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25 000 
výtisk�

JARNÍ SLEVA SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

JARNÍ ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

Porovnejte naši nabídku s konkurencí. Všechny akce končí 31. 5. 2011

Nejlepší cena
a z ní ještě sleva!
Další víc na
www.oresi.cz

HRADEC KRÁLOVÉ, Gočárova třída 1228, 
tel.: 491 616 641, 774 352 420,
PARDUBICE, třída 17. listopadu 947, tel.: 466 616 748,
VYSOKÉ MÝTO, Försterova 250, tel.: 465 635 493, 774 242 024
NÁCHOD, Plhovská 1098
tel. 777 992 420

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

       NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Česká pojišťovna a.s.
Plhovská 340, Náchod – hlavní agentura

Přijďte si k nám pro:

Získáte pro sebe výhody při pojistné události, ať jste viníkem, či poškozeným.
Rádi vám sdělíme bližší informace.

Najdete nás na stále stejné adrese:
Hlavní agentura - Plhovská 340, Náchod

(v blízkosti parkoviště Lidl, rohová budova u bývalé Tepny)

1. Povinné ručení Bez povinností a Havarijní 
pojištění starších vozů - již od 119,- Kč měsíčně.

p�ijme
�idi�e kamion� skupiny C+E.�idi�e kamion� skupiny C+E. 

Praxe v �ízení výhodou. 
Kontakt: 602 239 352 602 239 352 

e-mail: sekyra@cdsnachod.czsekyra@cdsnachod.cz

Dopravní spole�nost CDS NáchodDopravní spole�nost CDS Náchod



¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Japonci jsou výjime�ní i v kuchyni!
 Zprávy ze sou�asného Japonska, které se pomalu zotavuje z nedávného zem�t�esení a tsuna-
mi, sledujeme s ú�astí a s obdivem k jeho obyvatel�m. Naším malým p�ísp�vkem je p�ipome-
nutí mimo�ádn� vyp�lé japonské kultury stolování a p�íkladn� zdravého japonského stravová-
ní. Možná i díky tomu najdou �tená�i cestu, jak strádajícímu Japonsku pomoci.

Japonská kuchyn� se vyzna�uje velice osobitým stylem a smyslem pro dokonalé slad�ní chuti 
a servírování. Je také nepochybn� jednou z nejzdrav�jších kuchyní, hlavn� pro sv�j mini-
mální obsah tuk� a ko�ení. Základními surovinami japonského va�ení jsou rýže, zelenina, ryby 
a mo�ské plody. V�tšina pokrm� se konzumuje v syrovém, absolutn� �erstvém stavu. Pokrmy 
se dochucují ostrým zeleným k�enem wasabi, sójovou omá�kou a zázvorem. Vše se samo-
z�ejm� konzumuje pomocí h�lek.

 Z typických japonských pokrm� nelze opomenout sushi. Naši �tená�i si jist� vzpomenou, že 
nedávno jsme se mu v�novali podrobn�ji. Nigiri sushi, maki sushi, temaki sushi �i sashimi 
jsou nám známé delikatesy. Proto si dnes p�edstavíme další pokrmy. Miso shiru je tradi�ní 
polévka z vývaru, sójové nebo rýžové pasty miso, nakrájené zeleniny a mo�ských �as. Udon 
jsou zase oblíbené nudle do polévky. Tonkatsu je obalovaný vep�ový kotlet, podávaný s naklá-
danou zeleninou a rýží. Gyoza - dušené �i smažené knedlí�ky jsou pln�né mletým vep�ovým 
masem a zeleninou. Teriyaki je grilované maso z ryb, sépie, dr�bežího nebo hov�zího, marino-
vané ve sladké sójové omá�ce. Sukiyaki - dušené hov�zí maso v zelenin� se sójovou omá�kou 
se obvykle va�í p�ímo na stole. Okaju je rýžová kaše s vají�kem, s kousky ryb a cibulky. 
A na záv�r fugu, ryba �tverzubec, opravdu „adrenalinová pochoutka“ s vysokým obsahem 
jedu, jehož nepatrné množství dodává jídlu zvláštní chu�. Není divu, že ji mohou p�ipravovat 
pouze zkušení a licencovaní kucha�i!

Japonská ku�ecí polévka (Tori džiru)
2 ku�ecí stehna, 5 šálk� vody, 100 g �edkve, p�l šálku hub, 100 g karotky, 3 polévkové lžíce 
bílého vína, 1 pórek, s�l. 
 Ku�ecí stehna va�íme ve vod�, až maso odpadne od kosti. Pak sebereme z vývaru tuk, maso 
nakrájíme na malé kousky, vložíme zp�t, p�ivedeme do varu a zmírníme plamen. Karotku, 
�edkev a houby nakrájíme na tenká kole�ka, p�idáme do polévky, posypeme drobn� sekaným 
pórkem a doko�eníme podle chuti.

Další inspirativní recepty na japonské speciality najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravili Ji�í John a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (36)
T A I C H M A N – M E Z

 Josef Dít� založil na p�elomu století obchod na nyn�jším nám�stí 
TGM �p. 56 a p�ilehlou elektrotechnickou dílnu ve dvo�e. Padl v prv-
ní sv�tové válce a vdova Marie Dít�tová vedla � rmu dále za odborného 
dohledu Antonína Taichmana, který zde byl dílovedoucím. V roce 1927 
se Taichman stal spole�níkem pí. Dít�tové a od té doby za�al rozkv�t fy. 
ATAS, což byla zkratka „Antonín Taichman a spol.“, elektroinstala�ní 
závod v Náchod�. Za�al být používán název a ochranná známka ATAS. 
Firma provád�la instalace hromosvod�, zavád�ní i opravy elektrického 
vedení a opravy elektromotor� do 100 KW, jakož i radiotelefonních p�í-
stroj� a sou�ástek. Pro rozší�ení výrobních prostor� byla pronajata bu-
dova Emila Fuchse na Parkánech. S vlastní výrobou se za�alo až v roce 
1930. Vyráb�ly se zde transformátory, elektromobily s motory �KD 
a byl zde vyvinut vlastní malý motor pro ventilátory.
Firma úsp�šn� p�ekonala krizi a rozvoj elektri� kace uspíšil další rozší�ení. 
Proto v roce 1937 byla zakoupena textilka od fy Barvínek, stojící na dosud 
prázdné louce Hamry. Ješt� v témže roce se výroba do továrny p�est�hova-
la. Mimo jiné zde bylo zhotoveno i první elektro soustrojí pro pohon elek-
trického vlaku Slovenská strela. V roce 1940 byla postavena další výrobní 
hala. Roku 1942 se vypo�ádal A. Taichman se spole�nicí odkoupením její-
ho podílu a stal se jediným majitelem celého podniku.
 Po skon�ení války byl podnik 1. dubna 1948 p�eveden pod národní 
správu, ale správcem z�stal bývalý majitel A. Taichman. Závod byl za-
�len�n do sdružení �eskoslovenské kovod�lné a strojírenské závody n.p. 
Praha. Dne 22. kv�tna 1950 byl podnik znárodn�n a za�len�n do Mo-
ravských elektrotechnických závod� (MEZ), n.p. Olomouc. Podnik se 
rozrostl postupn� o podniky Tramer a Kohner, což byla textilka �p. 373 

v ulici �eských Brat�í za nyn�jší prodejnou Penny. Ve tkalcovn� a vý-
robn� textilního zboží Kodet a Nol� na Skalce vpravo vedle školy MEZ 
zavedl vojenskou výrobu a pozd�ji vytvo�eno u�	ovské st�edisko. Pod 
podnik p�ešla i slévárna Porkert a synové v B�lovsi. Zde byly odlévány 
železné, pozd�ji hliníkové armatury motor�. Podnik MEZ získal i dv� 
malé textilky fy Škoda a p�es cestu fy Františka Šráma ve Velkém Po�í�í. 
Tam vznikl v roce 1951 provoz 02, kde se vyráb�ly hlavn� motory pro 
pra�ky a ventilátory. K podniku byla p�i�len�na i elektrotechnická � rma 
zvaná Habal a Kraus v Pardubicích.
Pro pot�eby vzr�stající výroby byly za války postaveny nové budovy 
v ulici Brat�í �apk� sm�rem k Metuji. Soub�žn� s novou „dálnicí“, ny-
n�jší Pražskou ulicí, byla v roce 1963-64 postavena nová hlavní budova, 
kde se nachází sklady, navijárna, montáže a kancelá�ské prostory. Sorti-
ment se soust�edil na výrobu motork� a elektrických to�ivých prvk� pro 
automatizaci a regulaci. Starší provoz byl z ulice �eských Brat�í postup-
n� p�est�hován a ustoupil nové zástavb� (v�žáky a pozd�ji Penny). V re-
stituci po roce 1990 byly provozy mimo slévárny vráceny A. Taichma-
novi. Výroba r�zných elektromotor� a ventilátor� pokra�uje pod názvem 
Atas. Restitu�ní ztráta slévárny si vynutila po roce 1990 výstavbu nové 
lisovny na ostrov�. V provozovn� ve Velkém Po�í�í (p�vodn� fy Šrám) 
pokra�uje Atas ve výrob�, pravá �ást (bývalá fy Škoda) zm�nila název 
i majitele - Elektro Drapa�.
P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, 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.

��MEZ po znárodn�ní

��Provoz Atas Velké Po�í�í 

 

Venkovské  stavení se stodolou a pozemky Horní Radechová ............................................... 1 990 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ............................................... 1 495 000,- Kč
Rodinný dům v klidné části v Červeném Kostelci ................................................................... 1 890 000,- Kč   
Rodinný dům s bazénem Česká Skalice ................................................................................. 3 350 000,- Kč
Byt 2+1 se zahradou  v centru Úpice ....................................................................................... 899 000,- Kč

Zděný byt 2+1 v OV se zahradou Nové Město n/M
 Do prodeje se nabízí větší, zděný byt v OV o dispozici 2+1 ve velmi 
klidné části Nového Města nad Metují – Smetanova ul. Byt je umístěn  
v 2NP menšího bytového domu po částečné rekonstrukci (nová střecha 
). Nespornou výhodou je vlastní plyn. topení+ ohřev  teplé vody zajišťující 
nízké režijní náklady. Užívání oplocené zahrady, části půdy, vlastní sklep 
a kůlna  – to vše přispívá k  velmi klidnému, příjemnému bydlení. Dispozi-
ce: Z  větší  předsíně se vchází do kuchyně s jídelnou, dále do obývacího po-
koje a ložnice. Opravená koupelna i prostorná kuchyně plně splňují nároky 
pohodlného bydlení. Celková výměra 64 m2.  Cena: 1 299 000,- Kčwww.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P�ÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

pro�  digitální sestavy pro satelitní a DVBT
p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,

rekonstrukce stávajících systém�,
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 –  9.oo – 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod 
�t –   9.oo – 14.oo hod 
úterý a pátek zav�eno 

Zveme srde�n� 
uživatele sluchadel a širokou ve�ejnost, které není lhostejná 

problematika sluchového postižení na

Den otev�ených dve�í,  
který se koná 13. 4. 2011 od 11.00 – 17.00 hod

Budete mít možnost se seznámit a vyzkoušet kompenza�ní pom�cky pro osoby se sluchovým postižením 
od � rmy Widex a neslyšící, kde je možno vyzkoušet i prodiskutovat dané pom�cky.

Odborný poradce ze SNN Praha p. Jaroslav Paur provede kontrolu a se�ízení sluchadla dle p�ání klienta 
(audiogram s sebou). Dále je možné sna p�ání klienta si nechat zhotovit otisk 

pro ušní tvarovku do záv�sného sluchadla, vým�nu tvrdých �i poškozených hadi�ek v ušní tvarovce.
Vyzkoušení poslechu TV s induk�ní smy�kou nebo bezdrátovými sluchátky, prodej baterií do sluchadel.

Výstavku historických kompenza�ních pom�cek a sluchadel p�edvede p. Miloš Hostonský.
 Jeho sbírka �ítá 180 kompenza�ních pom�cek.

Pracovníci odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením z Náchoda a Broumova 
jsou ochotni Vám pomoci.

Najdete nás   
v budov� M�stského ú�adu (Okresního soudu) ve 2. pat�e (výtah je v provozu) 

ul. Palachova 1303 Náchod. 
Od nádraží vlak. a autobus. p�es most železn. viadukt pro chodce, dál podle silnice, u které je benzínová 

pumpa a po pravé stran� je velká budova MÚ (okresní soud)

projekty 
a zateplování budov

HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY
ZIMNÍ ZAHRADY, PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE,

www.proplast-k.cz
mob.: 777 113 408

proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o.  
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131

PROPLAST K s. r. o.  
Polní 468

Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

VZPOMÍNKA
Už jen kyti�ku na hrob Ti m�žeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.
Dne 11.dubna 2010 vzpomeneme 2. 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.

VZPOMÍNKA
Dne 3. dubna 2011 uplynulo smutných 30 let,
 kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 

paní Anna Hrušková 
z Nového M�sta nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpome	te s námi.
Vzpomínají dcery s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
O�ím jsi odešla
v srdci z�stala...

Dne 10. dubna 2011 uplynou 4 smutné roky, kdy 
nás navždy opustila naše maminka 

paní Emílie Bártová z Náchoda.
Stále vzpomínají dcery Alena a Hana

TICHÁ VZPOMÍNKA
 Dne 2. dubna 2011 by oslavil 

pan Ján Zelman z Náchoda Babí
67. narozeniny.

Kdo jste ho znali, v�nujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami



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:

KLÍ�E - ZÁMKY
Servisní st�edisko FAB

Výroba - Prodej - Montáž
	 Klí�e AUTO + KÓDOVÁNÍ
	 Klí�e vložkové i na kartu

	 Klí�e dozické
	 Klí�e trezorové

	 Sjednocování vložek FAB

 Opravy vložek FAB


 Montáže bezpe�nostního kování

 Nouzové otevírání dve�í

606 267 922

ALFA - ul. Krámská 731
Náchod

Mýty o ...

