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jaro 1999, v Náchodě se začal hrát squash

  TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
 LIKVIDACE ZÁSOB

PRA�KY-MY�KY-SPORÁKY 
LEDNI�KY-MRAZNI�KY-TV

Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

• OKNA • PARAPETY
• MARKÝZY • ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• ROLETY • GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE  • DVEŘE

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

Tel.: 491 520 241          www.VSMIX.cz          e-mail: info@vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov

Kč
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Víte, nevíte…

 Hrách patří mezi luštěniny. Plody se můžeme občerstvit už brzy z léta, samozřejmě 
pokud jsme zaseli včas. Rostliny plodí velmi rychle, takže lze vysévat i několikrát 
za sezónu, abychom sklízeli po celé léto. Mladé lusky jsou tak křehké a šťavnaté, že je 
můžeme jíst celé. Hrách je pokladnicí celé řady pro naše tělo velmi důležitých látek.

Hrách a zdraví
 Syrový hrách obsahuje 79 % vody. Dále také významné množství sacharidů, 
kterých má ale méně než brambory. Obsah bílkovin je vyšší než v bramborách, 
téměř porovnatelný s rýží a blíží se obsahu proteinů v obilninách. 
 Kombinace vitaminů, minerálů, bílkovin a nukleových kyselin dělá z hrášku 
injekci energie pro naše buňky, tkáně, mozek i nervový systém. Hlavně sportov-
ci, děti ve vývinu a těžce fyzicky pracující lidé mohou efektivně čerpat výživné 
látky z této zdravé zeleniny, která podporuje růst svalové hmoty, pevnost tkání 
a kostí. Jako každá luštěnina, i hrách obsahuje cukry, které jsou pro naše tělo 
zdrojem okamžitě využitelné energie. Zapomenout nesmíme ani na vlákninu, 
která čistí náš zažívací trakt od  toxických usazenin a  pomáhá se snižováním 
škodlivého cholesterolu v krvi.

Hrášek 100x jinak
 Nejlepší je hrášek konzumovat čerstvý, ale i po  tepelné úpravě si zachovává 
mnoho využitelných živin. Pro přípravu jídla můžeme použít hrách konzervo-
vaný, mražený nebo naložený. Sušený hrách pak nezapomeneme před úpravou 
namočit do studené vody bez soli, a to nejméně na několik hodin. 
 Variabilita hrášku v  kulinářství je opravdu velká.                                  
Čerstvý je výborný v  salátech nebo jako příloha 
k  masu, rybě či jakémukoli slanému pokrmu. Při 
tepelných úpravách se téměř nekladou meze naší fan-
tazii a chuti. Českou klasikou je jistě hrachová polévka 
nebo kaše, ale hrášek můžeme „přihodit“ i do různých 
zeleninových či masových polévek, do rizota či těstovin. 

Tereza Moravcová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Hrách 

 Velikonoce jsou společně s vánočními svátky nepochybně významnými 
body našeho celoročního koloběhu. Upínáme se k nim jako k začátku 
jara. V jejich průběhu i po nich nás sice ještě mohou překvapit občasné 
sněhové plískanice, ale postup jara už je nezadržitelný. Příroda se pro-
bouzí a nastupují teplejší, na sluneční svit bohatší dny, na které se všichni 
po dlouhé zimě těšíme. 
 Velikonoce patří také k  významným křesťanským svátkům. Měli              
bychom si připomenout, že oslavují zmrtvýchvstání ukřižovaného Je-
žíše Krista. Nejčastěji připomínaným symbolem Velikonoc je beránek 
jako symbol oběti Ježíše Krista, kříž jako symbol ukřižování, oheň ve-
likonoční svíce symbolizuje vítězství nad smrtí a velikonoční vajíčko je 
symbolem nového života.
 Všechny tyto symboly se promítají i do velikonočních 
pokrmů. V mnoha domácnostech se udržují prasta-
ré velikonoční zvyky jako pečení beránka či mazan-
ce, zdobení vajíček a  pletení pomlázky na  pondělní 
koledu. My doporučujeme čtenářům nezapomenout 
připravit velikonoční nádivku s  čerstvými mladými 
kopřivami a  bylinkami, které spolu s  masem a  vejci 
dodají tělu sílu. 

1 chlebíčková veka, 5 vajec, 250 g uzeného masa, 500 g vepřové plece, 250 ml 
mléka, petrželka, nasekaná kopřiva, sůl a pepř, máslo.
 Veku nakrájíme na kostičky a zalijeme mlékem, v němž jsme rozšlehali žloutky, 
a necháme chvíli rozležet. Vepřové maso uvaříme zvlášť, zároveň vaříme i uzené 
maso a po vychladnutí  vše nakrájíme nadrobno. Bylinky nasekáme, kopřivy 
před přípravou spaříme horkou vodou. Kostičky veky, maso i bylinky smícháme, 
mírně osolíme a opepříme. Bílky ušleháme na tuhý sníh a vmícháme do směsi. 
Pekáč silně vymastíme máslem, nádivku do něho rozložíme a urovnáme, povrch 
pokapeme máslem a upečeme v předehřáté troubě dozlatova.
 Další velikonoční recepty najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Tereza Kafk ová, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný!

