bez n�j totiž

tém�� nejde mojito pít. B�žným naklon�ním sklenice si prost� nikdy 
nevychutnáme celé chu	ové spektrum, které tento lahodný osv�žující 
koktejl nabízí!

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. Sofa Šr�tková
a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného

stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz  

MOJITO - světoznámý kubánský koktejl

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH
JARO ZNAMENÁ ZVÝŠENÍ AKTIVITY I PRO HASI�E

Duben je m�sícem, kdy na zahrádkách, sadech a v lesích kon�í období klidu, 
kdy se zahrádká�i snaží do svých pozemk� nalít nový život. Duben však bývá také 
m�sícem, ve kterém hasi�i vyjíždí k požár�m a planým poplach�m nej�ast�ji.

Kv�li neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požár� trá-
vy, odpad�, ke�� �i lesního porostu. Málokdo si uv�domuje, že tyto aktivity p�ímo 
ohrožují lidské životy! I zdánliv� tak bezpe�ná �innost, jako je spalování shrabaných 
porost�, m�že mít neblahé následky. Ohe� v otev�eném prostoru se m�že, nap�. p�i 
náhlém poryvu v�tru, velice snadno vymknout kontrole a zp�sobit nejen zna�né škody 
na majetku, p�ípadn� ohrozit lidské životy, m�že ale také zp�sobit závažné ekologické 
následky. Sta�í jen chvilka neopatrnosti, trocha nepozornosti nebo panika. Vypalování 
porost� je podle zákona o požární ochran� striktn� zakázáno. V p�ípad� porušení to-
hoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osob� pokuta až ve výši 25 000 K�, právnické 
osob� a podnikající fyzické osob� m�že být ud�lena sankce až do výše 500 000 K�. 
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako nap�. spalování listí nebo 
shrabané trávy na zahrádce �i pálení klestí v lese. Zákon tyto �innosti sice výslovn� 
nezakazuje, ale spalování ho�lavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné 
p�edem ohlásit na opera�ní st�edisko hasi�ského záchranného sboru kraje a dbát p�itom 
pokyn� p�íslušníka sboru (telefon pro ohlášení: Náchod - 950 515 500, Rychnov - 950 
520  600).

V zájmu bezpe�nosti velikost hromad klestí, p�ípadn� zbytk� po t�žb�, po úklidu je 
nutno volit tak, aby sho�ely b�hem doby, kdy bude na míst� p�ítomen dozor. Ohe� se 
nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení m�žete až poté, co oh-
ništ� d�kladn� uhasíte. Klest �i odpad spalujte jen v bezpe�né vzdálenosti od objekt� 
a souvislých lesních porost�. Zcela zakázáno je nap�íklad rozd�lávání ohn� ve vysoké 
suché tráv�, na strništi apod. Místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejmén� 1 m, 
kde budou odstran�ny ho�lavé materiály až na minerální p�du (zeminu). P�i rozd�lává-
ní ohn� v žádném p�ípad� nepoužívejte vysoce ho�lavé látky jako nap�. benzín, naftu 
�i líh. P�i spalování m�jte vždy po ruce dostatek vody pop�. jiné hasební látky a dbejte, 
aby k místu spalování vedla sjízdná cesta. P�i nep�íznivém po�así (silný vítr, sucho) 
ohe� rad�ji v�bec nerozd�lávejte, p�i zhoršení po�así, nap�. silném v�tru, pak pálení 
ihned p�erušte a ohe� uhaste. Po skon�ení pálení ohništ� d�kladn� uhaste a po dobu 
p�ti dn� nebo do vydatného dešt� místo pálení pravideln� kontrolujte. Pamatujte, že i 
ve zdánliv� zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv v�tru 
m�že znovu rozdmýchat a ohe� roznést do okolí.

Pokud by se p�esto ohe� za�al vymykat kontrole, neváhejte a ihned volejte hasi�e 
prost�ednictvím tís�ových linek 112 nebo 150. V prost�edí jako je zahrada, pole, les 
�i louka se ohe� dokáže ší�it velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními 
silami, mohli byste utrp�t zran�ní �i dokonce p�ijít o život.                   Old�ich P�ibyl       

Už jen kyti�ku na hrob Ti m�žeme 
dát, chvilku postát a tiše vzpomínat.

VZPOMÍNKA
 Dne 11.dubna 2010 vzpomeneme 
1.smutné výro�í, kdy tragicky zem�el       
v nedožitých 22. letech, pan Pepa 
DRAŠNAR z Nového M�sta nad Metují.

 Stále vzpomínají rodi�e, sestra, 
p�íbuzní a kamarádi. 

Kdo m�l rád  vzpomene 
               a taky nezapomene

VZPOMÍNKA
 Dne 10.dubna 2010 uplynou 3 smutné 
roky, kdy nás navždy opustila naše ma-
minka, paní Emilie Bártová z Náchoda.

   Stále vzpomínají dcery 
Alena a Hana  

Pěkný zděný byt 2+1 po částečné rekonstrukci v Trutnově - Kryblicích  ................................................. 990 000,- Kč
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  ........................................................... 1 790 000,- Kč
Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky  ....................................................... 1 440 000,- Kč
Větší rodinný dům s pergolou a garáží v klidné části Rtyně v Podkrkonoší  ........................................ 1 490 000,- Kč
Hezký byt 1+1 s vyzděným jádrem, novou kuchyní a koupelnou v Náchodě .......................................... 860 000,- Kč

Rodinná vila s bazeném Česká Skalice
Rodinná vila  s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části města na Žižkově 
kopci, 400m od náměstí. Nemovitost zaujme J-Z orientací a panoramatickým výhle-
dem. Díky novému obchvatu města je Česká Skalice symbiózou mezi bydlením ve městě 
a klidným prostředím bez vlivů nadměrné dopravy. Disp: 2 bytové jednotky 2x 3+1 
(2x WC i koupelna), veranda, půda, pergola. Nové odpady, elektřina a vodovod,vytápění 
na el.+TP. HUP u domu, pozemek  841 m2. � Cena:3 350 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (2)
stran� u nyn�jší Broumovské ulice. Pracovalo 
zde hodn� ob�an� z B�lovse, Náchoda i okol-
ních obcí. Továrnu p�vodn� v roce 1864 za-
ložil Izák Daniel Pick jako p�ádelnu lnu, kde 
zam�stnával kolem 700 d�lník�. Po úpadku v 
roce 1870 objekt koupil Felix a Richard Kat-

� P�edvále�ná podoba fy Katzau

� Sou�asný pohled na továrnu                                        

zau spole�n� s Ludvíkem Weisem a p�em�ni-
li továrnu na p�ádelnu bavlny s 200 d�lníky. 
Od roku 1893 krátce vedl továrnu He�man 
Hitschmann a zavedl zde tkalcovnu. Ta m�la 
i za krize v první sv�tové válce 435 d�lník�. 
Pozd�ji továrnu p�evzal Simon Katzau.
   Za války byla fabrika jako židovský 
majetek zabrána N�mci. N�mecká � rma 
Lufthansa zde provád�la výrobu a opravy 
leteckých motor�. Ve dne v noci byl slyšet 
hluk leteckých motor�, které zkoušeli tech-
nici v údolí vlevo od hronovské cesty „Na 
brzdách“. Naproti továrn� byly dva kryty 
pro zam�stnance. Po válce zde n.p. Tepna 
op�t zavedl textilní výrobu. Až do konce 
roku 1991 se p�ádelna nazývala Tepna 02. 
Továrna m�la i vlastní železni�ní vle�ku. 
Výroba byla po tomto roce delimitována 
do náchodského závodu. Velkoobchod po-
traviná�ským zbožím si zde z�ídil sklady.
Nyní je zde jen n�kolik menších � rem.
                         P�ipravil Antonín Samek
Pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, 

doklady a fotogra{ e o uvád�ných 
objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je 

prosím na adresu 
samek.beloves@seznam.cz nebo do

redakce ECHA.

P�ÁDELNA V BABÍ
  
 Pomineme-li nejstarší textilky regionu v 
Malé Skalici a 
erveném Kostelci, byla 
jmenovaná p�ádelna prvním objektem to-
hoto typu na Náchodsku. Ten stojí po pravé 

  Ob�anské sdružení Centrum rozvoje 
es-
ká Skalice po�ádá 15.dubna na Žernov�      v 
místní sokolovn� od 9 hodin záv�re�nou kon-
ferenci k projektu „Harmonie kulturní krajiny 
na území NPP a NKP Babi��ino údolí“.
  Jednodenní konference na téma „Život 
a podnikání v chrán�ných územích“ se 
zú�astní odborníci z �ad profesionálních 
ochránc� p�írody, subjekt� p�sobících v 
chrán�ných územích a podnikatelé, kte�í v 
t�chto oblastech vykonávají svojí �innost.
  Ú�astníci konference budou moci zdarma 
využit vypravený autobus z 
eské Skali-
ce do Žernova a zp�t. Podrobné informace 
obdržíte v Regionálním informa�ním centru 
tel.: 491 451 116

OB�ADNÍ SÍ�
v Polici nad Metují má nyní rekonstru-
ovanou p�ípravnu. Svateb�ané a další 
slavnostní hosté tak jist� ocení �ástku 
149 000,-K�, kterou polická radnice na 
tento zám�r získala z Programu regene-
race m�stských památkových rezervací a 
m�-stských památkových zón.                  (r)  

METAMORFÓZA KINA
   Po �ty�iceti letech kon�í v Dobrušce         
v dubnu provoz tamního panoramatické-
ho Kina 70. Prom�na kina na multifunk�-
ní za�ízení se sálem pro 300 osob bude 
nejvýznam�jší investi�ní akcí m�sta v 
tomto roce.                                                      (r)       

 VZPOMÍNKA
Se smutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Vladimíra Kožešníka z 
ervené-
ho Kostelce. Dne 13. dubna 2010 uplyne 
5 smutných let od jeho odchodu...
Kdo jste ho znali a m�li rádi, v�nujte mu 
s námi tichou vzpomínku.