Lilek brambor pochází z jižní Ameriky, odkud ho p�ivezl Krištof Kolumbus. V Evrop� se 
nap�ed experimentáln� pojídaly plody, které jsou ale díky alkaloid�m solaninu a chakoninu mír-
n� jedovaté. Teprve od 16. století brambory nabyly velkého významu, kdy se z jejich hlíz stal 
doslova pokrm pro chudé.

Brambory proti jarní únav	
Brambory jsou tvo�eny z 80% vodou, zbylých 20% tvo�í pevná složka. Syrová brambora pr�-

m�rné velikosti má 100 kalorií, 22 gram� sacharid�, 3 gramy protein� a žádný tuk. Navíc má 
vysoký obsah vitaminu C, takže nap�íklad na zahnání jarní únavy je tato potravina jako stvo�ená. 
To se však týká pouze její zdravé úpravy, což je hlavn� va�ení ve slupce. Jedna porce smažených 
hranolk� má totiž víc než dvojnásobný po�et kalorií. Všeobecná p�edstava, že po bramborách se 
tloustne, je nesprávná. Mohou za to omá�ky, š�ávy a tuk, které si k nim v hojné mí�e dop�ejeme.

Brambory plné živin
Jeden velký brambor m�že mít až 420 kJ, což má i menší po-

meran�, jabko nebo p�lka grapefruitu. Krom� toho jsou bram-
bory plné živin a látek užite�ných pro t�lo. Dužina brambor 
obsahuje lehce stravitelné uhlovodany a bílkovina z brambor je 
svou kvalitou porovnatelná s bílkovinou sójovou, považovanou 
za nejzdrav�jší rostlinnou bílkovinu v�bec.

Brambory jako lék
Va�ené brambory jsou díky cenným výživným látkám a lehce 

stravitelnému škrobu doporu�ované lidem oslabeným nemocí a také t�m, kte�í trpí trávicími 
potížemi. Bramborové hlízy neobsahují tém�� žádný tuk a svým vysokým obsahem draslíku 
neutralizují žalude�ní kyseliny, �ímž zmír	ují pocit pálení žáhy. Prospívají trávicímu ústrojí, 
pomáhají p�i zácp� i pr�jmu a podporují odchod špatného cholesterolu z t�la. To je z�ejm� jeden 
z d�vod�, pro� je syrová š�áva z brambor v lidovém lé�itelství považována za vynikající pro-
st�edek k lé�ení žalude�ních v�ed�, vysokého tlaku nebo arteriosklerózy. Také se �íká, že odvar 
z brambor nebo bramborových slupek rozpouští ledvinové nebo žlu�níkové kameny.

Rady našich babi�ek stále platí
�erstv� vyma�kaná bramborová š�áva je velmi ú�inná proti ne�isté pleti. Pokud ji smícháte se 

š�ávou z karotky, získáte pro organismus výte�ný �isticí prost�edek. Jestliže k bramborové š�áv� 
p�idáte ješt� celerovou, zbavíte se žalude�ních, nervových a svalových obtíží.

Michal Kubiš 1.H, Mgr. Vlasta Drobná,
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

Brambory
Vlak jen tak nezastaví

 Prakticky denn� se na nás ze sd�-
lovacích prost�edk� valí informace 
o dopravních nehodách.
 Zatímco silni�ní dopravní neho-
dy nám již tak trochu zevšedn�ly, 
po každé nehod� na železni�ním 
p�ejezdu býváme stále ješt� dost p�e-
kvapeni. Železni�ní nehody p�itom 
nejsou nikterak výjime�né. Na �es-
kých p�ejezdech se nehoda stane pr�-
m�rn� víc než jedna denn�. Obrázky 
z t�chto nehod však bývají obzvláš� 
tragické. Jak by také ne. Rozjetý vlak 
dokáže zastavit až po 400 až 1000 
metrech. Co se té valící se hromad� 
železa postaví do cesty, to dokonale 
p�eválcuje.
 Rizika, která p�edstavují železni�-
ní p�ejezdy, se rozhodn� nevyplatí 
podce	ovat. I notoricky známá pra-
vidla je pot�eba si stále opakovat. Již 
ve vzdálenosti 50 m p�ed p�ejezdem 
musí �idi� snížit rychlost na 50 km/
hod. Pokud na sv�telné signalizaci 
svítí p�erušované bílé sv�tlo, m�že 
koleje p�ejížd�t rychlostí 50 km/hod., 
pokud však na p�ejezdu nesvítí žád-
ná sv�telné signalizace, je možné ho 
p�ejížd�t max. rychlostí 30 km/hod. 
Na p�ejezd bez svítící signalizace 
by �idi� m�l vjet až poté, co se p�e-
sv�d�í, že vlak nejede, i sluchem. Za-
�ne-li na železni�ním p�ejezdu blikat 

�ervené výstražné sv�tlo, nikdo již 
nesmí na p�ejezd vjížd�t ani vstupo-
vat, naopak musí p�ejezd okamžit� 
opustit. B�evna závor jsou pouze do-
pl	kovým prvkem. Rozhodující jsou 
vždy sv�tla. Mezi za�átkem zapnutí 
varovné signalizace a spušt�ním zá-
vory musí být nastavena dostate�ná 
prodleva. P�i zvedání závor totiž ne-
lze vylou�it, že signalizaci nespustil 
další p�ijížd�jící vlak. Pokud náho-
dou uprost�ed p�ejezdu uvíznete, ne-
panika�te a naje�te do závory, jsou 
totiž vyrobeny tak, aby se p�i nárazu 
pom�rn� snadno rozlomily.
 Bohužel, ale ani na signalizaci se 
není možné se stoprocentn� spoleh-
nout - jsou totiž známy i ojedin�lé 
p�ípady, kdy na p�ejezdu svítilo bílé 
p �e rušované 
sv�tlo a sou-
�asn� projížd�l 
vlak.

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !! 
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491 428 765, 602 185 901, nebo e-mail: reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

Obec: Náchod                                                                      
Okres: Náchod
Příjemný byt 1+1 

ve 4. NP cihlového 

domu s výtahem,o 

výměře 36,5 m2 

v osob. vlastnictví. 

Dispozice - chodba, 

koupelna s vanou 

a WC, větší kuchyň a pokoj. Nová okna, radiátory na  

dálkové ÚT, sítě veř. Okna s výhledem do dvora – klidné 

bydlení. V ceně sklep, k užívání mandl, sušárna apod. 

Možnost parkování ve dvoře.

Zn.: 11B565                                            Cena:  666.000,- Kč

Obec: Olešnice 
v Orl. horách                                           
Okres: Rychnov n. Kn.
Penzion v centru obce 
s vl. parkováním. 
V suterénu sklep a tech.
zázemí, v příz. res-
taurace s výčepem, 
sál,kuchyň, soc. záz. 
a byt 2+kk s koupelnou. 
V patře a v podkroví 12 

pokojů /30 – 40 lůžek/, společné soc.zázemí a WC, kancelář, 
sklad a půda. Zast.pl. 606 m2 + poz.5.441 m2 k táboření cca 5 
min. chůze od hl. budovy. Sítě veř., 230/400V, ÚT -  pevná. 
Stav.tech. stav je dobrý. Opl. zahrada s kolnou. Krásná lokalita 
– lyž.vleky, turistika, cyklo apod. VOLNÉ !!
Zn.: 10P547                                     Cena:  2.410.000,-Kč 

Obec:  Červený 
Kostelec Horní                                                          
Okres: Náchod
Pěkný stavební poze-

mek 759 m2 v klid-

né, slunné lokalitě 

s dobrým příjezdem. 

Možno dokoupit 

navazující stav.poz.  

za 550,-Kč/m2. Sítě  u pozemku. Výborné místo 

ke stavbě rodinného domu.

Zn.: 10Z561                                        CENA:  480.000,-Kč

Obec: Viž
ov                                                                      
Okres: Náchod
Prostorný RD – statek 
v okrajové �ásti obce 
s navaz. poz. 16 468 
m2 u lesa. D�m je v do-
brém stavu / písko-
vcové  klenby a zák-
lady/, v p�ízemí velký 

byt 1+5, koupelna s WC, sklep a p�da s dobrou st�echou, 
garáž. Voda ve�.,žumpa, 230/400V, topení ÚT  pevná /
chybí kotel/. U domu menší chlév a kolna v horším stavu.  
P�íjemné bydlení s možností podnikání.
Zn.: 10D559                                             Cena:  985.000,-K�

Obec: Náchod                                                                       
Okres: Náchod
V�tší RD v Náchod� 
s opl.zahradou o celk.
vým. 1 356 m2. D�m 
je podsklepen s menší 
p�dou. V p�ízemí 
2+kk, spíž, prádelna, 
bezbariérový sprch.
kout, koupelna a WC. 

V mezipat�e  malá p�da, v podkroví byt 2+1 a p�da. Voda  
ve�., žumpa s p�epadem, 230/400V, ÚT plyn + pevná. 
Patrový d�evník a d�ev�ná garáž. Stav.tech. stav dobrý.
Vhodné k bydlení i k podnikání. IHNED  VOLNÉ  !!
Zn.: 11D613                                      Cena: 1.894.000,-K�

Obec: Broumov 
Spořilov                                                           
Okres: Náchod
Velice pěkný, druž.

byt 1+3, o celk.ploše 

78 m2,  na klidném 

sídlišti, v II.NP 

s výtahem. Byt je 

upravený – plovoucí 

podl., plast.okna, pěkná kuch.linka, větší balkon. Sítě 

veř., topení ÚT dálkové. V ceně sklep, k užívání tech-

nické zázemí v suterénu. V roce  2028  převod do OV. 

Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 11B563                                   Cena: 779.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                        
Okres: Náchod
Pěkný, upravený byt 

3+1 v osobním vlast-

nictví o celkové vým. 

74 m2, v 7.NP panel.

domu. V bytě plov-

oucí podlahy, plast.

okna, větší kuchyň 

s kuch.linkou,  keramickými kamny a velká lodžie 

s výhledem na zámek. Zděná koupelna a WC. Sítě 

zavedeny, topení ÚT dálkové. V ceně sklep, k dispozici 

kolárna, sušárna a tech.zázemí. Ihned volný.

Zn.: 10B532                                 CENA: 997.000,-Kč

Obec: Velký Dřevíč                                                     
Okres: Náchod
Větší objekt v centru 
obce s oploc. poz.675 
m2. V přízemí restau-
race, salonek, kuchyň, 
tech.zázemí, soc.
zařízení a 2 místnosti. 
sklep a velká půda. 
V patře sál s podiem, 

výčep a v mezipatře 2 místnosti. Topení ÚT pevná + 
lokální, 230/400V, voda veř., odpady jímka. Menší 
dvorek s kolnou. Nová střecha a část el.rozvodů po re-
konstr. Stav. tech. stav je dobrý. Ideální k podnikání 
i k bydlení !!   
Zn.: 08P347                                      Cena: 965.000,-Kč

Obec: Heřmánkovice                                                                         
Okres: Náchod
Větší RD na okraji obce 

u místní komunikace po 

část. rek. /střecha, roz-

vody elektřiny, apod./. 

Dispozice- přízemí 

se vstupní chod-

bou, větší kuchyní a 

ložnicí, koupelna, WC a nadzemní sklep. V patře 2 

obytné místnosti a půdní prostory. Voda zavedena, el. 

220/380 V, septik, topení lokální. Oplocená zahrada o 

výměře 871 m2.  

Zn.: 07D302                                         Cena: 695.000,-Kč

Obec: �ervený 
Kostelec                                                              
Okres: Náchod
Velice p�kný, prakticky 
disp. �ešený byt 2+1 
v os. Vl. ve 4. NP 
s novým výtahem.  
V byt� je chodba, 
kuchy	, 2 prostorné 

místnosti, koupelna a WC. Byt je udržovaný, plast. okna, 
zateplená fasáda, sklep, balkon na chodb�. Celk. plocha bytu 
je 53,70 m2. Sít�,  ÚT dálkové. P�íjemná lokalita s možností 
parkování. IHNED volné !! Po výrazné SLEV� !!
Zn.: 10B539                                       CENA:  892.000,-K�

Obec: Kramolna                                                                     
Okres: Náchod
Příjemně řešený, řadový 

dům v klidné části obce. 

V suterénu je dvojgaráž 

a 3 místnosti. V přízemí  

kuchyň s jídel.koutem, 

pokoj, sprch.kout a WC. 

V mezipatře 2 menší 

místnosti. V patře jsou 2 místnosti, šatník, koupelna a WC 

a balkon. Sítě zvedeny veř., topení elektrické. K domu 

přiveden plyn. Vše v dobrém stavu – ihned k nastěhování.

Zn.: 11D611                                    Cena:  2.350.000,-Kč.

Obec: Rtyně 
v Podkrkonoší                                                           
Okres: Trutnov
Větší RD + 2 stodoly / 

jedna s patrem – garáž  

a dílna/ a navazující 

poz. o celk. výměře 

9 797 m2 v okrajové 

části obce. V domě 

chodba, 3 obyt. místnosti – nová okna a podlahy, 2x 

sklep, komora a suché WC. Navazují 2 chlévy. Půda 

vhodná k vest. Voda  z vl.studny a veř., žumpa a trativod, 

230/400V.  Nutné úpravy a opravy. Ihned volné !!!

Zn.: 10D585                                        Cena: 1.386.000,-Kč

Obec: Náchod 
B�loves                                                            
Okres: Náchod
Prodej p�kného, v�tšího 
bytu v os. vlast. 2+1, 
61 m2 v 7. pat�e panel. 
domu s výtahem. Byt 
je udržovaný, kuchy	 
s jídelním koutem, ko-

mora, 2 v�tší místnosti a balkon do Montace. Sít� z ve�. 
zdroj�, ÚT – dálkové. K dispozici sklep a technické zázemí 
domu. IHNED VOLNÝ!
Zn.: 10B493                                         Cena: 944.000,-K�

Obec: Vysoká Srbská                                                                       
Okres: Náchod
Samost. stojící RD hosp.

stavení na okraji obce. 