Cestománie 2012
 Obecní úřad Zábrodí a  přátelé 
cestování Vás srdečně zvou na  XI. 
ročník cestopisných přednášek a se-
tkání cestovatelů Cestománie, které 
se koná v  sobotu 14. dubna 2012 
od 16:30 v budově obecního úřadu 
Horní Rybníky.
 Cestománie je již tradiční akcí 
zahrnující několik bloků zajíma-
vých cestopisných přednášek a fi lmů 
z různých koutů celého světa. Letos 
se podíváte na Afriku z vrcholu Ki-
limandžára nebo ze Zanzibaru, pro-
jedete se na biku závodním tempem 
po Alpách a džípem po Islandu, na-
kouknete do New Yorku, projdete se 
tajemným Mustangem a  opět bude 
malá ochutnávka z  festivalu Expe-
diční kamera.  Akce má charitativní 
charakter, kdy se daří každoročně 
z  jejího výtěžku a  díky významné 
podpoře Obce Zábrodí zajistit škol-
né a  základní prostředky pro dvě 
adoptované indické děti Vincentha 
a Daniela ve výši 10.000 korun. (kp)

VZPOMÍNÁME
Dne 8. dubna 2012 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil známý, 

pan Milan Harašta.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Kačka, Jindřiška, Janička a Ctibor

VZPOMÍNÁME
Odešla jsi tiše, jak si osud přál, 

ale v našich srdcích žiješ s námi dál….

Dne 10. 4. 2012 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustila naše maminka,  

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

Kladsko pod Eiff elovou věží
 Renesanci zažívá regionální veletrh 
cestovního ruchu Infotour – cykloturis-
tika 2012 v Hradci Králové, který pro-
běhl v březnu v tamním  kongresovém 
centru Aldis. 
 Hlavní změnou byla nová organizač-
ní struktura, kdy se na realizaci podí-
lel Aldis spolu s  Královéhradeckým            

krajem. Celkem se prezentovalo přes 
120 vystavovatelů. 
 Kladské pomezí se prezentovalo           
společnou expozicí s  Královéhradec-
kým krajem. Výstavní plochu našeho re-
gionu oživil přes dva metry vysoký model 
Eifellovy věže, kterou zapůjčilo Muzeum 
Merkur, o. p. s. z Police nad Metují. 

spol s.r.o.

DOPRAVA ZDARMA

www.kjmax.cz   kjmax@kjmax.cz   Tel. 777 273 505

NOVĚ

OTEVŘENÁ

PRODEJNA

- lešení

Náchodská 393
Velké Poříčí

- koberce,
   lina
- plovoucí

- nábytek,     
   komody

- postele, 
- kuchyňské 
   desky

- parapety, 
   kování

podlahy

matrace

Radní jednali 
s občany
 Ve velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu v  Broumově se usku-
tečnilo veřejné zasedání Rady města 
s občany. Tématem byla obnova hřiš-
tě na tamní Masarykově třídě.
 Na  jednání byl předložen projekt 
revitalizace  hřiště a přilehlého parku. 
Celé zařízení by se mělo v  blízké bu-
doucnosti stát místem pro příjemné vy-
užití volného času, jak dětí tak i dospě-
lých. V současné době byla předložena 
kalkulace na obnovu, která by měla stát 
cca 35 milionů korun českých.

-
ní 
ut 

mi 
ci 

Velikonoční nádivka s bylinkami 

Výstava obrazů Petra Samka
 Od 4. do 27. dubna je v Měst-
ské knihovně v  Náchodě k  vidě-
ní výstava obrazů Petra Samka 
– ze soukromé sbírky. Místem                   

prezentace je vstupní hala 
knihovny a  studovna ve  II. po-
schodí  (pondělí – pátek 9 – 17 
hodin, sobota 9-11 hodin).

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2010 vzpomeneme 3. smutné výročí, 
kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

 

Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty .................................10 990 000,- Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................1 250 000,-Kč                              
Rodinný dům se zahradou Nové Město nad Metují .............................................................1 649 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ........................3 340 000,-Kč   
Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova ..............................................................1 795 000,-Kč

Zajímavý rodinný dům se zahradou 
ve Vestci   
                                                                                                                                                      
                                                                                            

                           Cena: 995 000,- Kčwww.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Větší rodinný dům se zahradou klidném prostředí 
ve Vestci u České Skalice, vhodný pro bydlení 
a podnikání   

Sbor dobrovolných hasičů Běloves
Vás zve 21. dubna 2012

na dopravní hřiště Běloves

od 9.00 - 14.00 hod na

„Memoriál Jirky Beka“
X. ročník pohárové soutěže družstev

MH v disciplínách CTIF

Doprovodný program dle počasí, 
občerstvení zajištěno, vstup zdarma!

a od 14.30 - 17.00 hod na

„Běloveský kilo“
III. ročník pohárové
soutěže dorostenců
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U nás nic neriskujete!
Na www.astratex.cz 
si vyberete modely, 

které se Vám líbí 
a my Vám je p�ipravíme 

k vyzkoušení v odb�rním 
míst� v Hronov�. 