                     Manželka a d�ti 
s rodinami, vnou�ata  

P�átel�m P�átel�m 
Babi��ina údolíBabi��ina údolí



nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D~M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D~M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

Stoleté výro�í

Pozvánka do salónu krásy a relaxace
Dámy a pánové, přijměte pozvání 

do nově otevřeného salónu krásy a relaxace.

Salón se nachází v samém  centru Náchoda a nabízí kompletní, profesionální služby v 
pé�i o obli�ej a t�lo.
� Na co se m�žete t�šit? 
Kosmetické ošet�ení pleti zna�kou Biodroga: Tato zna�ka nabízí nejvyšší kvalitu, maxi-
mální ú�inek, nejlepší snášenlivost a inova�ní koncepty ošet�ení. 
ekají na Vás jedine�né 
obli�ejové masáže a na záv�r ošet�ení malý dáre�ek v podob� miniprodukt� na domácí pé�i 
+ další malá p�ekvapení :-).
Poznejte kosmetiku trochu jinak a nechte se rozmazlovat a hý�kat v rukou profesionála.
Vizážistické služby: 
eká Vás ve�írek, pracovní pohovor, oslava, svatba nebo prost� jen 
toužíte po ? Sv��te se do rukou vizážistky s dlouholetou praxí.
Masáže a t�lová ošet�ení - Nabídka masáží je opravdu široká.
Dop�át si m�žete masáže sportovní, relaxa�ní, aromatické, naprostou novinku h�ejivou masáž 
t�la a mnohé další.
Kdo se o Vás postará? Jmenuji se Martina Krejsarová a jsem kosmeti�ka, vizážistka, masérka.
 Za�ínala jsem v salónu zde v Náchod�, ale moje touha byla mnohem v�tší, cht�la jsem získat  
zkušenosti a stát se profesionálem ve svém oboru. Proto jsem se p�est�hovala do Prahy, kde 
jsem se stala kosmeti�kou, masérkou a vizážistkou v hotelu Hilton. Po této zkušenosti jsem 
nastoupila jako kosmetická školitelka pro francouzskou luxusní zna�ku Darphin.
Školila jsem kosmeti�ky, masérky po celé 
eské a Slovenské republice. Jezdila  pravideln� 
na seminá�e a školení do Pa�íže a m�la tak možnost vid�t ty nejv�tší profesionály ve svém 
oboru a od nich se u�it.
Díky všem t�mto zkušenostem mohu nabídnout svým klient�m dokonalý servis a  profesionalitu.
Proto v��ím, že pokud m� navštívíte, budete v t�ch správných rukou.

T�ším se na Vás.

ŽALUZIE

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Salón krásy a relaxace, 
Strandova 48

(2. patro, výtah k  dispozici)
Náchod 54701

Více informací na www. krasa-relax.cz
objednávky na tel.:

 603 150 254

  Když vám Ital �ekne, že n�komu dal pizzu, znamená to, že n�kdo 
od n�ho dostal, ehmm nakláda�ku. Z�sta�me však u významu slova
pizza, který 
eši chápou nejlépe, totiž jako ozna�ení pro bohat� ob-
ložený slaný kolá� s tradicí dlouhou již t�i tisíce let. Pizza se úsp�šn� 
dostala do mrazicích pult� prodejen, sítí ob�erstvení, restaurací - i 
školních jídelen. P�íkladem je školní jídelna v náchodské Raisov� 
ulici, která pravideln� svoje strávníky p�ekvapuje tématicky lad�ným 
jídelní�kem. Italská kuchyn� a pizza chyb�t samoz�ejm� nemohly, jak 
dosv�d�uje náš snímek. Též v drobnostech a výzdob� se školní jídelna 
prom�nila v pizzerii.                                                          foto echo - pi       

MS Ná�adí, s. r. o.
Drtinovo nám�stí 171

547 01  Náchod
Obchodn�-výrobní spole�nost

nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici

OBCHODNÍ REFERENT / KA

Požadujeme: 
� SŠ vzd�lání

� praxi v oboru min. 2 roky
� anglický jazyk slovem i písmem, n�mecký jazyk na komunikativní úrovni

� uživatelská znalost PC (MS Of� ce)
� aktivní p�ístup, zodpov�dnost

� výborné komunika�ní a prezenta�ní schopnosti
� �P sk. B – aktivní �idi�

Nabízíme:
� zajímavou práci v p�átelském kolektivu

� pracovní pom�r na 1 rok s možností prodloužení
� odpovídající mzdové ohodnocení

V p�ípad� zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis
na e-mail: zuzana.wihanova@msnaradi.cz

„NAKLÁDA�KA 
VE ŠKOLNÍ JÍDELN�?“

   B�loveská ob�anka 
paní Marie Hejzlaro-

vá, náchodská roda�ka, se 
16. b�ezna 2010 dožila požehna-

ného v�ku 100 let. Ke kulatému výro-
�í ji p�išly blahop�át �lenky osadního výbo-
ru. Jako mladá modistka se zalíbila mlyná�i 
Zde�ku Hejzlarovi, jinak výbornému herci 
a zp�vákovi náchodské ochotnické scény. V 
roce 1933 si �ekli své „ano“ a p�ist�hovala 
se do B�lovse. Zapojila se ihned do místní 
t�locvi�né jednoty Sokol. Do toho p�išla II. 
sv�tová válka, ve mlýn� schovávali sokol-
ský prapor a cvi�ební ná�adí.
Pomáhali lidem semlít „na�erno“ obilí, i p�i-
sp�li povozem p�i odvozu stavebního mate-
riálu a podobn�.
   Živnosti si dlouho neužili. P�išlo znárodn�-
ní a paní Marie pak dlouhá léta pracovala ve 
Sn�žce. V roce 1947 a dalších létech pomá-
hala ve mlýn� s ostatními maminkami va�it 
pro žáky nové školy kakao, guláš z Unrry i 

dobré kolá�ky. Manžel brzy zem�el, ale p�esto sta�ila dob�e vychovat t�i dcery a dnes se t�ší 
ze života sedmi vnou�at a devíti pravnou�at. 
lenové osadního výboru v B�lovsi jí tímto p�ejí 
ješt� hodn� zdraví a spokojenosti do dalších let.  

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem
doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 

sjednané
pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:

eských Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

p�íjem zakázek: Po - 
t  9-13,30 h

chemické výrobní družstvo,

významná společnost v oblasti výroby a distribuce 
dekorativní kosmetiky a léčebné kosmetiky

 se sídlem v Novém Městě nad Metují

 hledá kandidáta na pozici:

regional manager
pro prodej kosmetiky

Požadujeme: 
� min. SŠ vzdělání

� praxe na obdobné obchodní pozici
       � aktivní řidič

� výborné komunikační schopnosti
� schopnost operativně řešit problémy

� samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, fl exibilita

Náplň práce:
� podpora a rozvoj skupiny obchodních zástupců

� pravidelná práce s OZ v terénu
� aktivní podpora OZ při vyhledávání nového zákazníka

 Nabízíme   
� dlouhodobou perspektivu

� samostatnou pozici
� hlavní pracovní poměr

� zázemí  společnosti s dlouholetou tradicí
� odpovídající ohodnocení

Nástup  možný dle dohody.
Profesní životopis zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz         



P�ihlaste se ješt� dnes !
Zarejestruj si� ju� dzi� !

Mikroprojekt wspó�finansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud�etu 
pa�stwa za po�rednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Wspó�pracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Projekt je spolufinancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Glacensis

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

V cen� montáže provádíme diagnostické nakódování �ídících jednotek 
vozidel s elektroinstalací tažného za�ízení, které je velice d	ležité pro 
bezporuchový provoz vozidla s tažným za�ízením. Jsme také výrobci a 
p�ímý dovozci originálních elektroinstalací k tažným za�ízením.  

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
odborné poradenství, montáž, servis u výrobce, prověřené kvali-
tou výroby ISO, prodeje a montáží se 17 letou tradicí na trhu. 

SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 
549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

Nabízíme produkty od � rmy  LIQUI MOLY.
MOTOROVÉ OLEJE

ADITIVA
AUTOKOSMETIKA

Možnost zap�j�ení automobilu do 25 km ZDARMA!!

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

Jízdárna DALEN
Lenka Hurníková, Stará zámecká 

cesta, Náchod
po�ádá

pro d�ti od 7 let
v rodinném prost�edí s hodnými

koníky, s výukou zam��enou
na sed a vedení kon�.

Termíny: 25.7-31.7., 1.8.-7.8.,
8.8.-14.8.

Více informací na tel. 776 49 49 07 
nebo www.dalen.mypage.cz
e-mail: dalen@seznam.cz

prázdninové jezdecké tábory



Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY
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Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

V     PRODEJI JIŽ ZÁJEZDY NA ROK 2010  
CK VTT – specialista na �ecko a �ecké ostrovy             SVOZY Z NÁCHODA ZDARMA

DUBNOVÁ VELIKONO�NÍ SLEVA od 1.-15.4.2010
12% + dít� jen za 1900,-K�

CK MONATOUR  (Špan�lsko, Mallorca, Rhodos, Korfu, novinka ANDALUSIE), transfery na letišt� z Hradce Králové, busem
z Náchoda

                                                                NOV�: slovenské lázn� Slia� autobusem z Hradce Králové   
****

DIVADLO GOJA MUSIC HALL – D�TI RÁJE 15.5.2010 od 19:00 uzáv�rka p�ihlášek 20.4. POSLEDNÍ MÍSTA!!!!
Kamarádi do dešt� se vrací jako d�ti ráje, Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi budou vystupovat v rolích DJ�.