V domě velká chodba, 

kuchyň, ložnice, poko-

jík, koupelna, dílna, 

spíž, WC  a průchod 

do chléva. Velká půda 

s 1 místností, sklep. Velká stodola – nutná oprava, kolna 

a zděný chlév. Voda veř.,  žumpa,  220/380 V, ÚT- pevná 

+lokální. Navazující  poz. o celk. vým. 5,64 ha ! Úpravy 

a opravy nutné! IDEÁLNÍ K HOSPODAŘENÍ!

Zn.: 11D597                                       Cena: 1.498.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                    
Okres: Náchod
Prostorný byt 1+1v os-

obním vlast. v 2.po-

schodí cihlového domu 

bez výtahu, o výměře 

46 m2. V bytě je 

větší kuchyň a pokoj, 

koupelna, WC, komora 

a chodba. Sítě veř., 230/400V, topení ÚT plyn. Byt je 

standardní, plastová okna. Volný po dohodě.

Zn: 10B591                                          Cena:  579.000,-Kč

Obec: Malé 
Svatoňovice                                                                 
Okres: Trutnov
Krásná, větší vi-
la ve výb. stavu 
s udržovanou, opl. 
zahradou o celk.vým. 
1.852 m2. V suterénu 
–kotelna,uhelna, 2 
sklepy a prádelna. 
V přízemí byt 3+1 /

volná dispozice/ se zimní zahradou, koupelna a WC. 
V patře 3+1, koupelna a WC. Z chodby menší balkon. 
U domu velká garáž s dílnou, pěkný altán, pergola, zděná 
udírna a velký skleník. Voda veř.,  septik,  ÚT  pevná + 

elektrika. Příjemné a pohodlné bydlení.

Zn.: 11D602                                  Cena: 2.526.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                           
Okres: Náchod
Upravený  byt 2+kk / 
v r. 2018 v OV/ v 7. 
patře cihlového domu 
s výtahem. Celk. plo-
cha 55 m2, větší lodžie. 
Zděná koupelna a WC, 
nová dlažba, pěkná 
kuch. linka s jídel.

koutem, ložnice s vest.skříněmi,větší chodba, příjemná 
dispozice, sklep. Sítě veřejné,  ÚT dálkové. Příjemná loka-
lita, klidné bydlení s možností parkování. IHNED volné !!

Zn.: 10B546                                        Cena: 894.000,-Kč

Obec: Chvalkovice                                                                          
Okres: Náchod
Prostorný RD v cen-

tru obce s poz. 1 058 

m2. Na dům navazu-

je  tech. místnost a 

stodola vhodná ke 

garážování. V přízemí 

větší byt 1+ 4, chodba, 

koupelna, WC, komora a spíž. Tterasa v zadní části RD. 

Pěkný sklep, půda vhodná k vest. Sítě veř., 220/380V, ÚT 

– elektro,pevná + připraveno na plyn. Dobrý stav, potřeba 

drobných oprav. Volné IHNED!

Zn.: 07D247                                          Cena: 997.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                                
Okres: Náchod
Řadový dům s nebyt.
prostory /plícní ordi-
nace/ na atraktivním 
místě, po celk. rek. 
s poz. o celk.výměře 
222 m2. V přízemí- 
chodba. 5 místností 

a soc.záz. pro muže a ženy,  dvorek se zděnou přístavbou 
se 3 místnostmi a přísluš. V patře 4 místnosti, šatna, WC 
a sprch.kout, kuchyňka, čekárna a chodba. Velká půda-  
k vestavbě. Sítě veř., ÚT dálkové. Vše ve výborném 
stavu. 

Zn.: 11D562                                     Cena: 5.260.000,-Kč

Obec: Bezděkov                                                                       
Okres: Náchod

 Rovinatý, oplocený, 

stavební pozemek 

o výměře 779 m2 

v klidné, okrajové 

lokalitě. Na pozemku 

je dřevěná chata a 

ovocné stromy. Voda 

na poz. zavedena z veř. řádu. Dobrý příjezd. Vhodné ke 

stavbě rekreačního domku. Pěkná příroda.

Zn.: 10Z536                                     Cena: 240.000,-Kč
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TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada      990.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p.       830.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j.1,670.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie  949.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna 1,120.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci 1,790.000,-K�
- �ad.rodinný d�m Hronov 3+1, 170m2, po rekonstrukci, u centra     1,860.000,-K�
- �ad.rodinný d�m �eská Skalice 4+1,191m2, po �ást. rekonstrukci 2,015.000,-K�
- vila „záme�ek“ ve Zli�i, 4 bytové jednotky, 30 533m2, GA, park     3,600.000,-K� 
- rodinný d�m Nové M�sto n.M., 2950m2, ke kompl.rekonstrukci     1,320.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo       990.000,-K�
- roub.chalupa Velichovky-Hustí�äny,4+1,1390 m2,lux.styl,novostavba 4,995.000,-K� 
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola     1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,399.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo        1,350.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci  3,120.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran.    530,-K�/m2  
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít� na hran.    530,-K�/m2 

- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled    950,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra        270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2, jižní strá�, plot     320.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo     249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo      690.000,-K�

Díky pochopení spole�nosti CYKLOTONY 
jsme m�li v redakci novin ECHO možnost 

otestovat špi�kové elektrokolo rakouské � rmy 
KTM.  Správn�ji bychom m�li místo „elektrokolo 
„ použít výraz „pedelec“, protože takto jsou jízdní 
kola dopln�ná elektromotorem celosv�tov� ozna-
�ována. A jaká byla naše zkušenost? Výborná. 
Testovali jsme v Náchod� a blízkém okolí sportov-
ní variantu z elektrické � otily KTM. Net�eba dodá-
vat, že se jednalo o kvalitní horské kolo osazené 
špi�kovými komponenty, nechyb�ly nap�íklad ani 
kotou�ové hydraulické brzdy. V ohnisku našeho 
zájmu byl p�edevším elektropohon s výkonem 
250 W. Když usedáte na „pedelec“ v��te, že 
nejvíce oceníte elektromotor p�i jízd� do kopce. 
I v opravdu prudkém stoupání není problém udr-
žet cestovní rychlost p�es 20 km/h – a to doslova 
„s prstem   v nose“… Samoz�ejm�, na elektrokole 
musíte vždy šlapat a elektromotor vám pouze p�i-

dává. Ovšem, ten na kole KTM p�idával tak, že 
kopec  doslova vylétnete, i když byste normální 
kolo v t�chto  místech obvykle rad�ji tla�ili. Lithium 
manganový akumulátor upevn�ný na trubce rámu 
dobijete do plného výkonu za 3-4 hodiny. A nemu-
síte s kolem p�ijet p�ímo k zásuvce, akumulátor 
totiž snadno od rámu kola odd�líte a p�enesete 
dom�, do kancelá�e atd. Kapacita akumulátoru 
vám posta�í na ujetí 30 – 90 kilometr� – záleží, 
na jakou míru podpory elektromotor nastavíte. 
Jízda s kolem KTM byla opravdovým zážitkem. 
Akcelerace motoru obdivuhodná, jízdní vlastnos-
ti skv�lé. A pozor, akumulátor nemusíte dobíjet 
pouze z elektrické sít�. Sta�í jet z kopce a motor 
p�epnout do režimu dobíjení.
 Elektrokola KTM pat�í k nejlepším na sou�as-
ném trhu s produkty pedelec. Špi�kovému pro-
duktu odpovídá i cena, která osciluje okolo hra-
nice 60 000,-K�.

V souladu se zákonem 
je podpora elektromo-
toru u kola KTM ome-
zena do rychlosti 25 
km/h. Touto rychlostí 

se však bude i sváte�ní 
cyklista  snadno „�ítit“  
do vleklého stoupání.

Velínem, ze které 
�ídíte kolo KTM je 
tento p�ehledný 
ovládací prvek 

v pravé �ásti 
�idítek. 

Srdcem elektrokola 
KTM je 

lithium – manganový 
akumulátor.

O pohon kola se stará – 
krom� vašich lýtkových 

sval� – i bezkartá�o-
vý elektromotor ka-
nadského systému 
BIONX, který pat�í 

k nejlepším
 technologickým
  �ešením na

 sv�t�.

 CDS s.r.o. CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286Kladská 286

547 01 Náchod547 01 Náchod
Nov� otev�en pro ve�ejnost

PNEUSERVISPNEUSERVIS 
pro osobní vozidla 

nákladní vozidla
autobusy
AKCEAKCE

od 1. 4. do 15. 4. 2011
sleva na montáž pneu

50%
Otevírací doba:  

PO – PÁ 7.00 – 17.00 hod
v p�ípad� pot�eby dohodou
SO 6.00 – 12.00 hod

NE dohodou

Josef Nosek 
mob.: 602 415 723

e-mail: nosek@cdsnachod.cz

Jan Pet�ek
mob.: 602 416 975

e-mail: petrek@cdsnachod.cz

OBJEDNÁVKY



RIEGROVA 196, NÁCHOD  
u „Staré lékárny“, Vojenské správy“

PO - PÁ 9.00 - 17.00
Kontakt: 491 427 707,
              725 033 101

      Odpov�dný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

� NABÍZÍME POJIŠT�NÍ
   SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY

� SPRAVUJEME VŠECHNY POJISTNÉ
   SMLOUVY BEZ OHLEDU NA MÍSTO UZAV-
   	ENÍ

� MOŽNOST HRADIT POJIŠT�NÍ  (SLOŽENKY)
   BEZ POPLATKU ZA P	EVOD

NA POVINNÉ RU�ENÍ 
a PRO UZAV�ENÉ SMLOUVY

 SLEVA, PRÉMIE a DÁREKAKCE

Neuvěřitelné ceny – jako na internetu

Široký sortiment pneumatik a disků 
- skladem bez čekání

Uskladnění pneumatik či kompletních kol 
za 1,- Kč (při nákupu 4 ks pneumatik)

Slevy na servisní služby při nákupu pneumatik 
a pro stálé zákazníky

Profesionální přístup - odborné a rychlé služby

Poradíme Vám s volbou té správné pneumatiky 
pro Váš vůz, jízdní styl i peněženku

AUTOSERVIS  NÁCHOD 
– opravíme každé auto !
• kompletní autodiagnostika BOSCH
• nejmodernější 3D kontrola 
 geometrie náprav a její seřízení 
• výměny a opravy autoskel
• servis klimatizací
• kontrola a servis brzdových systémů
• kontrola a servis tlumičů
• kontrola a seřízení světlometů
• výměny olejů, filtrů a provozních 
 kapalin a další

Autoservis/Pneuservis Náchod
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 – 17:30
So 8:00 – 12:00

Pneuservis Broumov
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

Přijeďte k nám pro nejlepší kvalitu za skvělou cenu!

NOVÝ HRÁDEK – MÍSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE
 „Návštěvník prochází celé hodiny jedinečnými krásami, poznává stále nové partie a obdivu-
je tohoto velkého přírodního parku. Od jara do podzimu vydechující lesy pryskyřičnou vůni 
a v zimě zve tento kout svojí krásnou bělí a pěkným terenem ku pěstování lyžařského sportu. Je 
to čisté městečko, mající dobré autobusové spoje do Nového Města nad Metují, Dobruška a Ná-
choda. Zbytky starého Trčkovského sídla Frymburku, kdysi pevného a hrdého hradu, v jehož 
valech vzpomínáš nejen zašlé slávy, ale i cítíš, že se sem musíš opět vrátit, jsou přímým souse-
dem Nového Hrádku. Pod Frymburkem v překrásném údolí Olešenky, plné horských pstruhů, 
je rozseto mnoho krásy. S nedalekého vrchu Šibeníku upoutá návštěvníka čarokrásná vyhlídka 
na Krkonoše se Sněžkou, do kraje až ke Kunětické hoře, k hradeckým věžím. Je to přírodními 
krásami požehnané místo.“ Těmito výstižnými slovy lákal k  návštěvě Nového Hrádku jeden 
prvorepublikový turistický průvodce. Od těch dob v říčce Olešenka proteklo již mnoho vody, 
ale i po tolika letech je tento text stále aktuální.

DLOUHÁ HISTORIE
 Nejstarší písemná zpráva z roku 1362 uvádí Hrádek jako farní ves. Předpokládá se, že ves 
existovala již v polovině 13. století. Rozkvětu se Hrádek dočkal ke konci 13. století, kdy se stavěl 
hrad Frymburk, jehož prvním známým držitelem byl v roce 1354 uváděn Matouš z Frymbur-
ka. V průběhu staletí se v držení hradu i panství střídaly mocné šlechtické rody pánů z Dubé, 
Drslavci, Ronovci, Trčkové z Lípy i Colloredové. V roce 1425 byla obec povýšena na město. Dal-
ším významným milníkem pro obec i hrad Frymburk byl rok 1628, kdy v době velkého selského 
povstání na Opočensku, vzbouřenci hrad částečně zpustošili. Dílo zkázy dokonali za třicetileté 
války Švédové a již v roce 1635 byl Frymburk uváděn jako hrad zbořený. V letech 1721-1723 byl 
do dnešní podoby přestavěn v barokním slohu kostel sv. Petra a Pavla, který tvoří dominantu 
náměstí. Císařem Karlem VI. bylo obci v  roce 1736 uděleno právo trhové, od  té doby nese 
název Nový Hrádek. Při velkém požáru v roce 1843 vyhořelo 45 stavení a stará zvonice. V roce 
1870 byl v obci zřízen poštovní úřad a rok poté záložna. O rostoucím významu Nového Hrád-
ku v tehdejší struktuře osídlení svědčí i založení místního hasičského sboru (1880), postavení 
nové obecné školy (1882), zřízení četnické stanice (1889) a ordinace obvodního lékaře (1892). 
Roku 1896 byla v obci založena tělocvičná jednota Sokol. Rozvoj Nového Hrádku pokračoval 
i na začátku 20. století - v roce 1904 byl zřízen telegraf, v roce 1909 vybudován vodovod a 1924 
provedena elektrifi kace a postavena budova měšťanské školy.