Následující den Vám p�ijde 
SMS, že zboží pro Vás 

je p�ipraveno. 
Vy se zastavíte zboží 

prohlédnou pop�. vyzkoušet 
a koupíte pouze to, 

co Vám opravdu vyhovuje.

Nejsiln�jší e-shop
s prádlem a plavkami 

nabízí:

SPODNÍ PRÁDLO
Dámské spodní prádlo I Podprsenky

Kalhotky I Tanga I Erotické prádlo
Korzety I Podvazkové pásy

Bezešvé prádlo I Stahovací prádlo
Spodní košilky I Luxusní košilky

Spodní prádlo - pln�jší tvary
T�hotenské a mate�ské prádlo

Pánské spodní prádlo

PLAVKY 2012
Jednodílné plavky
Dvojdílné plavky

Pánské plavky I D�tské plavky

OBLE�ENÍ A DOPL�KY
Župany a pyžama

Pun�ochy I Pun�ochá�e I Legíny
Tri�ka a tílka I Košile a halenky

Sportovní prádlo
Dopl�ky I Kabelky

Objednejte dnes na www.astratex.cz,
vyzkoušejte zítra v odb�rním míst� v Hronov�

150,- K� sleva 
pro nové zákazníky
Slevový kód: echo-204

Po vložení kódu 
se sleva ode�te z objednávky.

Platí do 20. dubna 2012

  PRODEJ MULČOVACÍ KŮRY 
  A PÍSKŮ
  SLEVY LEDVICKÉHO UHLÍ

Paliva Vojtěch Náchod
491 428 594
775 720 820

Po-pá 7,15 – 15,00 hod.

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě

ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

po-čt 10.00 - 18.00 hod.
pá 10.00 - 15.00 hod. - popř.dohodou

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

VELIKONOČNÍ 
PŮJČKA

volejte 774 849 363

snadná, rychle dostupná půjčka
vyřízení do 24 hodin
přímý investor žádný podvod
žádat mohou důchodci, OSVČ, 
matky na MD, lidé na ÚP

Kojenecký dětský svět SOVIČKA
AKCE NA M�SÍC DUBEN 2012

➢ D�ev�ná židli�ka                900,-        649,- K�
➢ Chicco ko�árek Polar spor�ák s vl. taškou       7.999,-     5.999,- K�
➢ Monitor dechu Nanny                                          2.550,-     2.350,- K�    
   (+plážová taška v hodnot� 400,-K�)    
➢ ESITO mikiny � eece vel. 56-98                              299,-        259,- K�  

VÝPRODEJ KO�ÁRK� KOLEKCE 2011!!!

Prodejny:

Náchod, Tyršova 63
Tel.: 491 424 130

Týništ� nad Orlicí, Lipská 809
Tel.: 494 371 990 www.kojenecke.cz

Navíc v období od 15. 3. do 30. 4. 2012 DÁREK
Kvalitní plážová taška v hodnot� 400 K� ke každé
autoseda�ce, ko�árku golfá�i, d�tské postýlce,
monitoru dechu Nanny a k nákupu nad 999,- K�.

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304
andy.skalice@seznam.cz 
www.andy-skalice.cz

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Přijmeme vyučenou 
KADEŘNICI na 3-5 dní v týdnu. 
Podmínkou je živnostenský list.
Kadeřnictví T.G.M. Nové Město nad Metují
Tel.: 491 474 442, mobil 774 483 007

ují

PORADNA 
PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

28. - 29. dubna 2012
Více info. www.kineziologie.zaridi.to

Email: kasnarovam@seznam.cz

MOBILNÍ MASÁŽE
U Vás doma, na pracovišti apod.
Tel.: 602 657 025
www.mobilni-masaze.cz

Mediaservis s.r.o. 
hledá doručovatele na roznášku

denního tisku a letáků 

pro obce: Náchod ( Klínek), Nové Město nad Metují (Hu-
sovo nám. a okolí) Dolní Radechová, Kramolna, Rasošky. 