Písni�ky Františka Jane�ka, Michala Davida, Zde�ka Bartáka, Pavla Vrby a skupiny Kroky hrají v muzikálu hlavní roli.
Cena: 1.180,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce

****
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN – CARMEN 5.6.2010 od 19:00 uzáv�rka p�ihlášek15.5.

S Carmen p�ichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, ve které nebudou chyb�t ani odvážná cirkusová �ísla.
V hlavní roli Carmen se p�edstaví Lucie Bílá

Cena: 1.170,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce
****

LODÍ NA MUZIKÁL – DIVADLO KALICH – TOUHA 19.6.2010 od 19:00 uzáv�rka p�ihlášek 18.5.
Každý z nás po n��em touží. Po lásce, pen�zích, uznání, karié�e, sláv�, št�stí,… Touha je zkrátka tím nejsiln�jším citem, jenž nás žene dál…

V hlavní roli nap�. L.Vondrá�ková, D.Gondík, I.Vodochodský, R. Hrušínský ml.,…
Cena: 1.500,-/1.300,- a d�ti do 11 let 1.410,-/1.210,- v�etn� dopravy, vstupenky na p�edstavení dle kategorie, projíž	ka lodí s ob�erstvením, pr�vodce

****
LODÍ NA MUZIKÁL – DIVADLO KALICH – ROBIN HOOOD 11.9.2010 od 19:00 uzáv�rka p�ihlášek 10.8.

Ojedin�lý projekt, kterému p�edchází velká talentová show Prima TV Cesta ke sláv�! Samotné téma muzikálu samoz�ejm� slibuje skv�lou zábavu pro všechny
v�kové kategorie

Cena: 1.500,-/1.300,- a d�ti do 11 let 1.410,-/1.210,- v�etn� dopravy, vstupenky na p�edstavení dle kategorie, projíž	ka lodí s ob�erstvením, pr�vodce
****

ZAHRADA �ECH A VINOBRANÍ LITOM��ICE 25.9.2010 uzáv�rka p�ihlášek 24.8.
Výstavní expozice ovocná�ské a zeliná�ské unie. Po výstav� návšt�va Vinobraní 2010 v centru Litom��ic, spojená s možností ochutnávky bur�áku

Cena: 570,-K� v�etn� dopravy a pr�vodce
****

!DÁLE ZAJIŠ
UJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!

Přivítejte jaro s Visage FactoryPřivítejte jaro s Visage Factory

– každá žena může být krásná!– každá žena může být krásná!

Kosmetika, Kade�nictví, Masáže, Manikúra, Pedikúra
Komenského 1472, Náchod, ( 50m od MŠ Komenského )

Naše typy na jaro:Naše typy na jaro:
�� Kosmetické ošetření pleti  395,- Kč
�� „Vyžehlení“ vrásek  440,-Kč
�� Francouzské melíry tón v tónu od 400,-Kč 
�� Prodlužování vlasů ( cena dle počtu
    pramenů )

�� Zpracování účesu na počítači   195,-Kč
�� Voňavá čokoládová masáž pro hydrataci
    pokožky 495,-Kč
�� Gelové nehty – nejnovější trendy zdobení
       a barev 490,- Kč
�� Pedikúra – ošetření nohou spec. přístro-
        jem + zábaly od 235,-Kč

A další široká nabídka: diamantová mikrodermabraze pleti, odstra
ování pigmentových 
skvrn, žilek pulsním sv�tlem IPL, permanentní make up, našívání �as.......... Od 1.4.
se m	žete p�ihlásit do PROM�NY a sv��it se profesionálnímu týmu Visage Factory.
Jsme tu pro Vás. Tel.: 602 190 040, Po – Pá 8.00 – 19.00 hod. So na objednání.

Ve�er pro dobrou v	c
Společensko - kulturní akce, již 10. roč-
ník, se uskutečnila v pátek 26. března 
2010 v jaroměřském divadle. Tato cha-
ritativní akce, jejímž hlavním organizá-
torem byl David Novotný z Náchoda, ve 
spolupráci s Městským kulturním stře-
diskem a městem Jaroměř, byla dle mého 
názoru smysluplná.
Pomáhá těm, kteří to potřebují. Celkový 
výtěžek ve fi nanční i materiální podobě 
z této akce půjde postiženým dětem do 
Stacionáře NONA v Novém Městě nad 
Met., dále do Základní školy speciální v 
Jaroměři a Mužovi roku 2009 -Martinu 
Zachovi, který se v současnosti léčí po 
velmi těžkém úrazu. Celkově tato letošní 
akce přinesla 98.347 Kč.
   Celým kulturním programem večera 
provázela sympatická dvojice moderáto-
rů Lucie Koňaříková - Salamé a Vlasta 
Korec.
Z hostů, kteří zde vystoupili, to byl „ 
šoumen „ zpěvák Sámer Issa a populární 
Leona Machálková, Heidi Janků, Světlana
Nálepková a Martina Balogová. V prů-
běhu programu přijela i fi lmová delegace 
v čele s Tomášem Magnuskem, rodákem 
z Náchoda a hercem Josefem Somrem. 
Slavnostně zde byla pokřtěna kniha Pa-
mětnice, která byla i zfi lmována. Auto-

rem knihy a fi lmového scénáře je Tomáš 
Magnusek, který po skončení kulturního 
programu s Josefem Somrem absolvoval 
autogramiádu.
V prostorách divadla bylo možné vidět sou-
těžní motocykly jaroměřského kaskadéra 
Pavla Vika „ Maxe „ , účastníka MS 2007 a 
ME 2006.                   Text a foto  Ivan Vávra   

Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské pot�eby
( psí boudy, králikárny )
- d�ev�né brikety

tel : 602 413 513
www.maxi-truhlarstvi.cz

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz



HOSTINEC „U STUDNY“
Studnice pořádá

17.-18.4.2010
Srdečně zvou Vávrovi.

Tel.: 739 433 396,
491 435 114

než se zdá

„Nikdy bych neprop�j�il své jméno výrobku, který by v sob� nem�l to nejlepší, 
co ve mn� jest,“ prohlásil v roce 1837 zakladatel John Deere. Naše technika pro 
zahradu i chovatele pokra�uje v rodinné tradici jedine�né kvality hodné jeho jména. 

John Deere – my víme, jak krásn� vypadá zele�.

Nabízíme víc,

549 11 Dolní Radechová 8      Tel./fax: 491 424 704
Mobil: 777 680 276, - 279    E-mail: siroky@agrotipsiroky.cz

PRODEJ a SERVIS
zemědělské, komunální a zahradní techniky

www.agrotipsiroky.cz

JEHNĚČÍ HODY

 První �eský Národní cirkus Jo-Joo se vrací po zimním turné v Hong Kongu, kde ú�inkoval 
v rámci zimní lední revue v Ocean Parku. Ve dnech 14.4.-18.4. rozbije své šapito v Náchod�

- U Kau� andu - B�loveská ul., vedle do-
pravního h�išt�. P�edstavení ve všední dny 
od 17:00, víkend od 14:00. P�edstavení trvá 
130 min. a je rozd�leno 15 min. p�estávkou. 
Vstupenky je možno zakoupit u pokladny 
cirkusu od úterý 13.4. vždy od 9:00 do 17h., 
je také možná rezervace na tel. 720 544 654. 
Pro d�ti z d�tských domov� a stacioná�� p�i 
organizované návšt�v� p�edstavení vstup 
zdarma. Rovn�ž tak pro handicapované.
 Cirkus Jo-Joo b�hem svých produkcí 
p�edstaví show plnou scénických efekt� a 
skv�lých artistických a drezérských výkon�. 
Diváci zhlédnou výcvik poník� s pumami 
medovými, lasovou show, výcvik ps�, ak-
robatku z mongolského Ulánbátáru, výcvik 
tygr� sibi�ských pouze pomocí bambuso-
vých h�lek, leoparda na vodítku. Chyb�t 
nebudou prvky klasické artistiky jako visutá 
hrazda v podání ukrajinské artistky Roxy. 
P�edstaveny budou nové p�ír�stky zví�at - 
mladá tyg�ice Tajga a zcela mali�ká Puma 
medová.

PO ZIMNÍM TURNÉ V NÁCHODĚPO ZIMNÍM TURNÉ V NÁCHODĚ

 Královéhradecký kraj vlastní budovy Ob-
lastních nemocnic v Náchod�, v Trutnov�, 
Ji�ín�, Rychnov� nad Kn�žnou i M�stské 
nemocnice ve Dvo�e Králové. Ve v�tšin� 
nemocnic došlo v minulém období k rozsáh-
lé p�estavb�. Významné investice p�ines-
ly zásadní zm�ny v pé�i o tamní pacienty. 
Náchodská nemocnice na takovou zm�nu 
teprve �eká. O novém generelu se mluví 
již 15 let. Plán� na p�estavbu bylo spousty, 
avšak v�tšina jich skon�ila v šuplíku. Místo 
skute�né rekonstrukce se pouze �ešily a �eší 
havarijní stavy. Uspo�ádání objekt� a za�í-
zení odpovídá dob�, kdy vznikaly a dnes již
p�estávají spl�ovat základní podmínky pro 
provozování zdravotnického za�ízení. Ve-
dení kraje za�átkem letošního roku u�inilo 
první kroky k tomu, aby se mohlo za�ít sta-
v�t. P�ipravovaná p�estavba tohoto za�ízení 
by m�la p�inést zásadní kvalitativní zlom v 

pé�i o pacienty a zlepšit pracovní prost�edí pro zdravotnický personál. Jsem si v�do-
ma, že v dob� výstavby, která bude muset probíhat za provozu, dojde díky stavebnímu 
ruchu i k ur�itému nep�íjemnému omezení. Celá p�estavba by m�la být rozd�lena do 
n�kolika etap a probíhat v n�kolika letech. Ješt� letos dojde ke zbourání provizorních a 
nevyužitých objekt�, tak aby se vytvo�il prostor pro zahájení výstavby páte�ního centra 
s opera�ními sály a pot�ebným zázemím. V dalších etapách budou navazovat l�žkové 
�ásti. Výraznou zm�nou bude i lepší komfort pro pacienty. Dvou až t�íl�žkové pokoje 
s vlastním sociálním za�ízením jsou dnes již ve v�tšin� moderních nemocnic samoz�ej-
mostí. Cílem je i p�est�hovat odd�lení interny a porodnice z horního areálu do dolní 
�ásti a odstranit tak nep�íjemné transporty pacient� i materiálu mezi t�mito �ástmi ne-
mocnice. V záv�ru výstavby se po�ítá i s vybudováním parkovacího domu, který by 
�ešil možnost parkování pacient� i návšt�v.
 Je pochopitelné, že není v možnostech kraje tak rozsáhlou výstavbu b�hem n�kolika 
let � nancovat v plné výši. Je t�eba hledat další zdroje jak ve státním rozpo�tu, tak �erpat 
dotace z Fond� EU. Náchodská nemocnice a p�edevším její pacienti i zam�stnanci si 
však celkovou p�estavbu zaslouží. Vím, že ve�ejnost všechny informace o d�ní v ne-
mocnici bedliv� sleduje. I já jako roda�ka z Náchodska v��ím, že tentokrát nez�stane jen u slib�. Jako krajská radní pro zdravotnictví ud�lám 
vše, co je v mých silách, aby se zahájení p�estavby v Náchodské nemocnici stalo skute�ností.