VZDĚLÁNÍ A KULTURA
 Městys Nový Hrádek je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací - 
Základní školy a Mateřské školy. Základní škola poskytuje úplné základní 
vzdělání, má devět samostatných ročníků a dvě oddělení školní družiny. Mateřská škola je dvou-
třídní se všeobecným výchovně vzdělávacím zaměřením pro věkovou kategorii 3 až 6 let, její 
součástí je školní jídelna, ve které se vaří obědy i pro žáky a učitele ze základní školy. Do školství 
bylo v uplynulých letech mimo běžných nákladů na provoz investováno přibližně 20 milionů 
korun. S pomocí různých dotací se kompletně opravila mateřská školka, školní jídelna i škola. 
V roce 2009 byla provedena vestavba učeben v půdním prostoru základní školy a položením 
umělého povrchu se zakončila víceletá rekonstrukce školního hřiště.
 Pro volnočasové vyžití obyvatel slouží především sokolovna, kino, knihovna, základní a ma-
teřská škola. Městys pravidelně ve spolupráci s místními spolky pořádá různé výstavy, přednášky, 
divadelní a  jiná kulturní představení. Obyvatelé všech věkových kategorií mají možnost trávit 
svůj volný čas zapojením se do činnosti v některém z místních spolků, které v Novém Hrádku 
působí. V Novém Hrádku se každoročně koná řada kulturních a společenských akcí. O tom, že 
společenský život v Novém Hrádku je na velmi dobré úrovni, svědčí i skutečnost, že obec získala 
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006 Modrou stuhu za společenský život a následně v roce 
2009 Bílou stuhu za činnost mládeže.

MĚSTYS, KDE MŮŽETE DOBŘE ŽÍT
 Nový Hrádek leží v oblasti s celkově dobrým životním prostředím, v obci ani v jejím okolí ne-
jsou žádné výrazné zdroje znečištění. Na území obce se dle Ústředního seznamu ochrany přírody 
nachází jedna přírodní památka a dva památné stromy. Nedaleko od Nového Hrádku je území 
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Přírodní rezervace Peklo.
                                                       Ve spolupráci s městysem Nový Hrádek připravil Karel Petránek

 V roce 1995 byl Novému Hrádku ofi ciálně 
udělen obnovený znak obce a vlajka. Ve sna-
ze pokračovat v  tradici a naplňování odkazu 
předků, se obec v roce 2006 navrátila k histo-
rickému označení městys.
 Obec je složena ze čtyř samostatných částí: 
Nový Hrádek, Dlouhé, Rzy a Krahulčí. Hlav-
ní osídlení městyse se soustřeďuje především 
do Nového Hrádku, ostatní části jsou spíše re-
kreačního charakteru s  minimálním počtem 
trvale žijících obyvatel.

MINIMÁLNÍ NEZAMĚSTNANOST
 V obci působí převážně průmyslové fi rmy 
s  dlouholetou tradicí. Největší fi rmou, která 
zaměstnává přes 100 zaměstnanců, je výrobní 
družstvo VELOS. Jeho hlavní náplní je výroba 
bytových doplňků a příslušenství zejména pro 
společnost IKEA a německou fi rmu Leifh eit, 
nemalou část produkce tvoří zakázky pro au-
tomobilový průmysl. Dalšími většími fi rmami 
jsou výrobní družstvo KOVAP a  společnost 
s ručením omezeným KADEN. Hlavním vý-
robním sortimentem obou subjektů jsou ple-
chové hračky, modely automobilů v  měřítku 
a  drobné kovové díly, každá z  těchto fi rem 
přitom zaměstnává přibližně 50 lidí. Nový 
Hrádek je sídlem řady dalších malých fi rem 
a živnostníků, v obci jsou tři truhlářství a pila. 
Významným zaměstnavatelem je i Mikrobio-
logický ústav Akademie věd České republiky. 
Městys Nový Hrádek patří dlouhodobě k mís-
tům s nejnižší nezaměstnaností nejen v okre-
se Náchod, ale i v rámci celé České republiky.
Občanská vybavenost městyse Nový Hrádek 
je na  dobré úrovni. V  obci jsou dvě prodej-
ny smíšeného zboží s  celotýdenní otevírací 
dobou (včetně víkendů), prodejna mecha-
nických hraček a  modelů, papírnictví s  dro-
gerií a  prodejna textilu. Jsou zde i  ordinace 
praktického, dětského i  zubního lékaře a  lé-
kárna, dále pošta, kino, knihovna, restaurace 
a  4  penziony. K  dalším dostupným občan-
ským službám, které ve svém bydlišti převáž-
ně zajišťují drobní podnikatelé - živnostníci, 
patří autodoprava s  autoopravnou, práce 
pokrývačské, elektrikářské, podlahářské, ka-
deřnictví, pneuservis, prodej paliv a  plynu, 
služby v  oblasti počítačové techniky a  řada 
dalších profesí.

Prodej zasíťovaných obecních pozemků
k výstavbě RD na Novém Hrádku.

Informace na tel. 491 478 009, www.novy-hradek.cz

Nové plavání s dětmi u Vás v Náchodě 
na Babí - Hotel Tommy

Děti od 1 roku do 6 let
Malé skupinky po 5 dětech, individuální přístup

Náhradní lekce
Těšíme se na Vás - Plavání Vydrýsek

Pobyty pro rodiny s dětmi
          Tábory pro děti spojené s angličtinou a plaváním

Velikonoce ve Špindlerově Mlýně

www.kojeneckeplavani.hradecko.com

www.MarPhoto.eu

RYBÍ HODY
KDY: 15. - 17. dubna 2011

(Pá od 14 hod, SO, NE od 11 hod.)
KDE: Hostinec „U Doležalů“

Hlavňov 13 u Police n. Met.
CO: Pstruzi, lososi a jiné rybí speciality
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Těšíme se na vaši návštěvu



*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
NÁJEMNÉ 5.000 K� + ZÁLOHY, KAUCE 
15.000 K�. TEL.: 777 302 483
* Prodám garsonku v Bohuslavicích nad Me-
tují po rekonstrukci (plastová okna) 25m2, cena 
350 000,-K�. Tel.723 640 796
* Prodám DR garsonku, balkon, krásný výhled, 
výtah, Malecí, Nové M�sto nad Metují. Cena 610 
tis. K�. Tel. 605 987 540 RK nevolat!
* Hledám pronájem bytu 1+1 v OV v Nácho-
d�, nejlépe v centru. LEVN�. Solidní jednání. 
TEL.:607 91 74 91
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�. RK NEVOLAT 
TEL.: 603 398 571 po 18.hodin�
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod� - Plhov�. 
TEL.:732 323 168
* Koupím byt v Náchod� (2+1, 3+1) Tel. 
606747110
* Hledám pronájem 4+1 nebo �adovky v N.M�s-
t� n/Met. Tel. 774 726 200
* Prodám byt 1+1 Police nad Metují v OV, 39 
m2, 5. patro s výtahem, plast.okna. Telefon do 16 h.: 
776761391, 495633509
* Pronajmu byt 2+1, cca 100m2, v rodinném 
domku na vesnici nedaleko Náchoda. Parkování 
u domu, po dohod� možno využívat i zahradu. 
Bližší informace na tel. 604 537 633
* DLOUHODOB� PRONAJMU BYT 2+1 
NÁCHOD - PLHOV, IHNED VOLNÝ, tel. 
728 826 486
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk na Pražské ul v Ná-
chod�. Celkové náklady v�etn� služeb a energie 
5300,-K�. Kauce 11.000,- K�. TEL.:776 141 603
* Pronajmu byt 1+1 na Plhov�, kauce 10 000,-K�. 
Tel.605 207 703
* Pronajmu novou garzonku na Lipím. Nová 
kuchy	, vestav�né spot�ebi�e, internet, satelit. 
Nájem 3500,- + 1200,- služby. Kauce 10.000,- tel. 
602 247 247
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, O.V., ul. Praž-
ská, 6. patro, nová okna, cena 1 050 000,-K�. Tel. 
774 678 899
* Pronajmu krásný slunný byt 3+kk na Lipím. 
Nová kuchy	, vestav�né spot�ebi�e, nov� zrekon-
struovaný byt, internet, satelit, možnost garáže. 
Nájem 5.500,- + 1500,- služby. Kauce 11.000,- tel. 
602 247 247
* Pronajmu dlouhodob� družst. byt 3+1 ve Vel-
kém Po�í�í. TEL.: 602 447 627

* Prodám nebo vym�ním 1+1 v OV Náchod - 
Plhov, po celkové rekonstrukci - za v�tší (rozdíl 
doplatím). Tel. 721 56 32 63
* Prodám byt 2+kk 60m2 na okraji Police nad 
Metují, DV s budoucí možností p�evodu do OV, 
byt je ve 3. pat�e, k bytu náleží sušárna, kolárna, 
sklep a možnost užívání st�ešní terasy, byt má 
velký kuchynský kout, vestavnou sk�ín, rohovou 
vanu, veškerá ob�anská vybavenost v dosahu. Tel. 
776730849, 777062340
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+kk 42 m2 v Ná-
chod� na Plhov�, volný od 1.4.2011, nájem 3500,-
+ energie, kauce 18 tis. K�. TEL.:732 283 384
* Pronajmu byt v Náchod� - Plhov�. 2+1 - i se 
za�ízením, dlouhodob�. Tel. 737 069 721
* Prodám družstevní, podkrovní byt 3+kk 
(61m2) v Novém M.n. Metují - Spy. Cena 698 500 
Nová plastová okna, nízké náklady na bydlení, 
klidné místo. Tel.732 166 272 RK nevolat
* Prodám Dr. byt 3+1v centru �.Kostelce p�ízemí. 
Byt je po rekonstrukci. Do os.vlastnictví v roce 2013. 
Nutno vid�t. Cena dohodou. Tel.774876396 r.k nevolat
* PRODÁM p�kný byt 3+1, 74m2 v cihlovém 
bytovém dom� v Hronov�. 2.NP., nadstandardní 
úpravy. Cena DOHODOU. Tel. 776 333 139
* Pronajmu v Náchod� byt 3+1 v os. vlastnictví, 
v klidné okrajové �ásti SUN, nájem 4.600 K� m�-
sí�n� + inkaso, požaduji kauci, volné od 5/2011. 
Tel. 728 339 620
* Prodám byt 3+1, o velikosti 73 m2 na SUN 
v Náchod�. Byt je zrekonstruovaný, má zd�né já-
dro, nadstandardn� vybavenou kuchy	, nová plas-
tová okna. D�m také prošel rozsáhlou rekonstruk-
cí, je zateplen, má novou fasádu, balkony, vstupní 
prostory a výtah. Letos bude p�eveden do OV. Vel-
mi p�kné bydlení, nutno vid�t. Cena 1 100 000 K�. 
RK nevolat!!! TEL.:724 520 930
* Prodám zd�ný byt 2kk v OV, UT, obec Ho�i�-
ky. Tel.777800369
* Pronajmu byt 1+kk, 50 m2, nov� zrekonstruo-
vaný v Hronov�. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám DB byt 3+1 v Náchod� na Brance, 4.P, 
jižní strana, výhled do p�írody, cena dohodou. RK 
NEVOLAT. TEL.: 608 47 69 20
* PRONAJMU dlouhodob� v Novém M�st� n/M 
byt 1+kk 30m2. D�m je v klidné �ásti m�sta, za-
teplen, plastová okna, výtah, možnost p�ipojení 
k internetu, digitální p�íjem TV.Volný ihned. Ná-
jemné 3600,-K� + 1000,- záloha na teplo a vodu. 
Kauce 15000,- K�. Tel. 608 323 373
* Koupím byt 2+1(3+1) v Náchod� nebo v okolí, 
platba v hotovosti. Tel. 739 486 403

* Prodáme pozemky pro výstavbu RD v �.
Kostelci, Kramoln�, H.Radechové, N. M�st� n/M. 
a okolí-Slavo	ov�, Mezilesí, Jest�ebí..Více info 
na tel. 602 204 002.
* Sháníme ke koupi zem. usedlost, d�m, chalu-
pu k trv. bydlení v okolí Hronova, Police n/Met. 
v Broumov� do 3mil. Tel.: 608 667 734
* Prodám pozemek v Náchod�, Brožíkova ul., 
mírn� svažitý, vhodný pro stavbu RD, 700 m2. 
Cena dohodou. TEL.: 604 478 012