Práce je v ranních hodinách, každý den (pondělí až sobota) 

tel.: 491 422 337
        602 687 833 
        724 006 879

Informace: Doručovací středisko Hrašeho 15, 547 01 Náchod

Gymnastky v České Skalici
 Sobota před velikonocemi připravila 
pro děvčata další prověrkový závod 
ve  sportovní gymnastice před nad-
cházející župní kvalifi kací. Závod se 

konal v České Skalici, kde se cvičilo 
na třech nářadích. 
 Závodů se z  náchodského Sokola 
zúčastnila tři děvčata. V  kategorii 
Mladší žákyně I  to byla Adélka For-
manová, která po  velmi pěkném           
výkonu obsadila druhé místo. 
 V kategorii Starší žákyně III cvičily 
sestry Hurdálkovy, kdy Anička vybojo-
vala stříbrnou medaili a  Jana skončila 
na bronzové příčce. 
 Nyní děvčata čeká župní přebor 
ve Sportovní gymnastice a ve  šplhu, 
který se koná týden po Velikonocích 
v náchodské sokolovně. 
 Všechny příznivce tohoto pěkného 
sportu srdečně zveme. Závod začíná 
v  9 hod. ráno cvičením předškolních 
dětí, dále potom kolem desáté hodiny 
přijdou na řadu chlapci a děvčata, kteří 
už budou bojovat o postup na přebor 
ČR. Přijďte fandit a držet pěsti.      Dop.

K závěru se blíží úsilí o zřízení iktového centra
 Téměř tříleté úsilí Oblastní nemoc-
nice Náchod (ONN) bylo koruno-
váno úspěchem. Dne 14. 3. konečně 
navštívila neurologické oddělení 
v Náchodě komise Ministerstva zdra-
votnictví ČR, aby provedla audit při-
pravenosti nemocnice poskytovat 
akutní péči nemocným s  mozkovou 
příhodou (iktem. Tato specializovaná 
péče byla od  začátku letošního roku 
delegována pouze na iktové centrum 
(IC) v Trutnově a na centrum vyšší-
ho stupně na  neurologické klinice 
v  Hradci Králové. Nemocní z  Ná-
chodska tak museli být transportová-
ni desítky kilometrů a  ztrácel se tím 
drahocenný čas, který je pro ošetření 

pacientů s cévní mozkovou příhodou 
nejdůležitějším faktorem, významně 
zvyšujícím naději na  dobrý výsledek 
léčby. Snahou vedení nemocnice tedy 
bylo, co nejrychleji tento stav napravit 
a  získat pro neurologickou jednotku 
intenzivní péče statut iktového centra, 
zařízení, které je dle ministerské vy-
hlášky schopno akutní iktus léčit.
 Komise složená ze špičkových 
odborníků v oboru neurologie, radi-
ologie a  rehabilitace, zástupců VZP 
a ministerstva zhodnotila kvalitu péče 
na  neurologickém oddělení, dostup-
nost CT vyšetření, laboratorních tes-
tů a  poskytované rehabilitační péče 
na lůžkovém oddělení. Komise přidě-

lila nemocnici 91 bodů ze 100 bodo-
vého maxima, přičemž pro schválení 
iktového centra dostačovalo 80 bodů. 
Nyní se jen čeká na  schvalující pod-
pis ministra zdravotnictví, aby mohl 
být provoz IC v  Náchodě zahájen. 
Pro obyvatele náchodského regionu 
i  zaměstnance nemocnice je to dob-
rá zpráva, protože tím skončí období 
nejistoty a  obav, které v  posledních 
měsících okolo tohoto problému 
nastaly. Namístě je taky poděkovat 
vedení Královehradeckého kraje, ma-
nagementu náchodské nemocnice 
a  lídrům stran napříč celým politic-
kým spektrem, kteří se na  podpoře 
schválení IC v Náchodě podíleli. 

MUDr. Miroslav Škoda, primář 
neurologie ONN Náchod a zastu-

pitel města Náchoda za TOP09

Petice proti 
školské reformě 
 Na Úřad městyse Nový Hrádek 
byla doručena ze Sdružení míst-
ních samospráv ČR žádost o pod-
poření petice, jejímž cílem je zabrá-
nit prosazení reformy regionálního 
školství, která ve své podstatě po-
vede k naprosté likvidaci školství 
na malých obcích. Protože se ten-
to problém týká i Základní školy 
Nový Hrádek, je možné se k této 
petici připojit prostřednictvím pe-
tičních archů, které jsou k dispozici 
na Úřadu městyse Nový Hrádek.
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210

Zveme vás na
Dny Poštovní spořitelny
10. 4. – 30. 4. 2012.

Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!

Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte 
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás navíc 
obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet.

Informujte se v pobočce Poštovní spořitelny 
Náchod, Kamenice 109 nebo na Vaší nejbližší poště.

Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 60,
poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč, celková částka k úhradě 89 274 Kč.
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení
úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.

Tel.: 602 490 160
peknaruze@seznam.cz.

www.webareal.cz/stadreko

LEVNÉLEVNÉ
KOMÍNYKOMÍNY

Prodáváme 
kompletní 
komínové 
sestavy za

VÝHODNOU 
CENU.

např. 6m, 200mm
13 200,-

DOPRAVA
po celé ČR
ZDARMA

T. G. Masaryka 140
(naproti čerpací stan. Benzina)
Česká Skalice
732 918 500

Více na:
www.promotion.michelin.cz

PNEUSERVIS
JAN ISÁK

Prodejce
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PŘEZOUT U NÁS SE VYPLATÍ!