PharmDr. Jana T�ešfáková,
radní Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví, www.janatresnakova.cz

Náchodská nemocnice potřebuje celkovou přestavbu

skalničky
trvalky
okrasné
dřeviny

prodej Nahořany,  otevřeno od 20.dubna !
více na   www.zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430,    604 846 640

Zahradní rostlinky

 Krajská hospodá�ská komora spolu s polskými partnery p�ipravuje setkání �eských a 
polských v�ela��. To by se m�lo uskute�nit 27. dubna 2010 a místo bude up�esn�no podle 
zájmu a po�tu p�ihlášených. Burza v�ela�� bude zam��ena p�edevším na osobní setkání a 
rozhovory u jednoho stolu za pomoci tlumo�níka. Po skon�ení prezentací a rozhovor� se 
v�ela�i p�emístí k  jednomu �eskému v�ela�i na prohlídku v�elín� a v�ela�ského zázemí. 
Z Polska p�ijedou v�ela�i z okres� Valb�ich, Švidnica a Klodzko.
 Tímto organizáto�i prosí zájemce z �ad �eských v�ela�� z okolí Náchoda o nabídku 
prohlídky jejich v�elstev. Sou�asn� žádají o návrhy na místo setkání v oblasti Hronov - 
Náchod - 
ervený Kostelec - 
eská Skalice - Nové M�sto nad Metují. P�edpokládáse, že 
v�ela�i p�ivezou na ukázku své produkty z medu, jakož i nabídku vybavení pro chov v�el. 
Tomu by m�lo odpovídat místo setkání. Více informací získáte na tel. 491 405 332 nebo 
725 016 695                                                                                                                     (kp)

Prodám elektrický mandl, cena 2.000,- 
K�, nebo dohodou. Volejte mezi 19. a 21. 
hodinou na  telefon: 728 350 036.

Včelaři
se setkají v dubnu

Provozovatel: Jaromír Joo, Chvalkovická 704, 193 00  PRAHA 9, IÈO: 44287518, DIÈ: CZ5508300611



Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2820,-Kč

Náchod - Parkány 466 (vedle Byt.družstva), mobil 603 345 236   www.dvere.inu.cz

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY * u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

tel.: 731 409 826, 739 144 541, www.pamix.cz
e-mail: hradec@pamix.cz, nachod@pamix.cz

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl
uje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zam��ení v cen� 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775����

NEBANKOVNÍ P�J�KY
pro zam�stnance,d	chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk	 !

tel : 602 413 513

Nemůžete sehnat práci!
Svářečská škola Nové Město n. Metují 

umožňuje absolvování svářečských kurzů 

ZK111, ZK311, ZK135, ZK141, EN 287-1…, 

 Možnost provedení všech kurzů 

v rámci projektu „Vzdělávejte se“, hrazených z fondů EU.

Tel. 777 169 140, Ing. Zdeněk Bašta, svarskola@okstavebni.cz 

za velmi nízké ceny!!!za velmi nízké ceny!!!

MÁTE PROBLÉMYMÁTE PROBLÉMY
S VLHKOSTÍ ?S VLHKOSTÍ ?

 Naše stavební st�edisko odstra
uje problémy 
se vzlínající vlhkostí pomocí systém	 Freezteq           
a Xypex. Tyto systémy jsou vysoce ú�inné a záro-
ve
 šetrné ke zdivu a statice objektu. Na provede-
né aplikace dáváme záruku až 20 let.

Rádi Vás navštívíme a p�ipravíme nezávaznou 
nabídku �ešení problém� s vlhkostí.

Kontaktujte prosím 
pana Šefce,

tel. 603 208 170
sefc@bauch-navratil.cz

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d	 pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA	ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

• 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

• kontrola klimatizace
• přezutí a vyvážení kol
• výměna náplní

Jarní servisní prohlídka
vašeho vozu:

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
� přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 
    o objemu 2-7 m3

� nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
� přepravu sypkých hmot
� odvoz a likvidaci eternitu a azbestocementových  směsí
� zemní práce

Kontakt: Dopas Náchod s.r.o., 
Na Skalce 208, Náchod,

Tel.: 603 412 554, 491 428 612  fax.: 491 421 128           

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro{ l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro{ l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe{ cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koe{ cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro{ l
šestikomorový pro{ l

Přijmeme zaměstnance na pozici

technika
přípraváře.

Nutná znalost AUTOCAD.
Praxe z přípravy nabídek v oboru

vodohospodářství vítána.

Pracovní místo Česká Skalice.

Nabídky s životopisem zašlete
na horkel@vodacz.com

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
vyhlašuje dnem 15. 4. 2010 výb�rové �ízení

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku:
rodinného domu �.p.1382 v �ásti obce Náchod postaveného na pozem-
ku st.p.�.1526, stavební parcelu �.1526, garáž bez �p/�e postavenou na 
pozemku st.p.�. 2440 a pozemek stavební parcela �.2440 vše v k.ú. a 
obci Náchod. Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, ú�edních deskách m�stských ú�ad� a na tel. 
�. 491 457 285.

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
vyhlašuje dnem 15. 4. 2010 výb�rové �ízení

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 

pozemek pozemková parcela �.263/1 v k.ú. Trub�jov, obec 
Kramolna. Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na we-
bových stránkách www.uzsvm.cz, ú�edních deskách m�st-
ských ú�ad� a na tel. �. 491 457 285.

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
vyhlašuje dnem 6. 4. 2010 výb�rové �ízení

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 

budova �.p.125 postavená na pozemku parcela �. 820, pozemek 
parcela �. 820 a pozemek parcela �. 2224/11 v k.ú. Bohuslavice 
nad Metují, obec Bohuslavice. Podrobnosti o nabízeném majetku 
získáte na webových stránkách www.uzsvm.cz, ú�edních deskách 
m�stských ú�ad� a na tel. �. 491457285.



* Pronajmu dlouhodob� 1+1 na Karlov� kop-
ci v Náchod�. Kauce nutná, ihned k nast�hová-
ní. TEL.:608 436 157
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plhov� ve 
3. p., byt je v dobrém a �istém stavu, bezbarié-
rový p�ístup s výtahem, Cena 699.000 K�. Tel. 
603 511 861, RK nevolat
* Prodám p�kný družstevní byt 2+1, uprave-
ný na menší 3+1, v Náchod� na Plhov�, 4.NP, 
balkon, byt je �istý a upravený (vestav�né 
úložné postory, obložky a shr.d�ev�né dve�e, 
d�tský pokojí�ek na míru), nutno vid�t. Cena 
dohodou. RK nevolat, Tel.:608 608 227
* Koupím byt 1+1, 1+kk v NA nebo V. Po�í�í. 
Tel: 724 528 227
* Vym�ním DB 1+3 (SUN Náchod) za 1+1 
nebo menší 1+2 s doplatkem v Náchod�. Byt 
je po rekonstrukci. Výhled na Bražec. Možnost 
jen prodeje. RK nevolat. Tel. 774 70 55 57
* Pronajmu byt 3 + 1 Branka Náchod. 
Nájemné 3500 + služby. Kauce. Volný od 
1.5.2010. Tel. 603 997 309
* Prodám DB 2+1 54,5 m2 v Náchod� „U Bílé 
r�že“, zateplený, plastová okna. 920 tis.K�, do-
hoda možná. TEL.:608 481 804
* Prodám byt 2+1, OV, plyn, Velké Po�í�í, 800 
000K�, tel.605 889 722
* Hledám p�íležitostný podnájem - na 2 až 3 
v noci v týdnu v Náchod� nejlépe blízko cent-
ra. Prosím nabídn�te na 737 429 985
* Prodáme byt 3+1 v OV v Náchod�. Cena 
dohodou. Tel. 774 995 907
* Vym�ním státní byt 3+1 v Pardubicích za 
menší - Broumov, Teplice n.M, Police n.M, 
Hronov. Volný od 1.7.2010 tel.737917416
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumov-
sku. Tel. 739 486 403
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Prodám p�kný zd�ný byt 2+1 v Hronov�. 
Tel.: 608 909 140
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova 
ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jed-
notka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech 
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednot-
ce - prodejna v p�ízemí. Cena 770.000 K�. 
TEL.:606 951 546
* Pronajmeme byty v Náchod� vedle nám�s-
tí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-K� 
+ inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-K� + inkaso. 
Kauce 10 000,-K�, velmi dobrý stav byt�, par-
kování vozidla zajišt�no ve dvo�e. TEL.:777 
152 750
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova 
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování 
zajišt�no v areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K� 
+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-K� + inkaso, 
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-K� + inkaso. Kauce 10 
000,-K�. TEL.:777 152 750
* Dlouhodob� pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plasto-
vá okna, možnost p�ipojení internetu. Volný 
ihned. P�i nástupu kauce 15000,- Tel. 608 323 
373

NEMOVITOSTI

* Nabízíme pozemky k výstavb� RD v 
N.M�st� nad Metují a okolí. V�tšina pozemk� 
jsou s inženýrskými sít�mi, cena od 300,- K�/
m2, tel. 602 204 002
* Prodám �adový d�m v Novém M�st� n.M., 
nová plast.okna, garáž, zahrádka. Cena 2,350 
mil.K�. TEL.:724 835 286