* Hledáme chatu nejl. okr. NA, TU s p�kným vý-
hledem, cena dle stavu. Tel.: 608 883 012
* Prodám ve Velkých Petrovicích p�kný RD 
4+kk. Na udržovaném pozemku o celk. vým�-
�e 1.200 m2 je zd�ná kolna a dílna. Ihned volné 
k bydlení nebo rekreaci. Tel. 608 245 634
* Hledáme rodinný d�m i k dokon�ení Náchod, 
N. M�sto n./Met. a blízké okolí do 3mil.Tel.: 
721 146 244
* Pronajmu garáž v Náchod�.  TEL.: 608 66 77 32
* Prodám pozemek v Klenech-45, jsou to 2 sta-
vební parcely, sp�chá! Cena:600.000,- a dáme ješ-
t� slevu. Mob.739 429 817 
* Hledám zahrádku na pronájem, p�ípadn� 
koupi v Náchod� a okolí. Za nabídky d�kuji. 
605164973
* Sháním na náchodsku  RD nebo chalupu 
v cen� do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 
608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� �adovou garáž v Ná-
chod�, B�loveská ul. Mobil:602 641 234
* Prodám pozemek v Náchod�, Malé Po�í�í, 
6573 m2, louka, možnost stavby zahradního dom-
ku. P�kné prost�edí. Cena 120,- K�/m2 (dohoda 
možná) RK nevolat! TEL.: 606951546
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 
2.050.000K� Tel.: 732 799 528, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jed-
ná se o cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 
- 1993. RD je celý podsklepený s garáží pro 3 auta. 
Cena: 1.500.000K�,- Tel: 732 799 528, e- mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se 
nachází v blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, 
zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 
1.850.000K�,- e-mail: z.faifr@seznam.cz Tel:732 
799 528
* Prodám d�m se zahradou v Úpici. TEL.: 606 
460 947
* Prodám RD nedaleko centra Náchoda, viz. 
www.bezrealitky.cz
* Prodám stavební parcelu cca 1200 m2, sít� 
na pozemku, Václavice s výhledem na Rozkoš. 
TEL.: 774 678 899
* Prodej 6-ti apartmánových byt� 45 - 120 m2, 
u p�ehrady Rozkoš, vybavené - možné úpravy dle 
p�ání, k rekreaci i bydlení. K byt�m náleží par-
kovišt�, garáž pro kola, sauna, bazén 15 x 7 m, 
2 h�išt� na tenis, 1 x h�išt� nohejbal i volejbal, 
zahradní grilpárty, d�tský koutek, zahrada. Info 
na tel. 603 266 454
* Prodám poloroubený d�m po citlivé rekon-
strukcí, umíst�ný v p�kné lokalit� na vyvýše-
ném ostrohu s výhledem p�es údolí �eky Metuje 
na severní �ást m�sta Hronova, cca 2 km od cen-
tra. Celková podlahová plocha domu je cca 180 
m2. Vytáp�ní elektrickými akumula�ními kamny 
a elektrickými p�ímotopy. Ve vzdálenosti cca 50 m 
od domu se nachází garáž. Plyn p�iveden na hra-
nici pozemku. Cena 2.890.000,- K� k jednání. RK 
nevolat. TEL.: 607 168 786
* PRODÁM RD v Náchod� na Babí. 
TEL. 605 201 741
* Prodám udržovaný rodinný domek nedaleko 
centra Hronova, okamžité p�íjemné bydlení bez 
úprav, velké zázemí - možnost využití pro podni-
kání. Nutno vid�t. Tel. 732 561 959 RK Nevolat.
* Prodej - Rodinný D�m, Nachod, Lipí. Krásné 
bydlení v klidné �ásti obce s výbornou dopravní 
dostupností (Náchod 3 km). Nemovitost v dobrém 
stavu, nová plastová okna, zatepleno. Neplatíte 
provizi RK. Volejte 777 272 212
* Prodám �adový RD 4+1 „Nad pivovarem“ 
v Náchod�. Tel. 608 26 18 06
* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m 
v Polici nad Metují. Nový kotel na biomasu, nová 
okna, st�echa atd. Cena: 1.990.000,- Nutno vid�t. 
RK nevolat!! Foto na http://fsara25.rajce.idnes.cz/
nastenka/  Tel: 731 458 720
* Prodám nové nízkoenergetické RD v Mezilesí 
u Nového M�sta a v Polici nad Met. �ast. na splát-
ky. Tel. 603 525 531
* Prodám slunný staveb. pozemek 1768m2 

v Hor. Adršpachu - p�kné místo, sit�, p�ístup, JZ 
exp. 250K�/m2 Tel.: 602 439 107.

* Prodám rodinný d�m 4+1 na Kramoln� cena 
dohodou 603 229 415

* Prodám nemovitost lokalita u zimního stadionu 
v Náchod�. TEL.:725 366 515
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�sta 
nad Metují - d�m je po rekonstrukci, topení, v ob-
jektu p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, k�lna. 
Ihned k nast�hování. Cena 1 890 000,-K�. Tel. 
724 307 964. RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku nebo 
Broumovsku do 1 mil. TEL.: 605 212 203 

* Pronajmeme kancelá�e v centru �. Skali-
ce, Náchoda a N.M�sta n/Met.Více info na tel. 
602 204 002.
* Pronajmu dlouhod. malou kancelá� s výhle-
dem do zelen� poblíž centra, v�etn� WC,v nov� 
zrek. dom� v NA. Nutno vid�t. Náj.1.500,-
K�+el.+vody+topení+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu dílnu garáž 2 stání, další prostory, 
WC. U Nového M�sta n. Met. Tel. 602 13 42 13
* Pronajmu nebytové prostory v centru Nového 
M�sta n.M., o vel.70 m2, dlouhodob�, cena doho-
dou. K dispozici od kv�tna 2011. TEL.: 604 602 208
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hronov�, 
60m2, 200m od nám�stí, cena 5.000K�/m�s. Info 
na telefonu 777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory 

v Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 110+ 50m2, 
200m od nám�stí. Info na telefonu 777 302 483

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v cen-
tru Náchoda v OD Zefyr. TEL.: 602 462 397

* Pronajmu �adovou garáž v �eské Skalici, cena 
5000,- K� za rok. TEL.:603 140 848
* Pronajmu nebytové prostory o celkové vým��e 
125 m2 u centra �eské Skalice. Lze využít na pro-
vozovnu služeb (kosmetika, kade�nictví, manikura 
atd.) nebo jako ordinace léka�e, prodejnu, menší 
výrobnu nebo provozovnu, kancelá�e, pop�. t�lo-
cvi�nu. Cena dohodou. Info na tel. 608 888 141
* Pronajmu malé nebyt.prostory k podnikání 
v Hronov� (manikúra, pedikúra, kade�n. a pod.) 
TEL.: 608 66 77 30

* Koupím starší d�tské šlapací autí�ko. TEL.: 
603 173 075
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na bowden, au-
todráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MER-
KUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vo-
jenské v�ci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea 
aj. staré i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. 
Dále jakékoli náramkové a kapesní hodinky, nap�.
PRIM aj. a knihy od J.Verna. Platba v hotovosti, 
slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím 
také stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslu-
šenství. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451

* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též ban-
kovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré pohlednice, vále�ná fota, dob�e 
zaplatím. Tel. 775 440 253

* Prodám dámské INLINES K2 ILQ7, vel.42 
a pánské Fila Frame XTB-R, vel. 9, nové 1x vy-
zkoušené. Tel: 737 515 785
* Prodám detektor kovu GARETT 150 v�etn� 
originálního batohu a krytu, ješt� 1,5 roku v záru-
ce. TEL.:737 515 785
* Prodám bytový alarm, dve�ní + okenní kon-
takty 350,-, repro box - kytara, kl.zp�v., Celestion 
15“ 200 W + RFT 8“, koberec + nerez. kování - 
2900,- i jinou hud. elektroniku. Záruka. Reinhard 
Löf� er, 549 83 Hyn�ice 89
* Prodám starší televizor OTF ORAVA 462 ste-
reo, úhlop�. 55 cm, a velkolistý � kus - dv� v�tve 
26 a 34 list�. Ceny dohodou. TEL.: 491 462 560
* Prodám ko�árek po dvoj�atech golf zn. CHI-
CO, oranžovo �erný, vhodný pro hol�i�ky i pro 
kluky. Lehce manipulovatelný. Ve velmi dob-
rém stavu, slída + nanožníky nepoužité. Cena 
3.500 K�. Náchodsko. Tel. 776 763 354
* Prodám oble�ení po dvoj�atech (kluci), vhod-
né i pro pár �i hol�i�ky, 1-3 let, velikost 98-110, 
velmi zachovalé, levn� - cena dohodou. Tel. 
776 763 354 Náchodsko.
* Prodámelektrický sporák MORA se sklo-
keramickou deskou v zachovalém stavu. Cena 
3.000 K�. Tel. 776 763 354 Náchodsko
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275 K�/
m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, p�í�ky, 
strop, st�echu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám klec na papouška 1,7 m vysoká, mod-
robílá, tvar v�jí� do rohu. Cena 1500,-K�. TEL.: 
602 848 785
* Prodám d�tské kolo NOVÉ a mícha�ku na cca 
3 kole�ka, cena dohodou. TEL.: 602 605 215
* Prodám ko�árek zn. LONEX trojkombinace, 
barva �ervenomodrá v super stavu. Odpružený, 
nafukovací kole�ka. Cena 1800 K�. Dále nabízím 
autoseda�ku FERRARI BY-ONE 0-13 kg v �er-
veno�erné barv�. Jako nová. Cena 1500 K�. Foto 
mailem. Volejte 731560993
* Prodám kvalitní lu�ní seno. TEL.:777 213 229
* Prodám motor. lo� v bezvadném stavu. Tel. 
604 918 790
* Prodám obytný p�ív�s. Nutno vid�t. Tel. 
604 918 790
* Prodám 30 let staré vlá�ky TT + koleje, vy-
hýbky, trafo + vlákna CHEMLON - r�zné barvy. 
Tel. 732 777 932 (lichý týden dopoledne, sudý 
týden odpoledne)
* Prodám stolovou rozbrušovací pilu - pr�m�r 
350 mm a záme�nický ponk 230 x 125 cm, kovová 
konstrukce se zásuvkami, d�ev�ná prac. plocha. 

NÁCHODSKO
776 353 038

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro

jednoho věřitele

* Nabízím relativn� dobrý partn. vztah žen� 
do 55 let. Mám byt 4+1, jsem bývalý prof. saxofo-
nista. Ev. nabídky pouze písemn� + foto. Reinhard 
Löf� er, 549 83 Hyn�ice 89
* Hledám p�ítele nad 170 cm. Jsem 68/168. 
K ob�asným sch�zkám. TEL.:731 329 462
* Starší pohledný muž 173 cm - 75 kg hledá po-
hlednou slušnou ženu okolo 50 - ti let, k vážnému 
vztahu a t�eba i spole�nému bydlení v mém dom�. 
Trochu cestovat. D�ti nejsou p�ekážkou. Náchodsko. 
Tel. 607 554 771

* Nabízíme možnost pronájmu dvou bytových 
jednotek v obci Chvalkovice. Jedenkrát 1+kk s ve-
randou, kuchy	ská linka.Jedenktát garsonka. Mož-
nost k nast�hování ihned. Kontakt 603 751 923 
nebo otto.dlabola@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchod� na Plhov�, 
2. patro. TEL.:777 34 06 04
* Pronajmu p�kný byt v Úpici, 1+1, 42 m2, �ás-
te�n� za�ízený, kuchy	.linka, sporák, digesto�, 
plast. okna, kabel. televize, možnost internetu, 
parkování p�ed domem. TEL.: 602 284 585
* Nabízíme pronájem v�tších byt� 2+1 a 3+1 
v �.Skalici a za�ízeného bytu 1+kk v Náchod�.
Kauce nutná,více info na tel. 602 204 002.
* Koupíme byt v os. vl. 2+1 nejl., B�loveská, Pl-
hov, 950tis. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se za-
hradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, 
zateplení, kuchy	, koup., d�ev. oblož.dve�e. 
Náj. 5.500K� + voda + el. + plyn + kauce, tel. 
608903070
* Prodám byt 1+1 s balkonem v OV, revitalizo-
vaný celý d�m, 2 NP, Zelená ulice, Náchod, volný 
ihned. Cena: 575 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 1+1, 
45m2, 2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bražec, 
balk., zd�né jádro, nová plast.okna, zateplení. Ná-
j.3.500K�+inkaso2.749+el.+kauce,tel.608903070
* 1+1 Náchod Plhov, OV, panel, dlouhodob� pro-
najmu n. prodám. P�kné místo. bp.nsk@seznam.cz, 
tel.: 604 488 145
* Prodám v Náchod� p�kný byt 1+1 v I. poscho-
dí zd�ného domu nedaleko centra v OV, možnost 
parkování ve dvo�e. Tel. 608 245 634

* Prodám slunný družstevní byt 3+1 v Nácho-
d� B�lovsi. V dom� s 6i byt. jednotkami - záruka 
klidu a soukromí. Veškerá ob�anská vybavenost 
v míst�. Cena 1.420.000 K�. Vice na sreality.cz. 
Kontakt 773 530 173

* Prodám garzonku v B�lovsi. Velmi dobrý stav. 
Cena k jednání 695.000 K�. Tel: 602 575 252
* Pronájem 2+1 v Náchod� na Brance pro max.2 
osoby, po rekonstrukci, nová linka. 6500K� v�. 
poplatk�, vratná kauce. 607636965
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Novém M�st� 
nad Metují, volný duben 2011, tel. 728714501
* Prodám družst. byt 3+1, po rekonstrukci 
v �eské Skalici. Zn. Sp�chá. TEL.: 732 912 626
* Pronajmu byt 2+1 v centru Náchoda. Plovoucí 
podlahy, nová kuchy	, klidné místo. Nájem 4900 
+ 1500 služby. Volný ihned kauce 10.000,- tel. 
602247247.
* Prodám byt 2+1 v Novém M�st� n.M., lokalita 
Malecí, cena 1,2 mil.K�, volný od kv�tna 2011. 
TEL.: 604 602 208
* Pronajmu 1+1 v RD - v Hronov�, levn�, nej-
lépe šikovnému muži, který mi pom�že provést 
drobné úpravy a opravy v dom� a na za�ízení. 
Tel. 732 114 235
* Prodám nebo pronajmu byt v OV 3+1 po �ás-
te�né rekonstrukci v Úpici. Na dom� je nov� pro-
vedena vým�na oken a zateplení. Tel.775 179 571
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt 2+1 s bal-
konem v cihlovém dom� v klidné �ásti Hronova, 
blízko centra, 1.patro, v�etn� za�ízení. Plastová 
okna - satelit, p�kné, klidné bydlení + parkování, 
cena 7500,- K� v�etn� záloh + 10 tis. K� kauce. 
TEL.: 603 373 056
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
U Nemocnice, tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám za�ízený byt v OV 1+1, 47 m2 v Ná-
chod� na Plhov�, 7.NP. D�m je zateplen, s novými 
plastovými okny. Volný od 1.5.2011. 800.000,-K� 
- p�i rychlém jednání sleva. Mob. 605 915 337
* Pronajmu byt 1 kk, v klidné �ásti Nového 
M�sta n.Met., zateplený, po rekonstrukci, nová 
okna, kuchy	, koupelna. Tel.777 750 070
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt 3+1 s vel-
kým balkonem ve 4. poschodí, �áste�n� za�ízený, 
v Náchod� - sídlišt� Branka. Nájem 4.200 K� + 
voda, inkaso. Kauce 15.000 K�. Tel. 722 135 026
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
U Nemocnice, tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v Ja-
rom��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 
382 v ulici Na Vrších. Cena:730000K�.Tel: 
732 799 528, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o men-
ší byt o vým��e 16m2 v centru m�sta Jarom��e 
vedle gymnázia a sportovního areálu s vlastní kou-
pelnou, plynovým topením a s vlastním oplocenýn 
pozemkem. Cena: 299000K�. Tel: 732 799 528, 
e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu (i dlouhodob�) byt 3+1 s balko-
nem, Náchod Branka, �áste�n� za�ízený, nájemné 
8.000 K� v�. inkasa, vratná kauce 16.000 K�. Vol-
ný ihned. tel: 739 275 119.
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Nácho-
d� poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná 
kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní zájemce. Luxus-
ní byt pro náro�né Volné ihned. Tel.602 790 044
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV�, 
P�ÍZEMÍ, 200M OD NÁM�STÍ, PO CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI. K DISPOZICI OD 1.3. 2011, 