= SLEVA
100 Kč

NA MONTÁŽ

Za každou pneumatiku zakoupenou u nás získáváte slevu 100 Kč na montáž.

Ceny jako na internetu!

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

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

... a přezutí téměř zadarmo

AKCE

výprodej střešních oken

SLEVA až 50%

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 26. 04. 2012 r.

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

www.NABYTEKNACHOD.cz

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Pracovní doba PO a ST 7.30 - 17.00ÚT a ČT 7.30 - 16.00 PÁ 7.30 - 14.00

Kvalifi kace o postup 
do 1. ligy
 Volejbalové družstvo žen VK 
Hronov se o víkendu utká ve dvou 
utkáních o postup do 1.ligy s VŠSK 
PF České Budějovice. První utkání 
se uskuteční v sobotu 7.dubna 2012 
na půdě soupeře. Na odvetu zveme 
všechny příznivce volejbalu do hro-
novské haly ZŠ, hraje se v  neděli 
8.dubna od 17,00 hod.

Hostinec Na KrálíkuHostinec Na Králíku
ve Zblově Vás srdečně zveve Zblově Vás srdečně zve

7. – 9. dubna 2012

VELIKONOČNÍ HODY
(kachny, králíci, řízky…)

21. dubna 2012

OMÁČKOVÉ HODY
28. dubna – 1. května 2012

MÁJOVÉ HODOVÁNÍ
(bramboráky, řízky + salát…)

Telefon 491 452 262Telefon 491 452 262

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

- byt 1+1 družstevní splacený v Náchod�, ul. Mlýnská, ve 4. NP 540.000,-K�
- byt 3+1 v os. vl. v Náchod�, ul. Borská, po rekonstr., s vybavením 1.500.000,-K�
- byt 1+kk v os. vl.ve zd�ném dom� v �eské Skalici po rekonstrukci 500.000,-K�
- chalupa poloroub. se stodolou a zahradou ve Slatin� nad Úpou 1.060.000,-K�
- chalupa v st�ediskové obci Ž�ár nad Metují, výhledem do okolí 1.590.000,-K�
- chalupa po zna�né rekonstr., k bydlení i rekreaci v Machov� 2.300.000,-K�
- chalupa poloroubená zachovalá s pozemkem v Teplicích n/Met. 995.000,-K� 
- chalupa - rod. d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K�
- chata zd�ná 2+kk s p�kným výhledem do okolí v Náchod� 1.200.000,-K�
- chata d�ev�ná v osad� Peklo v Náchod� – Bražci, klidné místo 440.000,-K�
- rod. d�m v Teplicích n./Met. ve st�edu obce, k bydlení i podnikání 2.650.000,-K�
- rod. d�m krajní �adový rohový v Hronov� se zahradou 683m2 1.150.000,-K�
- rod. d�m 4+1 v �. Kostelci v okrajové �ásti obce nedaleko centra 2.300.000,-K�
- rod. d�m 4+1 v He�mánkovicích u Broumova, k bydlení i rekreaci 1.360.000,-K�
- rod. d�m 5+1 se zahradou v Náchod� na Babí k bydlení, volné 1.390.000,-K�
- rod. d�m se zahradou na Klínku s krásným výhledem na Náchod 2.700.000,-K�
- rod. d�m ve Zdo�ov� nedaleko Teplicko-Adršpaských skal 900.000,-K�
- rod. d�m v Žernov� nedaleko �eské Skalice, cena k jednání 1.999.000,-K�
- rod. d�m 6+1 v Hronov� na klidném míst�, volné po dohod� 2.190.000,-K�
- rod. d�m(1/2)byt 3+1 se samost. vchodem, garáží, zahradou, B�loves 990.000,-K�
- rod. d�m (2+1 v 1.NP, 3+1 v 2.NP) s garáží v Náchod� B�lovsi 1.830.000,-K�
- rod. d�m 6+1 v Novém M�st� n/Met. na Františku, p�kné místo 3.250.000,-K�
- rod. d�m v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-K�
- rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra 2.390.000,-K�

 Turnaj mužů kategorie „B“ v  ricochetu, 
se uskutečnil 24. 3. 2012, ve  Squash centru 
v Náchodě.
 Poděkování za podporu patří: Sněžka Ná-
chod - p.  Čermák, Radical Sport Náchod - 
Tomáš Kraml, Pinguin - Ing.  Zdeněk Král, 
Klenoty-Hodiny - Šimon Hynek, Pivovar 
Náchod, Řeznictví Mareš. parfumerie AVE – 
Švejdar, Reality EU - Jiří Novotný.

Olivie přijede zavzpomínat domů!