* Rodina s d�tmi koupí rodinný domek se 
zahradou do 1.2 mil. K�. 
ervený Kostelec, 
Náchod. tel.731385245 RK nevolat

* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zast�e-
šeným parkovacím stáním pro os.automo-
bil v Polici nad Metují, ul.Slune�ná. Tel: 
608122195

* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774777073
* Prodám polovinu rod. domku ve D�eví�i 
(celý d�m má 8 místností), pozemek 800 m2, 
cena dohodou, rekonstrukce nutná. Tel. 777 13 
24 30
* Prodám pozemek v Litobo�i na samot� u 
lesa. Slunný, p�kný výhled. Elekt�ina na po-
zemku, voda zjišt�ná. 5261 m2 - 249,-K� za
m2. Tel. 608 169 484
* Prodáme stavební parcelu v N. M�st� n. 
Met., Na Františku, ul.Sadová. Celková vým�-
ra 2 154 m2. Veškeré sít� p�ímo na pozemku 
(el., plyn, voda, kanalizace, internet), kom-
pletn� napojeno, v�. komunikace. Možno za�ít 
ihned stav�t. Lze rozd�lit na dv� samostatné 
stavební parcely. 773 585 555.
* Prodám RD (statek), obsahuje bytovou jed-
notku 3+1 a dále rozsáhlé hospodá�ské zázemí. 
V centru obce Horní Radechová, zahrada 1300 
m2, cena dohodou. RK nevolat!. Tel. 605 715 
294

* Pronajmu �adový RD 5+1 v 
eské Skalici. 
Cena 6500K�/m�s., kauce nutná. Volejte 603 
268 990
* Prodám v�tší rodinný d�m nedaleko centra 
Hronova. Byty 4+1 a 1+1, velké zázemí v�etn� 
garáže. Zahrada 1200 M2. Telefon 777 232 122
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst�. 
Tel. 605 212 203
* Prodám rod.d�m 5+1 v 
eské Skalici, celý 
podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlo-
vý d�m, který byl postaven v letech 1991-1993. 
D�m je nutno zkolaudovat. Cena 1.650.000,-
K�. TEL.:775 061 233
* Prodám pozemek v Lhot� u Naho�an, poblíž 
Rozkoše. Cena dohodou. Tel. 777 110 667
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �p.269, celý 
podsklepený. Cena 1.699.000,-K�. TEL.:775 
061 233
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 
4 byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.d�m 
4+1 v Jasenné �p.269, celý podsklepený. Nájem 
5000,-K� + služby. TEL.:775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233

* PRODÁM RD 4+1 s balkonem, bytová 
�ást 100m2, celá plocha domu podsklepená 
- suterénní místnosti. Lokalita: klidná �ást 
Broumova, zahrada s pergolou, celková plo-
cha pozemku 750m2. D�m po rekonstrukci; 
vybavení: elektro kotel + kotel na tuhá paliva, 
bojler, atd. Cena: 1.680,- tis. K� v�. vnit�ního 
vybavení. Tel.: 605 435 678

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronájem menšího obchodu s výlohou v 
Náchod�. Cena: 6 000,-K� m�sí�n�. Tel.: 777 
602 884
* Pronajmu jeden kiosek u Bílé r�že v Náchod�, 
možno provozovat jako rychlé ob�erstvení. Všech-
ny sít� zavedeny, volný ihned. Tel. 608 245 634
* Prodám polovinu bývalé sodovkárny v Hro-
nov�-Zbe�níku (celý areál 3450 m2) v�etn� po-
loviny dvoupatrového domku (velký byt s vlast-
ním vchodem) za 0,9 mil. K�. Tel. 777 13 24 30
* Pronajmu garáž v Náchod�. TEL.:732 167 291
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
. 
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774777072
* Pronajmeme dlouhodob� hospodu ve Ždár-
kách. Nájem 5500.- m�s + energie. Kauce. 
www.zdarky.net Tel.: 608 183 249
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2), 
bazén, h�išt�, udírna, gril, 2 BTV apod. 140,-K� 
os./den. TEL.:603 711 210
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budo-
v� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kan-
celá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady 
nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, 
výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) 
v Náchod�, ul. Riegrova, naproti lékárn� p�i 
výjezdu z nám�stí. Kolaudováno na prodejnu 
potravin s ob�erstvením v�etn� hygienického 
zázemí. Celková plocha 100 m2. Prodejní plocha 
74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci 
„K“ v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. 
TEL.:777 152 750

KOUPÍM

* Koupím starší ale zachovalou kuchy�skou 
linku 150 - 180 cm. TEL.:604 437 128
* Koupím p�dní dlažbu, vše z pískovce, litino-
vé zábradlí, kované ploty a brány. Platím hoto-
v�.TEL.: 776 139 418
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové ho-
dinky nap�. zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Kou-
pím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné foto-
p�íslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji 
�ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735 
593

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

PRODEJ

* Prodám, z d�vod� st�hování, barevný tele-
vizní p�ijíma� changhong PF21GB03E - 1 rok 
používaný. P�vodní cena 3.500 K�, nyní 1.500 
K�. V perfektním stavu! Místo odb�ru Náchod. 
Kontakt 604806370
* Prodám novou multifunk�ní troubu Flavor-
Wave, v originál obalu, znáte z TV. Va�í, pe�e, 
griluje, toastuje, dusí, smaží, oh�ívá. Bezvadná 
na chatu. Halogenový oh�ev, proud�ní vzduchu, 
infra�ervené zá�ení. Pr�m�r 305mm, hl. 167mm, 
kapacita 11 l, výkon 1300W, váha 9,5kg. Místo 
odb�ru Náchod, zašlu i na dobírku. Cena 2.790 
K�, p�ípadné poštovné. Kontakt 604806370

* Prodám nerez mikrovlnnou troubu s gri-
lem FAGOR, digitální displej, objem 17l, typ 
MW4-17EG X. Voln� stojící s možností ve-
stavby. Výkon mikrovln 700W, grilu 1000W. 
Oto�ný talí� 245 mm. Rok používaná, ve vý-
borném stavu! Hl. 330 x š.455 x v.305 cm. 
Panty jsou vpravo. Místo odb�ru Náchod. 
Cena 2.490 K�. Na vyžádání zašlu foto. Kon-
takt 604806370
* Prodám železobetonovou garáž 3x6 m se 
sklopnými vraty za 48.000,-K�. Nutno odvézt 
na vlastní pozemek. Tel.608 365 036. www.
uhada.cz/garaz.htm
* Prodám kombinovanou chladni�ku s odd�-
leným mrazákem ZANUSSI-voln� stojící, typ 
ZRB29NA. Je rok používaná. Je ve výborném 
stavu! D�vodem prodeje je st�hování. Hl. 60 
x š.60 x v.154cm. Mraznice má dv� šuplata, 
výška mraznice 60 cm, výška chladnice je 94 
cm. Panty jsou vpravo. Místo odb�ru Náchod. 
Cena 4.950 K�. Na vyžádání zašlu foto. Tel. 
604 806 370
* Pra�ka Electrolux EWT 10420W, 100% 
stav, platná záruka (koupeno v Náchod�), stá�í 
15 m�s., cena 6500,-. tel: 775 233 540
* Prodám paletovací vozík - ru�ní, Za 500,-
K�. Tel. 603 266 454
* Prodám stavební rozvodovou desku 
380/220 V, 1500,-K�. TEL.: 602 145 222
* Prodám nejnov�jší model plni�ky cigaret! 
220V. Plynulá regulace hustoty tabáku. Auto-
stop, vypne plni�ku po napln�ní dutinky. Sta�í 
nasypat tabák do zásobníku, nasadit dutinku a 
stisknout start, za pár sekund vypadne hotová 
cigareta. Mašinka je schopna naplnit 20 kus� 
za 3 minuty. Absolutní novinka na trhu. Zá-
ruka a servis 24 m�síc�. Náklady na 20 kus� 
cigaret cca 30 K�. Super cena 1560 K�. Tel. 
420608494625
* Prodám stavební vrátek s klecí na 500 kg, 
lanko 8 mm, cena 3000,-K�. TEL.:737 705 866
* Prodám z vybavení �eznictví elektr. mlýnek 
na maso a pilku na kosti, dví�ka na udírnu, de-
cimálku atd. Tel. 
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 100x200, 100x240 cm,tl.8 cm 275 k�/
m2, tl 10 cm 300 K�/m2, na stavbu montované 
garáže, dílny, na st�ny, oplášt�ní, st�echy, pod-
hledy, tel.728 527 366
* Prodám kule�ník šestidírový velký a bram-
bory KARIN p�stované bez um.hnojiv a her-
bicid�, 5,-K�/kg - i k satb�. tel. 732 381 524, 
Kocourek, Slav�tín.
* Prodám nové plastové vchodové dve�e 98 x 
198 cm, bílé hladké 98x198 cm, 1/4 izol. dvousk-
lo koso�tverec, 3/4 bílý plast, zat.2 cm polysty-
ren, hliník. práh, cena 4500 K�, tel.728 527 366
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zemi-
nu, vhodná pro kone�nou úpravu zahrad, 1 
m3/400,- K�. Dovezu. Tel: 777 222 232

* 5 litr� MICROPOLU nahradí 2 tuny 
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších sta-
vebních p�ísad proti vlhkosti belgické spo-
le�nosti PTB COMPAKTUNA. Informace: 
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850

R~ZNÉ

* Firma z Náchoda daruje za odvoz (nebo p�i 
v�tším množství za podíl na doprav�) zeminu s 
malým podílem jílu vhodnou k hrubým terénním 
úpravám. Nakládku a dopravu zeminy po dohod� 
zajistíme. Kontakt Marek Hanzl 775 656 873

* Nabízím soukromou výuku angli�tiny za 
rozumnou cenu, informace na t.�.728 610 415