BYTY

R�ZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

cena a la 2 500,-K�. tel. 603 266 454
* Prodám kontejnerované t�je min.50cm/40 K�/
ks, prostoko�enné r�že 35K�/ks. www.ruzejitka.
ic.cz, tel.603 758 362, Naho�any
* Prodám vep�ové p�lky, v�tší 50,-K�/ kg, menší 
55,-K�/kg + droby zdarma, krmeno beze sm�si. 
*Prodám brambory 8,-K�/kg. TEL.: 607 950 500

* PRODÁM JEDLE ŠPAN�LSKÉ, k jarní vý-
sadb�: 6-ti leté v 1,5 l kv�tiná�ích = 30 K�/kus; 4 
leté prostoko�enné = 10 K�/kus. Akce 5+1 zdar-
ma, do vyprodání. Náchod, mobil: 603291132

* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - travní 
substrát, ideální k obnov� a zakládání nových tráv-
ník�, do skleník� a výsatb�. Cena 400,- K�/1 m3. 
Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* Zajímavé výhody pro Vás a dobrý p�ivýd�lek 
z obchodní oblasti. Volejte po 17h tel: 773 291 815
* Hledám u�itele/ku špan�lštiny 1x týdn� 60min 
v Náchod�. TEL.: 731 188 066
* Daruji zdarma k�lnu z cihel ke zbourání. 
Tel.739663098
* Snadné hubnutí. Poradím www.hubnete.cz/scela

* Nabízím výuku a dou�ování anglického jazy-
ka. Tel. 737 515 785

* �išt�ní koberc�, sedacích souprav, �aloun�ní. 
Pronájem �istícího stroje. Jarní sleva 5%. www.
velkyuklid.kvalitne.cz. TEL.: 739 040 997

* Prodava�ka s praxí v cukrárn�, potraviny, ze-
lenina, sklad, hledá práci v Náchod� i okolí. Prac.
doba do 18 - 19 hod. NE na ŽL(i mimo obor), �P 
sk.B mám. TEL.: 605 038 311
* Výrobna betonových tvarovek zdarma nabízí 
za odvoz zlomkové a vým�tové dlaždice vhodné 
ke zpevn�ní ploch i do základ�. Volat 603 257 124.
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový 
kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 
777 222 232
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�í-
hám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, po-
kácím i vysadím nový stromek, uklidím listí. Tel. 
737 564 496
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.: 606 213 229

* Hledám brigádníka/ci na prodej sadby a zeleni-
ny na tržnici v Náchod�. TEL.: 776 146 173
* Hledám brigádníka - studenta na manuální prá-
ce okolo domu, nejlépe o víkendu, místo Bezd�-
kov nad Metují. Tel.: 777 222 232
* Chcete si p�ivyd�lat? Sázení stromk�. Tel. �.777 
845 069
* Nabízím volnou kapacitu na Avii A 80 sk�í	, 
10 europalet, nosnost 4,5 t, v�etn� �idi�e, vždy 
na dva týdny v m�síci. 100 % vytížení je možné. 
Tel. 777 206 881

 

* Prodám moped Korado málo jetý, výkon 2 kW 
cena dohodou. Koupím disky 14“ 4 kusy pop�. 
i zimní pneu. TEL.: 604 73 40 20
* Prodám 4 ks letní pneu PIRELI 195/50 R15 82 
V s aludisky CMS 6,5 Jx15 H2. Cena 4000,- K�. 
TEL.: 724 815 455
* Prodám FIAT PUNTO II, r.v.2000, bílá barva, 
obsah 1,2i, 5tidvé�.4x airbac, city servo, ABS, plní 
EURO 3, 142 tis. km, nové rozvody, oleje. Bez in-
vestic, výborný stav, malá spot�eba. Cena 57 tis.K�. 
TEL.: 777 104 584

* Prodám KAKADU bílý, ru�n� dokrmený 2,0. 
ALEXANDRY VELKÉ 09,10,11, ru�n� dokr-
mené, velcí mazlíci, po domluv� dokrmím i jiné 
papoušky. V p�ípad� zájmu nás kontaktujte na tel. 
607 274 774 

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

SEZNÁMENÍ

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Č. Kostelec - Pozemky k výstavbě RD v lukrativní části města, poblíž centra, ale klidná část, vypracována studie zástavby ............ 1.000,-Kč/m2

V. Třebešov u Č. Skalice - Usedlost - komplex 4 budov (zast. pl. 550 m2), obyt. budova 3+1, stodoly, stáje, poz. 4100 m2 (i více) .... 2,9 mil.Kč
Náchod - centrum - Komerč. objekt o zast. pl. 620 m2 (garážové haly, býv. kanceláře..), dle ÚP - zóna obč. vybavenosti, poz. 1107 m2 ... dohodou
Borová u Náchoda - Rekreační, dřevěná chata s krbem a šesti lůžky, v klidné části (u lesa), na slunném místě, poz. 897 m2 ..........400.000,-Kč
N. Město n/M. - Větší, udržovaný, řadový RD (5+1) „Na Františku“- pěkná a klidná lokalita, okrasná zahrad ...2.950.000,-Kč VÝR. SLEVA!
N. Město n/M. - Kompl. zařízený byt (i se spotřebiči) 3+1 (72 m2) s balkonem, v centru města, 2NP, volný ihned ...1.490.000,-Kč K jednání!  
N. Město n/M. - Krčín - Velké byty k rekonstr. ve zděném domě v 2 NP, 3+1 OV (96 m2).......850.000,-Kč a 1+1 OV (68 m2) ....550.000,-Kč
Slavoňov u N. Města n/M - Větší dům (5+1) po část. rekonstr., s velkou stodolou a poz. 1.500 m2, volný ihned .....1.090.000,-Kč VÝR.SLEVA!
Náchod - Zděný byt 3+1 OV (67 m2), 1. patro, po částečné rekonstrukci, poblíž centra, ale klidná část ............................1.150.000,-Kč SLEVA!
Č. Skalice - Řadový RD (5+1) v klid. lokalitě, v sousedství zahrad, poblíž náměstí, balkony ze všech pokojů, včetně vybavení ......1.950.000,-Kč
Č. Skalice - Lhota - Restaurace s barem (60 osob), s velkým sálem (200) po část. rekonstr., parkoviště, pozemky 6.100 m2 ......... 2.950.000,-Kč
Č. Čermná u Náchoda - Restaurace (s bytem 1+1) v centru obce, s výčepem, salonkem, sálem a zázemím, pozemek 551 m2.........950.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Pronajmeme za�ízenou restauraci 
s letní zahrádkou a chatky

 s ubytovací kapacitou 38 l�žek u rybníka ŠPINKA 
u 	erveného Kostelce.  Bližší  info na tel. 774  205 205



RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

CENTRUM
KAREL ŠOLC-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

 AKCE : 
SLEVA NA VEŠKERÉ PRUTY 

10% 
(platí do 20. 4.)

„bílí červi, dendrobeny“
sleva na navijáky 10%

Zavedená jazyková škola
 hledá lektory jazyků
 info: 739 596 803

� V M�stském divadle Dr. Jose-
fa �ížka v Náchod� se dne 18. 3. 
2011 v podve�er oce�ovali nejú-
sp�šn�jší sportovci okresu Náchod 
za rok 2010. V jednotlivcích obsadil 
1.místo Ji�í Svoboda motocyklový 
trial (na snímku), 2. místo Ji�í Ha-
vrda benchpress a 3. místo Old�ich 
Fiala stolní tenis.
 Další vít�zné trojice: jednotlivci 
- mládež 1. Pavel Jane�ka plavá-
ní 2. Anna Bergerová mažoretkový 
sport, 3. Michaela Broumová atleti-
ka, družstvo - mládeže 1. seniorky 
SK Rubena Náchod - mažoretky 
sport, 2. mladší žáci �OS KR�ÍN 
národní házená, 3. místo žákovský 
pár �OS Náchod akrobatický ro-
kenrol.

Text a foto: Josef PEPA Voltr

PRONAJMEME 
NEBYTOVÉ PROSTORY – 36 m2

vše úpln� nové
CENTRUM HRONOVA

kontakt: 604 721 817

PRONAJMEME 
NEBYTOVÉ PROSTORY
Zdravotní st�edisko Hronov

- po rekonstrukci

kontakt: 604 721 817

Pískování motoveteránů
a drobnějších dílů

 na automobily.

TEL.:776 179 503

Pro rozšiřování poboček 
fi rmy přijmu pracovníka
do kanceláře.
Příjem 30.000 Kč
Tel.: 724 392 249

Celoroční prodej medu 

z vlastní produkce

Eva Zelená, Přibyslav

Tel.: 607 866 654

Jste nespokojená se účesem?
Nevíte, jak se líčit?

Lámou a třepí se vám nehty?
Potřebujete změnit šatník?

Den plný proměn.
14. dubna 2011 od 10 do 17 hodin

Salon U Bílé Vrány, Nové Město n. M.
Rezervace: 491 472 267

Těšíme se na vás.
kadeřnice, vizážistka, manikérka

a módní návrhářka

Zavedená restaurace hledá 
kuchaře/kuchařku.
Podmínka - vyučen

 v oboru a praxe
Nabízíme práci v příjemném 

kolektivu s možností ubytování.

Tel.: 775 034 437

Pomlázkové
posezení

Občanské sdružení SLUNÍČKO 
Červený Kostelec vás srdečně zve 

na Pomlázkové posezení,
 které se koná

dne 14. dubna 2011
 v červenokostelecké sokolovně 

od 14,00 do 19,00 hodin.
   Tuto akci pořádáme pro žáky 

a klienty stacionářů, ústavů sociální 
péče, základních a speciálních škol. 

Přítomné děti i dospělí prožijí celé od-
poledne plné her, tance a příjemných 
setkání. Občerstvení je pro všechny 

účastníky setkání připraveno. JH

P�IJEDE POU
!
 V Dobrušce již t�etím rokem funguje ob-
novená tradice tamní pouti. V letošním roce 
se uskute�ní v termínu od 28. do 29. kv�tna. 
Místem konání bude p�edevším tamní cent-
rální nám�stí F. L.V�ka.                            (r)

JIRKA
 a spol., s.r.o.

Přijme zaměstnance na pozici:

referentka / referent
 obchodního oddělení

Požadavky: 
znalost anglického jazyka (ko-
munikativně), práce na PC (MS 
Offi ce), příjemné vystupování, 

samostatná práce

Nástup ihned

Místo výkonu práce: 

provozovna fi rmy
 JIRKA a spol., s.r.o., 
Hronov (areál WIKOV)

Kontaktní osoba: 

Ing. Radek JIRKA

Tel.: 491 481 062
Mobil: 736 769 015

e-mail: info@jirkaspol.cz

Zábrodí – Končiny 132
549 46  Horní Radechová

 Jak obrovsky náro�ná, mraven�í, �asto vysilu-
jící, ale jinak krásná a záslušná je práce pedago-
ga a vychovatele s d�tmi s ur�itým handicapem, 
m�že nejvíce posoudit ten, kdo s nimi s láskou 
celá léta pracoval.
 Vedení Základní školy a Mate�ské školy Jo-
sefa Zemana v Náchod� v �ele s panem �edite-
lem Ing. Ivem Feistauerem a paní zástupkyní 
Mgr. Monikou Vochom�rkovou p�ipravilo p�á-
telské posezení s bývalými pracovníky školy, 
spojené s hodnotným kulturním vystoupením 
žák� školy. Zp�v a temperamentní instrumentál-
ní skupina, kterou fundovan� doprovází na hous-
le za�ínající mladý pedagog Jan Vajsar, DiS., 
absolvent (mimo jiné) Základní um�lecké školy 
v Polici nad Metují, které se poda�ilo vychovat 
mnohé naše hudební nad�je. I on je pro mne zá-
rukou, že „krev námi vypocená“ poctivou prací 
na této škole nebude zapomenuta...
Alespo	 tak vyzn�lo inteligentní jednání nej-
vyšších zástupc� školy v �ele s panem �editelem 
Ing. Feistauerem. Jeho projev k boji o zakládá-
ní speciálního školství na Náchodsku p�ed 100 
lety a s ním paraleln� probíhajícím bojem žen 
za zrovnoprávn�ní nás, poslucha�e, velmi zaujal.
 Že se má škola �ím pochlubit, nás p�esv�d�i-
la prohlídka školní budovy; útulné vymalování 
všech prostor, vybavení novým nábytkem, nová 
po�íta�ová u�ebna, vkusná výzdoba z rukou u�i-
tel� a žák�. Jaké lákadlo pro budoucí žáky!