Náchodská rodačka Olivie Žižková, která 
loni objevila kouzlo v náchodském kat.
kostele a stala se přítelkyní kněze B. Partyky 
jistě ještě letos na nějaké mši zazpívá. Pozvala 
jí ale ZŠ - Plhov, kam chodila, jako dítě.

Olivie: Oslovili mně z bývalé základky na 
Plhově, že by chtěli udělat besedu a abych 
tam i zazpívala. Moc mě to potěšilo a pře-
kvapilo, neboť k této škole mám zvláštní 
vztah a docela bohaté vzpomínky... ! Těším 
se tam a doufám, že tam potkám i nějaké 
své bývalé kantory. Je to pátek 13.4. a v ten-
to večer budu i hostem své bývalé kapely 
Fontána, se kterou jsem působila v Nácho-
dě před deseti lety již pět let. Bude to ta-
ková vzpomínka a v podniku, kde Fontána 
bude hrát k tanci zazpívám i kousíček ze 
svého repertoáru. Mám radost, že uvidím 
po takové době i své náchodské fanoušky. 
Pokud to stihnu, stavím se druhý den na 
mši svaté v krásném kostele, který mě tolik 
okouzlil. Je tam úžasný kněz, který se mi-
mojiné věnuje prodeji mého liturgického 
CD „Blíž k Tobě“. Vždy, když se do Nácho-
da dostanu, nikdy nevynechám návštěvu 
tohoto kostela.  www.oliviezizkova.cz

JARNÍ SLEVY 
na hnědé ledvické uhlí 

a německé brikety Rekord

Paliva Jelen 
Nový Hrádek

Mobil: 724 236 398
Pevná: 491 478 346
jelen.jo@seznam.cz
www.paliva-jelen.cz

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

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

tel: +420 608 345 132, 775 927 134



* Hledám kamaráda - partnera do 67 let, je mi 
65 let, zajišt�ná, pohledná. Neváhejte a volejte. 
Nebudete litovat. Tel. 608 577 892.

* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchod�. 
Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu nov� opravené byty - 54 m2 1+kk 
(3900,-K� + energie) a 72 m2 2+kk (4200,-K� + 
energie). K dispozici internet. Byty jsou v centru 
�erveného Kostelce, vratná kauce 15 000,- K� 
(možno na splátky). Tel. 731 533 700, 731 533 701
* Pronajmu od 04/2012 suterénní byt v ro-
dinném dom� v Novém M.n.M., samost. vchod, 
internet, vhodné pro mladé, bezd�tné. Tel.                    
732 986 518 po 16:00.
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod� ul. 
Bílá(79m2 se sklepními prostory), byt je po rekon-
strukci - nové podlahy, zateplení a plastová okna.. 
možnost prodeje s vybavením (vestav�né sk�ín�, 
nábytek v koupeln�, kuchyni, obývacím pokoji, 
ložnici a d�tském pokojíku). Cena 800 000,- + 
poplatek za p�evod, za nedlouho bude možné byt 
odkoupit do osobního vlastnictví. V p�ípad zájmu 
volejte na 608 729 703
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Novém 
M�st� n.M. Plastová okna, plovoucí podlaha, 
nová koupelna, balkon. Nájem 3500K� + zálo-
hy 2200K�. Kauce 15000K�.  Tel. 732 284 594
* Pronajmu krátkodob� za�ízený byt v �eské 
Skalici. Cena dohodou. Kontakt 732251597
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví s bal-
konem a garáží v centru Nového M�sta n/M o vý-
m��e 48 m2. Cena: 949 000,- K� tel.: 777 602 884
* Prodám byt 1+1 v OV Náchod, 579 tis.K�. 
TEL.:775 652 622
* Prodám zcela nov� rekonstruovaný družstevní 
byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2, vhodné i pro 
manažery. Cena: 666 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám zd�ný byt 3+kk v OV v Náchod�, 
Raisova ul., vým�ra 64 m2. Cena: 990 000,- K�. 
Tel.: 777 602 884
* Pronajmu byt 1+1 Náchod, 5500,-, kauce. 
TEL.:775 652 622
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v cent-
ru Náchoda, vým�ra 60 m2. Cena: 1 050 000,- K�. 
Tel.: 774 311 404
* Pronájem zd�ného bytu 3+1 v Náchod� na 
Brance, vým�ra 72 m2, záloha na vodu a spol. 
prostory ve výši 500,-, k dispozici garáž pro 
jedno osobní auto za 1 500,-K�/m�síc, vratná 
kauce. Cena: 5 500,- K�/m�s.+ plyn+ el. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmeme byt 1+kk na sídl. u nem. v Ná-
chod�. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Koupím byt 2+1 v Náchod� na Kladské ul. 
proti nádraží. Tel. 724 222 738
* Prodám v �. Skalici v�tší 1+kk v OV, 2 NP, 
po kompletní rekonstrukci bytu i domu, nedaleko 
centra. Uzam�ené venkovní parkovaní na dvo�e. 
Perfektní stav, možnost ihned se nast�hovat. Vý-
hodná cena 499.000 K�. Tel.: 608 245 634