* Hledáme spolehlivou paní (neku�a�ku) 
na pravidelnou výpomoc v domácnosti RD u 
Náchoda - úklid, va�ení, nakupování, 2-3 dny 
v týdnu v dopoledních hodinách. Vlastní auto 
up�ednost�ováno, p�ípadn� aktivní �idi�ské 
zkušenosti. Tel.: 737 407 528
* P�ijmu na víkend brigádníka na po�ez a 
štípání d�eva. Požaduji zru�nost s pilou a se-
kerou! Nabízím 50,-K�/h. TEL.: 777 222 232

* Nabízím se�ení travních porost� i s úkli-
dem. Tel. 776 077 152

* V�ELKA - Práce všeho druhu - Jste starší 
lidé, �i nemáte �as? Pot�ebujete p�ipevnit po-

SEZNÁMENÍ
* Záhy osam�lý hledá k�ehké poupátko do 40 
let. TEL.:775 293 431

BYTY
* Pronajmu Garsonku Nové M�sto n.M., 4 pa-
tro, výtah.Cena dohodou tel. 608 223 669
* Pronajmu 2+1 velký slunný byt na atraktiv-
ním míst�, kuchyn� s jídelnou, 2 velké pokoje, 
p�edsí�, komora zasklená lodžie, WC, koupel-
na. Nová plast okna, kuch. linka, sporák, lino 
atd., p�da, sklep, kabel. TV, internet a telefon. 
Vratná kauce, volný ihned. Tel. 602 790 044
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na sídlišti Bran-
ka, super cena, možnost hypoté�ního úv�ru, 
�áste�n� vybaven. V perfektním stavu, cena 
1.400.000,- p�i rychlém jednání sleva. Tel. 602 
145 222, RK nevolat
* Pronajmu zahradní domek v B�lovsi 2+1 42 
m2, nové po rekonstrukci. K celoro�nímu bydle-
ní. Nájem 5.200 K�/m�s. Tel. 777 737 127
* Pronajmu bezbariérový byt 2+1 na sídlišti 
u nemocnice v Náchod�, volný ihned. Tel. 777 
938 646
* Pronajmu p�kný, podkrovní byt 1+1 v 

.Skalici, nám�stí, �ást.za�íz., volný ihned, 
vratná kauce. TEL.:604 437 128
* Prodám družstevní byt 1+kk s balkonem v 
Náchod�. Tel. po 18h.: 728 915 400
* Nabízím pronájem bytu 1+ kk - poblíž cen-
tra Náchoda. Požaduji vratnou akuci 20 000,-
K�. Nájem bez energiií a služeb 4500,-K�. Tel. 
603 441 222
* 50 letý muž hledá podnájem jedné místnos-
ti v byt� v Náchod�. Tel. 604 16 44 85
* Pronajmu dlouhodob� družstevní byt 1+1 
s balkonem, ve 2.NP panelového domu v Ná-
chod�, sídl.u nem. ul.Modrá. Nájemné -
3.500,-K� + inkaso, kauce 25.000,-K�, tel.: 
608 90 30 70.
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 a 1+1 
v OV cihla nedaleko centra, zateplený, plast. 
okna. Tel.: 608 245 634
* Koupím byt v OV 1+1, 2+kk, 2+1 v Jarom�-
�i nebo v 
eské Skalici Tel:606 504 693
* Pronajmeme nadstandardní mezonetový 
byt 3+1 v centru Velkého Po�í�í, 70m2. Byt je 
po kompletní rekonstrukci v r. 2007. Vlastní 
p�edzahrádka, parkovací stání, kompletní nové 
za�ízení, podlahové topení, internet atd. Volný 
ihned. Nájemné 6200,- (+nízké inkaso). Ideální 
pro jednotlivce �i pár. Foto na http://velkepori-
ci.rajce.net. 605252635
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel: 775777073
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s 
terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím 
naproti hospod�, nájemné 2.900,-K� + 1.900,-
K� inkaso, kauce 14.400,-K�.Tel.:608 90 30 50.
* Pronajmu byt 2+1 po komplet.rekonstrukci 
v centru Náchoda. TEL.:602 457 257
* Prodám nebo dl.pronajmu byt v OS 3+1, 
77m2, internet, satelit, klidné místo, ale dob�e 
situované, výhled na Krkonoše a Rozkoš. Vol-
ný 06/2010. Tel. 603172275
* Pronájem bytu o celk. vým��e 72 m2 (obý-
vací pokoj s KK, ložnice, p�edsí� a koupelna 
s WC) v historickém dom� v Novém M�st� 
n.M.. Byt po celkové rekonstrukci. Možnost 
parkování 1 vozidla p�ímo u domu. Nájemné 
7000,-K� + služby + kauce p�i podpisu smlou-
vy 14 000,-K�. Ihned k nast�hování. TEL.:608 
113 713
* Pronajmu dlouhodob� družst.byt 1+1 v 
Náchod� u nem. TEL.:604 443 409
* Pronajmu garsonieru (menší) v Hronov�. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod�. Volný ihned. 
Kauce 10 tis.K�. TEL.:720 134 107
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� - 
Brance. tel.603 524 512
* Prodáme byt 3+1 v OV (podíl na rod.dom�) 
v Hronov� blízko centra, cena 990 tis.K�. 
TEL.: 774 634 731
* Pronajmu byt 3+1 ve 2.pat�e v Náchod� na 
Plhov�, za cenu 4500,-K� + služba a elekt�i-
na. Vratná kauce v p�ípad� dobrých nájemnách 
vztah�. Ihned volný. TEL.:776 870 042
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+kk v centru Ná-
choda, 5500,-K� v�. nájmu, služeb a všech ener-
gií. Jen solidnímu zájemci. TEL.:776 141 603
* Žena 40 s dcerou hledá podnájem nejlépe v 
RD v Novém M�st� n.M. a okolí, ráda vypo-
m�žu se zahradou. TEL.:728 913 378
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídl. u 
nem.. TEL.:608 976 956 777 29 29 40
* Prodám DB 2+1 v 
astolovicích, cena 990 
000,-K�. P�i rychlém jednání možná sleva. Po-
žádáno o p�evod do OV. RK nevolat! Tel. 737 
935 230
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� na Plhov� po 
rekonstr., vybavený. Ihned volný. TEL.:737 
069 721
* Dlouhodob� pronajmu garsonieru Náchod 
Plhov, nižší nájem, kauce, �ást. za�ízeno. 
TEL.:731 033 040 p 18.hodin� 
* Pronajmu 1+1 40 m2 zd�ný po rekonstrukci 
Náchod Staré M�sto, 3700,-K� + inkaso. Kau-
ce. TEL.:775 20 54 19

* Pronajmu byt 1+kk s balkónem v Jarom�-
�i, Na Zavadilce. Nájem 3.500,-K� + inkaso. 
Tel: 604 250 202

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *

Převratná hypotéka 

s úrokem 3,93%

777 214 651     

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD�LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn	ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

li�ku, obraz, vymalovat, posekat trávu, po�ezat 
d�íví �i n�co p�ivést nebo odvést? Levn� a kva-
litn�. Opravy truhlá�ské, malí�ské, nat�ra�ské 
�i jiné. Sta�í zavolat tel. 732 256 501 a jist� se 
domluvíme. Náchod a okolí.
* Programy pro �ešení nadváhy - www.hub-
nete.cz/akorat
* Aktivní d�chodkyn� (63) hledá p�ivýd�lek 
(práce v obchod�, vrátnice atd.). Spolehlivost. 
Tel. 774 351 290
* Zdravé a nenásilné hubnutí, žádné drastic-
ké diety. Hubnete zdrav� a bez potíží a bezpe�-
n�. Více na www.hubnete.cz/dou nebo www.
snidejzdrave.cz/dou
* Hlídání d�tí (kvali� k. u�it.MŠ, 30 let praxe), 
hlídání pejsk�, �išt�ní oken, koberc� a úklidy, 
sekání trávník�. TEL.:605 145 004
* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Pronajmu na dovolenou chatu 3+1 (67 m2), 
bazén, h�išt�, udírna, gril, 2x BTV. 140,-K� os./
den. TEL.:603 711 210
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo ma-
lování domku �i bytu, provádím jednorázový 
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid do-
mácnosti, za�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, 
zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a doporu�e-
ní také, volejte 737 564 496, cena dohodou
 * www.hubnete.cz/prosvezdravi

P�ÍLEŽITOSTNÁ  PRÁCE

* P�ivýd�lek. Tel. 724 427 070
* Pracovní dobu i výd�lek si ur�ujete sami. 
www.cinnostdoma.cz/jobzdomu
* Na práci v kancelá�i, pop�. z domova p�ijí-
máme nové, ambiciozní a šikovné kolegy. Mož-
nost nástupu ihned. TEL.:725 310 637
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609
* Zavedená { rma rozši�uje p�sobnost po celé 

R. Za kvalitní práci nabízíme nadstandardní 
p�íjmy. Tel. 603838710

* P�enechám ornici cca 60 m3, za odvoz a na-
ložení. Tel. 603 266 454
* Práce z pohodlí domova-www.cinnostdoma.
cz/jobzdomu

AUTO-MOTO

* Zdarma odvoz a likvidace vozidel. TEL.:605 
75 78 87
* Koupím starý motocykl, moped a náhradní 
díly. Platím hotov�. TEL.: 773 207 158
* Prodám Škoda Felicie. Tel. 608 145 555
* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 205

* Montáž a servis LPG Náchod. 
Provádíme montáž LPG za�ízení 
do všech tuzemských a zahrani�-
ních vozidel, vým�na nádrží, revi-
ze, servis. Milan Pšeni�ka tel. 777 
05 44 15

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991

VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ	
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, �.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz
>