KOSTELCE V KOSTELCI
 Jubilejní, tentokráte již dvacáté setkání m�st a obcí, kte-
ré mají v názvu slovo „Kostelec“, se uskute�ní v nejv�tším 
z Kostelc� v �R - v �erveném Kostelci. Kosteláci, Kos-
tele�áci, Kostelané a Kostelanky s Kostel�aty se sjedou 
do �erveného Kostelce 18. �ervna, kde pro n� bude p�i-
praven bohatý kulturní, sportovní a spole�enský program.                                                                                                                                         
                                                                                              (r)

 P�íjemn� nás - d�íve narozené - pohladila symbolická kyti�ka i pohošt�ní v nedaleké restauraci. Milá 
slova neformální besedy, prodchnutá vzájemnou úctou. Laskavé pozastavení uprost�ed usp�chaného sv�-
ta, ze kterého se vytrácí vd�k, porozum�ní a tolerance.
 Máme sluní�ko v duši. Vy jste nám to své p�inesli s nastupujícím jarem na své dlani...

Mgr. Eva Grimová, bývalá u�itelka školy

VELIKONO�NÍ VÝSTAVA
 Již nyní si m�žete do vašich diá�� ud�lat poznámku, po-
kud vás zajímají velikono�ní tradice a oby�eje. V termínu 
od 18. do 20. dubna se totiž v Polici nad Metují (v Pellyho 
domech) uskute�ní Velikono�ní výstava. Akce se koná ve 
spolupráci MC MaMiNa, mate�ských a základních škol 
Policka a polického Senior klubu Ostaš.                               (r)

foto: Zleva horní �ada: Josef Vond�ejc,Monika Vochom�rková, Lenka Krejcarová, Mgr. Miluše 
Hejnová, Miloslav Šponer, Trem�inská Hana, R�žena Žižková. Zleva dolní �ada:, Eva Grimová, 
Sylvie Stolínová, �editel Ivo Feistauer, Marie Sekeráková, And�la Mi�ková.

DEN U�ITEL�

PODĚKOVÁNÍ 
   V pátek dne 18.3.2011 se v aule náchodského gymnázia uskute�nila akce „Bubín-
ky“. Šlo o skv�le provedenou aktivní muzikoterapii, na kterou byly pozvány d�ti z 
Ob�anského sdružení Cesta a ZŠ J. Zemana. P�edstavení se zú�astnili klienti denního 
stacioná�e i d�ti z respitní služby OS Cesta bez ohledu na svá 
postižení. Rytmická hudba o�ividn� oslovila i ty d�ti, pro které 
je sv�t jenom to co slyší, nebo jen to co �áste�n� vidí. Skute�-
nost, že se všichni zú�astn�ní nestali jen pasivními poslucha-
�i, ale sami se aktivn� na tvorb� podíleli, velmi ozvláštnila 
celé p�edstavení. 

   Cht�li bychom touto cestou pod�kovat za nás OS 
Cesta a za pedagogický sbor ZŠ J.Zemana, Jiráskovu 
gymnáziu v Náchod� nejen za pozvání, ale i za ohledu-

plný p�ístup a pomoc gymnazist� našim d�tem.

Voborníková Denisa, OS Cesta Kineziologie
 

Najdu Vám nejlepší a nejrychlejší 
způsob řešení Vašeho zdravotní-

ho, ale i jiného problému.
Pokud s tím chcete něco dělat, můžete.

Tel.: 604 573 379
kineziologie.zaridi.to      

Městys Velké Poříčí
pronajme zařízenou 

restauraci ve Velkém  
Poříčí v Obecním domě 

na náměstí.

Bližší informace
 osobně na úřadě 
městyse nebo na

 tel. č. 491 482 732.

Scháníte zaměstnání nebo 
jen přivýdělek.

Nadnárodní společnost hledá
 spolupracovníky na HPP nebo VPP. 

Zajímavé fi nanční
  ohodnocení.

Změnte svůj život volejte
 Tel.: 776 095 176

Hostinec Na Králíku
ve Zblově

16. - 17. 4 od 12 hod.
ŘÍZKOVÉ HODY

23. - 25. 4. od 12 hod
Velikonoce
Na Králíku

kachny, králíci

tel.: 491 452 262



Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
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

St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy
 ash.cz
mail: strechy
 ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

 - 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.

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

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

Vyklidím Vaši pozůstalost
půdu, garáž, sklep

Po vzájemné domluvě
pozůstalost odkoupím.

Slušné jednání, platba v hotovosti.

TEL.:777 559 451

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

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

p�ijme 
ženy, muže, d�chodce 

na rozvoz zboží.
 Podm: 

� práce na ŽL, 
� osobní automobil.

 

Fa DAWLAS s.r.o.

Více informací 
728 855 810.

Pavel Novák  724 972 708
Štěpán Omámik  605 435 350

e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.omamik-novak.webnode.cz

* Kompletní dodávky a rekonstrukce střech
* Montáž všech běžných druhů krytin
* Montáž střešních oken Velux, Fakro
* Nátěry žlabů a plechových střech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
   pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpadů
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 měsíců, rozpočet zdarma

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.
TEL.: 606 270 421

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Provádíme
malí�ské a nat�ra�ské práce 

byt�, domk�, kancelá�í, škol, 
velkých objekt�, 
fasád a oken.

 

Mob. 731 458 720 
Jaroslav Foglar

Malí�ství  Nat	ra�ství

Montáž a servis
LPG Náchod

- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování 21 000,-Kč

Milan Pšenička tel. 777 05 44 15, 
Jizbice 42, Náchod

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma)

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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

TEL.: 602 145 222

Prodej

  Zahradní prodej: Naho�anyad
 Po - St�. - Pá :     15 - 18 hod
           Út  -   �t :       9 - 16 hod

                      • skalni�ek, trvalek,
• sortiment sezónních rostlin,

• konifery, listnaté d�eviny, 
• sortiment pnoucích rostlin,

traviny, r�že, t�je a d�eviny na živé ploty. 
Vzrostlé d�eviny na zakázku.

www.zahradni-rostlinky.czwww.zahradni-rostlinky.cz

po dohod� kdykoliv

info@zahradni-rostlinky.czinfo@zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430, 604 846 640tel.: 603 704 430, 604 846 640

Balkonovky
muškáty vzp�ímené, p�evislé, anglické, 

bakopa, malice, v�jí�ovka, atd.

Zahradní rostlinkyZahradní rostlinky

Blátivý šampionát
 Mistrovství �R v p�espolním b�hu se uskute�nilo v sobotu 19. 3. v Baldovci, 
nedaleko obce Rozstání na Prost�jovsku.
Z tréninkové skupiny Ji�ího Vond�ejce z Náchoda se tohoto krosu zú�astnila hned 
šestice atlet� závodících za Hv�zdu SKP Pardubice v r�zných v�kových kategori-
ích. Nejd�íve se na start postavila v nejmladší kategorii na 1500m, ro�. narození 1998 
a mladší, Jana Michel�íková a v konkurenci 30 závodnic skon�ila na velice p�kném 
15. míst� v �ase 7 : 12 min. Pak ve starším žactvu na 3000m z 37 zú�astn�ných skon-
�il Adam Hole�ek na 25. míst� výkonem 14 : 23 min. a na 34. míst� dob�hl Jirka Du-

šek v �ase 15 : 38 min. V dorostenkách 
nás reprezentovala na trati 3000m Ka-
tarzyna Chryczyk a od za�átku závodu 
b�žela v �ele závodu a trenér doufal, 
že vydrží nastolené tempo co nejdéle, 
aby roztrhala celé 17-ti �lenné pole. 
Taktika se nám vyplatila a p�ekvapiv� 
skon�ila na druhém míst� a tím brala 
st�íbrnou medaily za výkon 14 : 10 
min. V dorostencích na 4000m trati se 
poprvé p�edstavil Petr Vacek a ze 41 
závodník� skon�il na 33. míst� �asem 
20 : 08 min.
V juniorkách M�sto Náchod reprezen-
tovala Anna Zikmundová a z 18 - ti 
d�v�at na 4000m skon�ila na 12. míst� 
výkonem 22 : 03 min.
 Šampionát lze charakterizovat jako 
velice blátivý. Rozb�edlý terén byl fy-
zicky, ale i psychicky velice náro�ný 
a spousta závodník� se s tímto nevy-
rovnala.
 Konstatoval jsem, že všichni jeli 
sbírat cenné zkušenosti z tak t�žkého 
závodu a již samotná atmosféra mis-
trovství za p�ítomnosti �eské televize 
bude do budoucna velkou výhodou.
                            
                          Ji�í Vond�ejc - trenér

B�ezinka slavila 60 let
 V pátek 25. 3. 2011 Mate�ská škola B�ezinova oslavila 60 let od svého otev�ení. Slav-
nostního setkání se zú�astnilo celkem 43 bývalých i sou�asných zam�stnanc�. Mezi hosty 
byla i první �editelka, paní Marie Erlebachová, která v roce 1951 mate�skou školu otvírala 
i bývalá paní �editelka Dagmar Sajfrídová a Bc. Iveta Lukešová. Slavnosti byla p�ítomna 
i paní místostarostka M�sta Náchoda Mgr. Drahomíra Benešová a paní Podstavcová s paní 
Jirmanovou ze sociálního odboru. Všichni hosté shlédli tane�ní vystoupení d�tí z tane�-
ního kroužku Rarášek pod vedením paní u�itelky Jany Št�pánové, bylo pro n� p�ipraveno 
pohošt�ní a malý dáre�ek na památku významného jubilea naši B�ezinky.
                                                                                

Lenka Šimková, �editelka mat. školy

Paliva Vojt�ch 
Náchod – B�loveská 237

Tel.: 
775 720 820 
491 428 594

7 – 15 hod.

mul�ovací k�ry 
a slevy 

Ledvického uhlí!

PRODEJ

Tyršova 63, Náchod (podloubí)

773 156 520
               po - �t  8.30  - 12.00,   12.45 - 17
               pá        8.30  - 11.30,    12.15 - 15

oble�ení
boty, kola, t�íkolky, brusle...

jídelní židle, vani�ky...
 ko�árky, autoseda�ky

hra�ky atd.
t�hotenské oble�ení...

Vše p�ijímáme i do komisního prodeje
Každý týden nové zboží

BAZARMIMI
p�ijme pracovnice/pracovníky 

na výpomoc p�i opracování 
a kontrole gumárenských výrobk�
- odpolední sm�na, úkolová mzda

kontakt: 
delta.hronov@tiscali.cz

prosím uve
te tel. �íslo, jméno 
a p�edchozí prac. zkušenosti

Firma 
DOLGUMI s.r.o.

Pro nové otev�ení Motorestu 

„U DEVÍTI K�ÍŽ�“
(�ervený Kostelec)

dobré platové ohodnocení
�íšníka - servírku 

(praxe nutná)

nástup po tel. domluv�

tel. 777 31 10 77

p�ijmu 
zkušeného kucha�e - hotovká�e



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

	eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se zá-
rubní  - dýhované
2 820,-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

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel.�.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Hronov -  podsklepený krajní �adový rodinný d�m 
4+1 s pozemkem o vým��e 383m2 …………2,700mil.
Borová u Náchoda - stavební pozemek o vým��e 
1391m2 s nemovitostí ve špatném stavu………450tis.
B�lý u Machova - zd�ná chalupa 3+kk a vým�nkem 
a kolnou, ideální místo na rekreaci……………690tis.
Náchod – B�loves -  ideální 1/2 RD s byt. jednotkou 
3+1 s vl. vchodem, garáží a  zahradou…….….950tis.
Náchod - zd�ná chata 2+kk s p�kným výhledem 
do okolí s vl. zahradou, celoro�ní bydlení……1,400mil.
Svinišany - RD 4+kk se zahradou o vým��e 997m2 

na trase mezi �. Skalicí a Hr. Králové...…...1,690mil. 
�ern�ice - RD 4+1 s garáží 5km od Nov. M�sta  n./M., 
vlak. spojení mezi Broumovem a HK ..…… 1,890mil.
Náchod – Plhov - byt 5+1 (95m2) v 3.NP s balkónem, 
v r. 2014 je zažádáno do os. vl………………1,480mil.
Náchod – Babí – RD 5+1 s pozemkem o vým��e 
362m2, na pozemku dv� kolny a garáž …… 1,590mil.
Studnice – udržovaný rodinný d�m 5+16km 
od Náchoda se zahradou o vým��e 600  m2….2,995mil.
Náchod - byt 3+1 (pl. 85,30 m2) ve zd�ném dom� 
na Brance v 2.NP, do  os.vl. v r. 2014……………1,248mil. 

Šonov u N. M�sta n/Met. – novostavba p�ed dokon�ením 
RD s dv�ma byt. jed.(1+1, 4+kk) .…………… 2,150mil. 
Náchod – B�loves - dvougenera�ní rodinný d�m (2+1  
v 1.NP, 3+1 v 2.NP) se zahradou …….…… 2,300mil.
Proruby – poloroub. chalupa 12km od �. Skalice 
s pozemkem  1 118m2 na klidném míst�...…1,800mil.  
Hronov-dvoug. rodinný d�m (4+1, 1+1) nedaleko 
centra v klidné �ásti, p�kné bydlení…...…...3,500mil. 
Náchod – Plhov – moderní byt 3+1 (pl. 73,40 m2) 
v os. vl. se dv�ma balkónama v 5.NP……….1,200mil.
Náchod – Plhov – dlouhodobý pronájem bytu 1+1 
na Plhov�, byt je v 6. NP, pl. je 31,81m2…...3tis./m�s.
Ž�ár nad Orlicí - udržovaný RD 5+1 s garáží, zd�nou 
kolnou a zahradou, 25 km od HK……………... 2,380mil.
Hronov – RD 3+1 se zahrádkou v centru po celkové 
rekonstrukci, ihned k bydlení……….......….1,860mil.
Náchod – B�loves – menší rodinný d�m 3+1 s dvorkem, 
udržovaný stav, podl. pl. 64 m2 ………................. 950tis.
Rtyn� v Podkrk. - rodinný d�m 2+1 s garáží a zahra-
dou o vým��e 620, d�m je udržovaný………1,790mil.
Náchod - stavební pozemek o vým��e 1 396m2 na lukra-
tivním míst� v T�ešínkách…………………. 830,-K�/m2 

Babacupky jsou po pauze zp	t
 Babacupky se na jeden m�síc odml�ely. Relaxovaly a šet�ily síly do dalších kol sout�že. 
Únorová disciplína, ob�í slalom, se bohužel nekonala. Tra� závodu byla ledovatá a p�íliš 
riskantní, a proto byl tento závod pro letošní rok vypušt�n.
Dívky m�ly o to více �asu potrénovat na turnaj ve stolní tenise. V ned�li 20. 3. se utkalo 

vždy šest hrá�ek každého týmu ve dvou 
dvouhrách a dvou �ty�hrách. Každé druž-
stvo nastoupilo ke t�em zápas�m. Hra byla 
velice svižná a pohledná. �asto o výsledku 
rozhodovala kapka št�stí �i vytrvalé vra-
cení mí�k� na st�l. Jiné zápasy byly roz-
hodnuty díky razanci a dob�e umíst�ným 
sme�ím.
 Nemalý vliv na vít�zství m�lo i dobré 
nasazení do zápas�. Tato strategie bohužel 
jedinkrát nevyšla týmu Partners a dosáhl 
tak jen na poslední �tvrtou p�í�ku. �asu 
na trénink naopak využily hrá�ky z IR In-
spections a svým výkonem získaly p�kné 
t�etí místo. O první místo se utkaly hrá�-
ky Integraf Stars a týmu Würth. P�estože 
Würth dvakrát zvít�zil a pouze jednou pro-
hrál, první místo bral tým Integraf Stars, 
který vybojoval jedno vít�zství a dv� remí-
zy. Velký obdiv vzbudila Renata Nývltová, 
která hrála velmi úsp�šn�, p�estože má 
poopera�ní problémy s kolenem.
 Další disciplínou bude kolo, tentokrát 
v režii týmu IR Inspections. P�ij�te se po-
dívat 8. 5. do okolí „Bišíku“.                 P. H.