Šonov u Broumova - Krásná rekonst. usedlost, lux. vybavení (koupelna, krb), velké garáže, stáje, poz.5243 m2 + možnost dokoupení ........5 mil.Kč
N.Město n/Met. - Komerční výrobní objekt na atrakt. místě o zast. ploše 1044 m2, 2 haly, nákl. jeřáb, všechny IS, poz.6185 m2  ........10,2 mil.Kč
N.Město n/M. „Na Františku“ - Velký RD s novou přístavbou, kompl. nadst. rekonstr., luxus. vybavení, poz.863 m2, vše nutno vidět! .....5,25 mil.Kč
N.Město n/Met. - Březinky - Poslední nové byty do OV ve vyhledáv. lokalitě s výtahem, sklepem a balkonem nebo terasou ........24.990,-Kč/m2

Náchod-Branka - Pěkný druž. byt (78 m2) s nadstand. kuch. linkou, celk. rekonstr., zděný dům, plast. okna, velká lodžie ..........SLEVA! 1,36 mil.Kč
Vršovka u N.Město n/Met. - Chalupa k rekonstr. s velkou stodolou a pěkným pozemkem (1125 m2) pro výstavbu RD, studna ...760.000,-Kč
N.Město n/Met. - Krčín - Byt 1+1 (42 m2) po rekonstr., s plast. okny, pěknou kuch. linkou, klidná lokalita, sklep, zahrádka  ..........630.000,-Kč
Náchod + D.Radechová - Pronájem kanceláří, prodejny a sklad. a výr. prostorů v pěkných lokalitách, parkoviště u objektu  od 600,-Kč/m2/rok
Č.Skalice-Lhota - Restaurace (60 osob) s barem a sálem (200 os.), kuchyň + zázemí - vše po rekonstr. + 5 pok. poz.6096 m2  ..2,95 mil.Kč
Slavoňov u N.Města n/Met. - Hospodářský dům (5+1) v klidém místě, s větší stodolou, chlévy a část. rekonstr., poz.2426 m2  .....1,55 mil.Kč
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Oprava výrobků z plastu.
Nárazníky, plasty na motorky,
nádobky na kapaliny a jiné!

TEL.: 604 406 836

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

Specializace:                 výroba + montáž složitých vazeb, st�echy
                                    na RD, d�evodomy, altány, pergoly, montáže
                                     st�ešních oken, bedn�ní to�itých schodiš�

TESAŘSTVÍ

POKRÝVAČSTVÍ

Libor Klíma
Tel. 721 448 250

Provádím údržbu zahrad 
- stříhání okrasných dřevin, živých plotů,
sekání trávy, výsadba okrasných dřevin 
a jehličnanů, renovace skalek, budování 
malých jezírek, nátěry dřevěných plotů 

a zahradního nábytku.

Tel. 737 564 496     

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801

e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Jarní úklidy

- servis, náhradní díly

- spotřební materiál                        
(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

Nevyhovuje Vám úrok po fi xaci?

Kupujete bydlení?
Dáme Vám na výběr z 10 bank.

tel.: 777214651

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Natěračské, 

malířské práce
okolí České Skalice

TEL.: 777 038 022

Firma Jan Kočnar - silniční práce Náchod 
přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C+E a plat. profes. průk. a s ř.p. C, plat. 
profes. průk. a stroj. průk. na pás. lopat. ryp.

Tel.: 604 259 816

Přímý investor půjčí 
50.000 - 500.000 Kč

Tel. 739 361 221  

� Žákyn� z FC Hradec Králové (v kategorii starších p�ípravek) získaly 1.místo ve 
St�žerské fotbalové lize.

OBCHVAT NÁCHODA V ÚZEMNÍM �ÍZENÍ
Ob�anská sdružení nabízejí pomoc  dot�eným obyvatel�m

   V první �tvrtin� letošního roku bylo zahájeno územní �ízení na obchvat m�sta Náchoda. N�ko-
lik ob�anských sdružení, která mají k této stavb� zásadní námitky, se v polovin� b�ezna sešlo na 
spole�né sch�zi a zahájilo koordinovaný postup. Jeho cílem je dosáhnout rychlých a ú�inných 
opat�ení, která by kritickou dopravní situaci ve m�st� pomohla �ešit i bez realizace obchvatu.
   Sou�ástí spole�ného postupu je i nabídka pomoci t�m ob�an�m, kte�í by cht�li v rámci práv� 
probíhajícího územního �ízení vznést námitky �i p�ipomínky. Posledním termínem pro jejich 
podání je 15. duben, 10:00 hodin. ZÁJEMCI O POMOC P�I P�ÍPRAV NÁMITEK 
I P�I-
POMÍNEK PRO ÚZEMNÍ �ÍZENÍ NA OBCHVAT NÁCHODA MOHOU SVÉ DOTAZY 
SM�OVAT NA ADRESU: dobrovolniobcane@email.cz.
   Jedním z výstup� první spole�né sch�zky bylo prohlášení k politik�m Královéhradeckého 
kraje, kte�í byli vyzvání „aby urychlen� naplnili mezistátní �esko-polské dohody a usnesení 
zastupitelstva Královéhradeckého kraje o vybudování rychlostní komunikace R11 a dále aby 
podporovali šetrná dopravní �ešení, mezi n�ž pat�í nap�. d�sledná podpora ve�ejné hromadné 
dopravy �i efektivn�jší organizace dopravy v centru Náchoda“. K výzv� se p�ipojila ob�anská 
sdružení Ochrana lokality Za rybníkem, Zem�d�lská krajina, Datel Vysokov a Sbor dobrovol-
ných ob�an�. „Za šetrné �ešení dopravy rozhodn� nepovažujeme plánovanou výstavbu ob-
chvatu Náchoda tak, jak je aktuáln� p�edkládána k územnímu �ízení“, stojí dále v prohlášení.

   „Urychlenou dostavbu silnice R11 ve sm�ru od Jarom��e na Trutnov považujeme za skute�-
nou prioritu. Naprostá v�tšina kamion� díky ní bude jezdit 20 km od Náchoda, nikoli pouze 
dva, jako by tomu bylo v p�ípad� obchvatu.“, dodala MUDr. Hana Kalibánová z ob�anského 
sdružení Ochrana lokality Za rybníkem.
   „Na rozdíl od mnoha obyvatel, kte�í doufají, že obchvat uleví komunikacím m�sta od neú-
nosn� velké automobilové zát�že, si uv�domujeme, že valná �ást automobilové dopravy po-
chází p�ímo z m�sta a jeho nejbližšího okolí. D�vodem je jednak umíst�ní mnoha ú�ad� v 
centru Náchoda a jednak rozmíst�ní nákupních center na jeho okrajích. Spolu s dislokací obyt-
ných �ástí mimo centrum a naprosto chyb�jící ve�ejnou m�stskou dopravou nutí tato situace 
náchodské ob�any a obyvatele p�ilehlých obcí používat automobil prakticky denn� se všemi 
d�sledky na životní prost�edí m�sta. Tuto situaci plánovaný obchvat naprosto nijak nezlepší,“ 
uvedl Ji�í Hora z ob�anského sdružení Sbor dobrovolných ob�an�.
   Krom� spole�ného prohlášení a pomoci dot�eným ob�an�m plánují ob�anská sdružení v 
nejbližší dob� �adu dalších akcí. Jednou z t�ch nebližších by m�la být procházka po trase 
obchvatu. Termín bude co nejd�íve up�esn�n, všichni zájemci, kte�í by se rádi podívali na 
konkrétní lokality, kterými má plánovaná stavba procházet, jsou srde�n� zváni.
   Za ob�anská sdružení Ochrana lokality Za rybníkem: MUDr. Hana Kalibánová, Zem�-
d�lská krajina: Ing. Petr Pozd�na, Datel Vysokov: Ji�í Hrn�í�, Sbor dobrovolných ob�an�: 
Petr Rapant

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
 Turnaj v sálové kopané „O 
POHÁR �EDITELE VOŠ 
STAVEBNÍ A SPŠ STAVEB-
NÍ ARCH. J. LETZELA NÁ-
CHOD“se uskute�nil v hale 
SPŠ stavební Náchod 23.2. a 
2.3.2010. P�t mužstev hrálo sys-
témem každý s každým. Úsp�ch 
slavila ob� mužstva po�adatel-
ské školy. Všechna utkání byla 
vyrovnaná a i poslední Jarom�� 
své soup��e po�ádn� potrápila. 
Pohár získali hrá�i SPŠ stavební 
Náchod, kte�í všechna svá utká-
ní vyhráli. Nejlepším st�elcem se 
stal Svoboda z vít�zného muž-
stva s 8 vst�elenými brankami. 
Turnaj kvalitn� od�ídil rozhod�í 
OFS Náchod Lud�k Hanzl.     

Stát by měl rodinám Stát by měl rodinám 
méně brátméně brát

� Hlavní prioritou KDU-�SL je „pro-
rodinná politika“. Co si pod tím m�-
žeme p�edstavit?
 
  P�ed dv�ma roky p�ed volbami do kraj-
ského zastupitelstva jsme p�išli s projek-
tem rodinných pas�. Díky zisku tém�� 
osmi procent hlas� jsme mohli tento 
projekt uskute�nit a rodiny s  d�tmi do 
18 let v Královéhradeckém kraji mohou 
tak již tém�� rok �erpat slevy p�i nákupu 
zboží a služeb. V lo�ském roce se nám 
navíc poda�ilo zavést grantový program 
na podporu mate�ských center.

� Jaký je Váš zám�r p�i úsp�chu ve 
volbách do Poslanecké sn�movny?