Zlatý víkend hokejové mládeže
 Jarom��ské hokejové mládeži vychází 
záv�r sezony parádn�! Týden po vít�zství 
na domácí Li�enské váno�ce vybojovali 
sv��enci trenéra Radima Syrovátka další 
zlaté medaile v Novém Bydžov�. Desátý 
ro�ník turnaje Karlovka Cup 4. t�íd uspo-
�ádal novobydžovský Stadion. Do turnaje 
vstoupili mladí Jarom��áci parádn�, do-
mácí Bydžováky p�ejeli 11:1. Následovalo 
spole�né focení s patronem turnaje, císa-
�em a králem Karlem IV., který m�l m�s-
to v oblib�. HCM Jarom�� pak p�ehrál 5:3 
M�lník a nakonec deklasoval 8:1 celek T�e-
bechovic. Jarom��ský Martin Nedomlel byl 
direktoriátem turnaje vyhlášen nejlepším 
hrá�em. Cenný úsp�ch v Novém Bydžov� 
vybojovali Hofman, Jelínek, Kašpar, Ko-
ne�ný, Krištof, Možný, Nedomlel, Nymsa, 
Šebek, Teuber, Volný a Záliš. Zlatý víkend 
HCM Jarom�� podtrhl výb�r 6. t�íd, který 
vyhrál siln� obsazený domácí Easton Cup. 
Sv��enci trenéra a p�edsedy oddílu Martina 
Štohanzla porazili v rozhodující fázi turnaje 

3:2 Duklu Tren�ín a 5:3 HC Eaton Pardubice! Podrobn�jší informace najdete na adrese
http://www.hc-jaromer.wz.cz/index.html. Petr Záliš,                                            HCM Jarom��

Sparta a Slávia v B	lovsi na UMT 
- 9. 4. 2011 ( 8:00 - 14:00 )

Již tuto sobotu 9. 4. 2011 se na h�išti s um�lým povrchem v B�lovsi uskute�- ní jeden z celorepublikov� nejlépe 
obsazených turnaj� kategorie U9 
v kopané. Mladé náchodské na-
d�je budou chtít potvrdit, že pat�í 
mezi nejlepší týmy �eské republiky 
ve své v�kové kategorii. Do cesty se 
jim postaví v�hlasní soupe�i Spar-
ta Praha, Slávia Praha, Bohemians 
1905, Dukla Praha, Slovan Liberec, 
FC Vítkovice, Slask Wroclaw, FC 
Hradec Králové a SK Hranice.
P�ij�te podpo�it naše nejmladší svý-
mi hlasivkami do B�lovse !!! Budou 
to pot�ebovat... a je to zadarmo !!!
Za�átek turnaje 8:30, p�edpokláda-
ný konec kolem 14-té hodiny.
17.4.2011 se v Náchod� uskute�ní 
obdobn� obsazený turnaj kategorie 
U10.                      Petr �ejchan

SKAUTI LEZOU NA EL CAPITANA
Ve dnech 26. – 27. 3. prob�hla poblíž Police 
nad Metují víkendová akce pro rovery a ran-
gem (starší skauty a skautky) ze 4.oddílu. 
V sobotu brzy ráno všichni vyrazili vlakem 
do Ž�áru, odkud šli cestou na Ostaš, kde na-
vštívili známá skalní místa.
Poté vyrazili do Police nad Metují, kde se 
uchýlili do t�locvi�ny s horolezeckou st�-
nou. Zde za�ala hlavní hra motivovaná p�í-
b�hem o zlézání cesty na El Capitano v Yo-
semitském národním parku. Ú�astníci se 
v rámci hry seznámili s jišt�ním kamaráda 
na st�n�, dozv�d�li se o stylech lezení, stihli 
si vyzkoušet a zopakovat ošet�ování zran�ní, 
ale hlavn� se pokoušeli p�ekonat své hranice 
lezením na st�n�. Také pochopit náro�nost 
vícedélkového lezení a v neposlední �ad� si 
celý víkend užít mezi kamarády.
V pr�b�hu dne ú�astníci zhlédli � lmy, které jim 
p�iblížily lezení na EL Capitano. Filmy zachy-
cují skute�nou atmosféru p�i p�elezech zmi	o-
vané skály, která sahá do výše 1000 metr�.
Cílem této akce je seznámení ú�astník� s leze-
ním, jeho krásou, úžasnou atmosférou zdolávání 
cesty na skále a hlavn� s p�ekonáváním svých 

možností a postoupit o krok dál správným sm�rem. Záv�rem bych �ekl, že se jednalo o druhý ro�ník 
této akce, který se lišil hlavním p�íb�hem a také zvýšenou náro�ností, což však pro skauty není 
žádný problém, že :-) �tená�e zdraví        Michal Fáborský - Mik v�dce 4. chlapeckého oddílu

                                                                                                                   foto: Petr Novák
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, 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

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

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

K
A
T
E
�
I
N
A

Ag
en

tu
ra

 D
&D

 H
ra

de
c 

Kr
ál

ov
é

w
w

w.
m

od
el

ag
en

cy
dd

hk
.c

z

Výzva
Dne 23. března jsem na trase Hronov - 

Náchod ztratil černé pouzdro
 s dioptrickými brýlemi.

 Prosím poctivého nálezce, aby se 
ozval na tel.: 605 922 584.

Žák HOS Hronov

��������	
���
 

Koblížky
 V �ase probíhajícího p�stního období Vám 
nabízím recept naší �tená�ky na smažené kob-
lížky.
 Do 1/4 litru mléka p�idáme 5 žloutk�, 8 dkg 
cukru, 8 dkg rozpušt�ného másla, 5 dkg kvas-
nic, 1 balí�ek vanilkového cukru a 2 lžíce rumu. 
Vše smícháme s 50 dkg výb�rové polohrubé 
mouky, p�idáme trochu soli, t�sto d�kladn� 
zpracujeme a necháme vykynout. Z hotového 
t�sta rozválíme 2 placky. První položíme na vál 
a pot�eme džemem. Druhou placku položíme 
navrch a skleni�kou vykrajujeme kole�ka. 
Smažíme v dostate�ném množství tuku, aby 

byly koblížky krásn� k�u-
pavé.

Tak, a Vám chutná...
p�eje La�ka Škodová

 a Jolana Lesková

Za Íránem do kina
V úterý dne 19. dubna 2011 

v 19,00 hodin
 se uskuteční v sále Kina

 v Novém Hrádku beseda
 o Íránu s P. Janem Linhartem, 

doprovázená prezentací
 nádherných snímků z této cesty.

Srdečně zve
 Městys Nový Hrádek

Death/Grind Massacre Tour 2011
aneb česká velikonoční devastace

www.metalgate.cz              www.tortharry.com

 O letošním čase velikonočním na Vás kromě tradičních malovaných kraslic, pomlázky 
a jiných krajových obyčejů spjatých s tímto svátkem čeká též pořádný akustický výprask. 
Stálice české death metalové scény, hronovská formace TORTHARRY, totiž vyráží na propa-
gační turné „Death/Grind Massacre Tour 2011“ věnované aktuálnímu albu „Beneath“, které 
vyšlo u MetalGate Records v listopadu 2010.
 Po celou dobu turné se k Tortharry přidá ostravská grind/deathová mlátička DISFIGURED CORPSE, 
pražská death-hardcore legie POPPY SEED GRINDER a grind-blackové šílenství ISACAARUM z Českých 
Budějovic, což dohromady dává opravdu ostře nabitou sestavu a slibuje velmi silný hudební zážitek.
 Celé turné odstartuje v pátek 15. 4. 2011 v Pardubicích v klubu RC Ponorka. O den později, tedy 
v sobotu 16. 4. 2011, se celý podnik přesune do Karviné do MP Hard Cafe. Na Velký pátek, 22. 4. 2011, 
vezme tento death/grindový masakr útokem hlavní město Prahu, konkrétně RC Kain a v předvečer 
Velikonoční neděle, tedy v sobotu 23. 4. 2011, se celé turné uzavře koncertem v Českých Budějo-
vicích v Marty‘s klubu. Celkem tedy čtyři zastávky naplněné až po okraj extrémním metalem v jeho 
různých podobách.
 Vstupné na jednotlivé koncerty se bude pohybovat od 100 do 120 Kč. Vstupenky budou k dis-
pozici vždy na místě v den konání. Bližší informace k té které zastávce Death/Grind Massacre Tour 
2011 najdete na stránkách MetalGate, nebo na Bandzone či Facebook profi lech jednotlivých kapel.
 Partnery turné jsou MetalGate, Crystal Productions, Six Six Six Graphic, Fobia Zine, Underg-
round & Gothic Shop Nosferatu a webzin Metal Forever & Metal Man

Přejeme veselé Velikonoce!

CHCETE DOBŘE INVESTOVAT?
Kupte si byt v novostavbě v Polici nad Metují vč. garážového stání. 

Akce platí do 30. 5. 2011 – výrazné snížení cen bytů o 45%!
Výhody:
� využijte snížené sazby DPH
� zajistíme úvěr až na 30 let – splátka stejná jako výše
   nájmu za srovnatelný byt, výhoda, že budete bydlet ve svém
� předejděte zvýšení úrokových sazeb z hypotečních úvěrů

Nechcete koupit
 ale bydlet?

Nabízíme pronájmy
(pouze dlouhodobé)

všechny informace na
www.maratonstav.cz

 email: maratonstav.cz

tel.: +420 602 152 296 
+420 499 781 341

SBÍRKA PRO
 KAPLI�KU

 Kapli�ka v Suchém Dole na Policku 
vyho�ela v roce 2010. Bezprost�edn� 
poté byla vypsána ve�ejná sbírka s cílem 
získat � nan�ní prost�edky na její obno-
vení. Stav sbírkového konta v tomto ob-
dobí již dosahuje �ástky vyšší než 700 
tisíc korun �eských. To umož	uje za�ít 
na ja�e s obnovením této sakrální stavby, 
i když zdaleka ješt� není vyhráno, nebo� 
celkové náklady na rekonstrukci jsou 
odhadovány na sumu p�evyšující dva 
miliony korun.                                   (r)

P�ihlaste svou nej sest�i�ku  
 Jedná se o t�etí ro�ník vyhlášení ankety BATIST NEJ SEST�I�KA. P�ihlásit zdravotní 
sestru m�že kdokoli - léka�, ona sama, pacient �i její blízká osoba. Ze všech p�ihlášených 
sester se vybere dvanáct zdravotních sest�i�ek, které se utkají ve � nále a to 22. �íjna 2011 
v Náchod� v M�stském divadle Dr. J. �ížka. Celou akci po�ádá výrobce zdravotních a hy-
gienických pom�cek Batist Medical a.s. �ervený Kostelec a David Novotný.
 NEJ SEST�I�KA je spíše spole�enská akce, kde cht�jí ukázat lidem, že i zdravotní sest-
�i�ky se dovedou odvázat, jsou spole�enské a kulturní, i když mají velmi náro�nou a ob�ta-
vou práci. Letos poprvé budou sout�žit i sest�i�ky ze Slovenska.
 M�že se p�ihlásit zdravotní sest�i�ka jakéhokoli v�ku, z jakéhokoli zdravotního za�ízení. 
Jde hlavn� o to poukázat, že práce zdravotních sest�i�ek je velmi náro�ná... Zvolte prost� tu 
svou nej sest�i�ku. P�ihlášku naleznete na www.nejsestricka.cz
 Dvanáct vybraných sest�i�ek se utká v disciplínách jako je p�edstavení, otázka od poroty, 
úkol ze zdravov�dy �i p�ehlídka zdravotních od�v�. Na vít�zku �eká �ada cen jako je zájezd 
�i r�zné poukazy.                                                                                                                 (r)

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

16. 4. 2011 od 20:00 hodin16. 4. 2011 od 20:00 hodin
 taneční večer se skupinou ANDANTE taneční večer se skupinou ANDANTE                      

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy

23. - 25. 4. 201123. - 25. 4. 2011  Pečené kachnyPečené kachny
 Minutkový guláš v chlebu v dubnu za akční cenu 75,-Kč Minutkový guláš v chlebu v dubnu za akční cenu 75,-Kč

16. 4. - 17. 4. 2011 16. 4. - 17. 4. 2011 uzené křížové kostiuzené křížové kosti  