   Možnosti podpory rodiny vidím zejmé-
na na celostátní úrovni. Máme p�edsta-
vu o širokém komplexu opat�ení, která 
zlepší nejen ekonomické postavení rodin 
s d�tmi. Na prvním míst� chci zmínit da-
�ová opat�ení. Navrhujeme slevu na dani 
z p�íjmu fyzických osob - 5 000 K� na 

první dít�, 10 000 
K� na druhé dít�, 
20 000 K� na 
t�etí, 30 000 K� 
na �tvrté a každé 
další dít�.
Zd�raz�uji, že se 
nejedná o dotaci 
státu pro rodinu, 
ale o slevu na 
dani pro rodiny, 
kde alespo� je-
den z rodi�� pracuje.
Stát nemusí rodinám nutn� více dávat, ale 
m�l by jim mén� brát.
Dalším d�ležitým zám�rem je znovuza-
vedení spole�ného zdan�ní manžel� a 
navýšení mate�ské na úrove� roku 2009. 
Finan�ní zdroje na krytí tohoto zám�ru 
je možné zajistit standardním zdan�ním 
provozovatel� hazardu, které m�že do 
státní pokladny p�inést až 6 mld. korun 
ro�n�. Stát si musí uv�domit, že jeho nej-
d�ležit�jší investicí je podpora rodinných 
investic do d�tí.                                  JH

Rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým, kandidátem 
do Poslanecké sněmovny ČR

   Až do druhé poloviny kv�tna bude po�íta� 
náhodn� vybírat 11 000 �eských domácnos-
tí, které se stanou p�edm�tem statistického 
šet�ení Životní podmínky 2010. Šet�ení bu-
dou provád�t vyškolení tazatelé.                (r)           

STATISTICKÝ 
VÝZKUM

Splá�ou na výd	lkem
 

 „Ulice Komenského bude od 15. dubna uzav�ena“, 
oznamuje suchý ú�ední dopis podnikatel�m na �ásti Komenského ulice v Náchod�.
D�vodem je t�etí etapa rekonstrukce této frekventované ulice. Sou�asn� probíhá i mediální 
kampa�, která uzavírku potvrzuje.
Zoufalí živnostníci a obchodníci, kte�í zde mají své provozovny a obchody jen nev��ícn� 
kroutí hlavou a sk�ípou zuby. „Celé to na nás pusobí dojmem, že jsme tu jen pro placení daní 
a poplatk� a nic jiného radnici nezajímá“, st�žují si n�kte�í z nich. „Všude se píše a vysílá, 
že tu bude úplná uzavírka, jak se k nám ale zákazníci dostanou?“, ptají se další. „Pro n�které 
z nás to m�že být v dob� krize prakticky likvida�ní!“, dodávají. Ani náchodská radnice se 
nemá p�íliš k tomu, aby postiženým jejich úd�l uleh�ila. „Chápeme, že se ulice musí opravit, 
ale m�li by našim obchodním partner�m a zákazník�m umožnit n�jaký - by	 omezený - 
p�ístup a upozornit ve�ejnost, že tu normáln� fungujeme dál“, roz�iluje se další živnostník.
   Podle informací z radnice by m�la oprava �ásti Komenského ulice trvat až do konce 
�íjna. Jak dlouho se budou vzpamatovávat živnostníci a obchodníci však radni�ní zdroje 
již neuvád�jí.                                                                                                                 KP

� Fotogra� í Františka Molíka se vracíme k úsp�šné konferenci a obchodnímu se-
tkání polských a �eských � rem a organizací z oblasti cestovního ruchu. Koopera�ní 
burza prob�hla za hojné ú�asti zájemc� z obou stát� v druhé polovin� b�ezna v 
Broumov� a byl na ní p�edstaven nový polsko-�eský hospodá�ský portál www.czpl.eu 

(kp)  

Kompletní čištění Kompletní čištění 
autointeriérů suchou autointeriérů suchou 

i mokrou cestoui mokrou cestou
Program č.1
Vyluxování interiéru, sedadel, podlahy, zavazadlového prostoru. 
Čištění a ošetření vnitřních plastů,vč.  palubní desky.
- Vyleštění oken.                                      cena 450,-Kč

Program č.2
Vyluxování interiéru, sedadel, podlahy, zavaz. prostoru.
Čištění a ošetření vnitřních  plastů, vč. palubní desky.
Kompletní tepování textilního interiéru mokrou cestou.
Vyleštění oken.                        cena: od 850,-Kč

Kontakt: www.jkauto.cz  
e-mail: vlakne@centrum.cz      tel. 731 782 535

Mateřská škola, Náchod, 
Komenského 301

přijme

KVALIFIKOVANOU 
U�ITELKU
(výhodou speciální 

pedagog - logoped).
Nástup na plný úvazek: září 2010.

Kontakt: mskomenskeho@razdva.cz,
491 420 301

Restaurace k pronajmutí
Od 1.4.2010 je k pronajmutí 

restaurace u Holubů
v Novém Městě nad Metují

(areál ČSCH v Krčíně)

Kontakt na tel.: 777 061 031- p.Herzig
LukasHerzig@email.cz
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

�    V úterý 23. b�ezna 2010 spálily d�ti z Mate�ské školy Van�urova Náchod Moré-
nu, aby se rozlou�ily s letošní dlouhou zimou. Doufáme, že si zimní po�así opravdu 
odnesla s sebou a nastane kone�n� jaro.                                                                JP    
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PROFESIONALPROFESIONAL
SOLÁRIUMSOLÁRIUM

Michaela 
Klímová, 
Náchod

                                                                                                                                                          - výjezd z nám�stí, 
Tyršova 64

REZERVACE 
775 066 055

po - pá 8 - 19,  so 9 - 11

3x SOLÁRIUM3x SOLÁRIUM
NOVÉ TRUBICE!!!NOVÉ TRUBICE!!!

podle nejnov�jších norem EU
      

U�itelé z Náchodska se zdokonalují v jazykových znalostech
   Již více jak rok funguje program Brána jazyk� otev�ená, což je gran-
tový projekt Královéhradeckého kraje, který realizuje Národní institut 
pro další vzd�lávání, jehož cílem je zvýšit jazykové znalosti pracov-
ník� ve školství. V sou�asné dob� je do tohoto projektu v Náchod�, 
Novém M�st� nad Metují a v Polici nad Metují zapojeno 83 peda-
gogických pracovník�, kte�í se svými jazykovými schopnostmi cht�jí 
p�iblížit svým koleg�m v Evrop�.
V celém Královéhradeckém kraji je do tohoto projektu zapojeno 566 
ú�astník�. Tento projekt, který trvá od ledna lo�ského roku, skon�í v 
dubnu 2011. Díky projektu Brána jazyk� otev�ená se nyní na Náchod-
sku kanto�i z r�zných základních a st�edních škol zdarma u�í mluvit 
a psát anglicky.
   „Vzd�lávání u�itel� v jazycích hodnotím velmi dob�e.
Pedagogové díky kurz�m zdokonalují své jazykové schopnosti, což 
považuji za hodn� d�ležité. Plánujeme navázání spolupráce v Anglii, 
kde jsme již oslovili školy v partnerském m�st�.
Pokud se vše poda�í, budou si moci u�itelé své jazykové znalosti ov��it 
p�ímo v praxi,“ �ekla Mgr. Jana Vitverová, �editelka Základní školy a 
Mate�ské školy Kr�ín, která sídlí v Novém M�st� nad Metují.
   „Mnozí �eští u�itelé a pedagogi�tí pracovníci mají
v porovnání se svými kolegy v Evrop� velmi nízké jazykové znalos-
ti, ale cht�jí tento nedostatek napravit, o �emž sv�d�í vysoký zájem 
o náš program, v n�mž nabízíme bezplatnou výuku jazyk�. U�itelé 
nic neplatí, projekt je � nancován z Evropského sociálního fondu a ze 
státního rozpo�tu 
R,“ �ekla Mgr. Jana Lišková, vedoucí krajského 
pracovišt� Národního institutu pro další vzd�lávání v Hradci Králové 
a hlavní manažerka projektu Brána jazyk� otev�ená.
   Dodala, že projekt bude v p�íštím roce zakon�en testy, které potvrdí 
dosaženou jazykovou úrove� absolvent� kurz�. Sou�ástí kurz� jsou i 

p�ípravné seminá�e k mezinárodním zkouškám, které
mohou zájemci absolvovat. N�kte�í ú�astníci projektu Brána jazyk� 
otev�ená se již v rámci projektu zú�astnili i tuzemských týdenních in-
tenzivních jazykových kurz�, v roce 2011 bude uspo�ádán zahrani�ní 
jazykový a metodický kurz, který bude ur�en nejaktivn�jším ú�astní-
k�m projektu Brána jazyk� otev�ená s vyšší jazykovou úrovní.
   „Pedagogi�tí pracovníci díky našemu projektu Brána jazyk� ote-
v�ená zvyšují své jazykové znalosti, což je dobrá zpráva také pro ro-
di�e d�tí v základních a st�edních školách. Když totiž u�itelé výborn� 
ovládají cizí jazyk, m�že se to projevit nejen v tom, že se oni sami v 
p�ípad� pot�eby domluví, ale také v tom, že mohou nap�íklad za�ít ak-
tivn� spolupracovat t�eba se školami v partnerských m�stech, p�ípadn� 
nemusí mít obavy z uspo�ádání zahrani�ních výlet�, stáží a exkurzí,“ 
uvedla Jana Lišková.                                                           Petr Necka�
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ŠETRNÉ 
ŠETRNÉ 

A DLOUHODOBÉ 

A DLOUHODOBÉ 

OPÁLENÍ!!! 
OPÁLENÍ!!! 

   Na osv�žující salát budeme pot�ebo-
vat: konzervu Tu�áka v rostliném oleji, 
olivy pln�né papri�kami, Cherry raj�ata, 
ledový salát, Camembert - p�írodní sýr 
s bílou plísní na povrchu, 2 va�ená vej-
ce, s�l, pep� a oregáno. Vše nakrájíme 
a smícháme s majonézou Delipo. P�ed 
podáváním necháme v lednici pár hodin 
chladnout. Skv�le chutná s celozrnným 
nebo tmavým pe�ivem.                  

 Tak, a� Vám chutná....
p�eje 

La�ka Škodová       

ECHO V KUCHYNI
JARNÍ VARIACEJARNÍ VARIACE

V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!                  

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHOD�

                        v  SOBOTU a v NEDĚLI    
                    OBĚDY 

- hotová jídla od 11 hodin

* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky

tel.: 603 422 845       

nabízínabízí

navícnavíc

Zdravá 
výživa

- pohodln� i z domácího 
k�esla…

- E-SHOP
- poštovné od 790,-K� 

ZDARMA
Jen „klik“ Vás d�lí 

od zdraví!

www.zdravavyzivahronov.com