* Pronajmeme byt 2+kk na sídl. u nem. v 
Náchod�. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40

* Prodám v Náchod� dr.byt 1+1 cena 550.000 
K�. Tel. 604 336 337
* Prodám byt 2+kk v p�ízemí zd�ného domu 
cca 70 m2 v centru Nového M�sta n.M. K bytu 
p�ísluší sklepní prostory cca 70 m2 a 8 parko-
vacích míst na oploceném dvo�e domu. Vhodné 
i ke komer�ním ú�el�m. cena dohodou. P�ímý 
prodej - RK NEVOLAT. TEL.:774 678 899
* Prodám nadstandardní DB 3+1 po celkové re-
konstrukci v Novém M�st� n.M. na Malecí. Cena 
1,6 mil.K�. TEL.:602 100 619
* Pronajmu v�tší 2+1 v Náchod� s balkonem k 
Montaci. Levn�. TEL.: 776 140 273
* Pronajmu byt 2+1 v panelovém dom� po cel-
kové rekonstrukci. �áste�n� za�ízený cena 4000 
K� +en. v Jarom��i. TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. Cena 
590 000 K� v Jarom��i. P�i rychlém jednání sleva. 
TEL.: 606 64 36 35
* Prodám byt 1+1 v Broumov� na Spo�ilov�. 
D�m je nov� po rekonstrukci: zateplení, nová 
okna atd. Tel.: 724991353
* Prodám p�. pronajmu DB 1+1 v Mezim�stí 
tel. 604628520
* Pronajmu dlouhodob� garsonieru v Polici n.M. 
- Fu�íkova 323; 36,6 m2. Kuchyn�, pokoj, chodba, 
koupelna, WC, komora, sklep. Nájemné 2000 K� + 
energie. Byt volný k nast�hování od 04/2012. Kon-
takt: 608 868 809, jitka75@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v OV v �eské Skalici. Byt se 
nachází ve zd�ném dom� v 2. nadzemním pod-
laží, velmi klidná lokalita, veškerá vybavenost 
v míst�. Cena dohodou. Kontakt: 736 613 426
* Pronajmu zrekonstruovaný zd�ný byt 3+1 v 
Náchod� na Brance. Cena 5500 K� + energie, 
vratná kauce 15000 K�. Tel: 725194243
* Pronajmu dlouhodob� byt 30m2 v klidné 
�ásti Nového M�sta n/M. D�m je zateplen, 
plastová okna, vysokorychlostní internet, výtah. 
Nájemné 4600,00K� v�etn� záloh + el. energie. 
Tel. 608323373
* Prodám nadstandardn� zrekonstruovaný 
DB 2+1 v Náchod� - B�lovsi, �.p. 1591, 5. pa-
tro. Plocha 64 m, sklep, balkón. Rekonstrukce 
domu rok 2012. Výtah dle norem EU. Plasto-
vá okna, plovoucí podlahy, modern� zrekon-
struovaná koupelna, nové stoupa�ky, d�ev�-
né zárubn�,nová kuchyn�, sat. TV, internet. 
Cena 960.000,-K�. Tel. 777269520, email:                    
LukasVacha@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� na SUN. Byt 
volný od 1.5.2012, kauce 15000K�. Cena proná-
jmu 4800 +služby, energie. Tel.728 339 620

* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvi�ení, � tcentrum a jiné služby. 
Prostory se nachází na Kamenici v Náchod� v 
I.pat�e se samostatným vchodem. Investice do za-
�ízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 
152 750 v pracovní dny

* Pronajmeme kancelá�e na nám�stí T.
G.M. v Náchod� 69 m2. TEL.: 603 470 419

* Nebytové prostory - s výlohou, klimatizované. 
Náchod - Plhov. (45 m2 - prodejna, 35 m2 - sklad) 
Tel. 608 201 045

* Pronajmeme nebyt. prostory 24 m2 vhod-
né pro maloobchod. prodejnu v centru Ná-
choda. TEL.:603 470 419

* Pronájem kancelá�e v Náchod� na Kamenici 
ve 2. pat�e s výtahem, WC a kuchy�kou k dispozici. 
Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Tele-
fon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do 
zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� 
v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el.+vody+ tope-
ní+kauce., tel. 608903070.
* Nabízíme pronájem exkluzivních prodejen 
a kancelá�í v Náchod� a V N.M�st� n/Met.,u 
hlavní komunikace.Více info na tel. 602 204 002.
* Pronajmu prostory býv. OÚ v D.Radechové 
�p.117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad a WC v p�í-
zemí domu s park.stáním, podl. plocha cca 110m2, 
vytáp�ní akum.kamny. Nájemné 4.500+inkaso, 
možno pronajmout i jednotliv�, tel. 608 90 30 70.

* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku v 
klidné lokalit� Náchod - Amerika s možností 
výstavby o vým��e 3 909 m2. Cena: 145 K�/m2. 
Tel.: 777 602 884
* Prodám starší d�ev�ný domek u lesa s v�tší 
zahradou a vlastní vodou v Hronov�. Investice 
nutná. TEL.:737 488 266
* Prodám d�m na okraji obce Rožmitál u Brou-
mova v zapo�até rekonstrukci. Cena dohodou. Info 
na tel.776 838 094. RK prosím nevolat.
* Prodej pozemku v klidn�jší �ásti Náchoda 
k výstavb� rodinného domu o vým��e 800 m2. 
Cena: 499 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmeme garáž v Náchod� vedle ná-
m�stí v uzav�eném areálu obytných dom�. Ga-
ráž je s osv�tlením. Cena nájmu 850 K�. Platba 
vždy na �tvrtletí p�edem. Telefon: 777 152 750 
v pracovní dny.
* Pronajmu garáž - ul. V Úvoze. U Školy TGM 
v Náchod�. 950 K�/m�s., p�i pololetní platb� 830 
K�. Tel. 775 064 084
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�s-
ta n.M. d�m je po rekonstrukci topení, v objektu 
p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, k�lna. Ihned 
k nast�hování. Cena 1.490 mil.K�. TEL.:724 307 
964 RK NEVOLAT!

* Prodáme stavební parcelu v obci Sendraž. 
1200 m2, 290,-K�/ m2. Veškeré sít� na pozemku, 
slunný, p�kný. TEL.:776 730 253
* Prodám pozemek v �. Kostelci u Kaštánku 
3500m2 (4parcely) pro výstavbu RD, inž. sít� v 
míst�, krásná lokal., les, rekr.,731185873
* Prodáme zasí	ovanou stavební parcelu pro 
stavbu RD, v Novém M�st� n.M., Na Františku, 
vým�ra 1180 m2, cena 980 K�/m2. foto na: poze-
meknm.rajce.idnes.cz Tel.773585555
* Prodám domek vhodný k rekreaci v Tepli-
cích nad Metují - D�dov�. Polosamota, slunce 
celý den, vlastní studna, klid, velký pozemek. 
Cena dohodou. Kontakt: 602 239 352. Poznám-
ka: Ne RK!
* Prodám p�knou krajní garáž v �eské Skalici. 
Plocha 21m2 možno použít i jako sklad a využít 
p�ilehlý pozemek. TEL.: 721 435 426
* KOUPÍME A IHNED ZAPLATÍME STA-
VEBNÍ PARCELU PRO STAVBU RODINNÉ-
HO DOMU V �ERVENÉM KOSTELCI. TEL.: 
777 036 772

* Prodáme rodinný d�m na Kramoln�. 2 pa-
tra, balkón, 500 m2 pozemek, zast�ešené sezení 
na zahrad�, parkovací místo pro 3 auta + garáž. 
P�ímý prodej bez realitky! 603 229 415

* Prodám stavební parcelu v obci Jest�ebí 
u Nového M�sta n.M., vým�ra 1400 m2, cena 
300,-K�/m2. TEL.:736 264 180

* Koupím garáž v Novém M�st� nad Metu-
jí Tel. 724423709

* Prodám RD nízkoenergetické d�evostavby v 
Novém M�st� n.M. - Jest�ebí, Mezilesí a Polici 
nad Metují. �áste�n� na splátky. Tel. 603 525 531
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 7 km od 
Jarom��e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 
cena za pronájem 6000K�. Tel.: 774 699 600, e-
mail:faifr@seznam.cz
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stavba) 6+1 v 
obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 499.000K� Tel. 
774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 600, e-mail:                  
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme vybavenou rekrea�ní chatu u 
�eské Skalice. Cena 3.000,-K�/m�síc+el. ener-
gie, tel. 602 204 002.

* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* PRODÁM VELMI P
KNÝ SLUNNÝ DRUŽ-
STEVNÍ BYT 1+1 POBLÍŽ CENTRA NÁCHO-
DA. KUCHY	 VYBAVENÁ SPOT
EBI�I, 
PLASTOVÁ OKNA, NOVÉ ZD�NÉ JÁDRO. 
CENA 599 000 K�. TEL.602 133 170
* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Náchod� 
po celkové rekonstrukci poblíž centra. Obchody, 
školy, školy 5min. ch�ze. Parkování u domu. Za 
domem vede cyklostezka. Kauce nutná. Volné 
ihned. Tel. 736 688 742
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v 
Náchod� ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci 
a je v n�m všechno nové. Byt je vybaven vel-
kou kuchy�skou linkou v�etn� nových spot�e-
bi�� a lednice. K dispozici nová sklepní kóje 
a sušárna na prádlo. Cena nájmu 5.400 K� + 
inkaso. Pouze pro bezproblémové a solvent-
ní zájemce. Kauce 8.000 K�. Telefon 777 152 
750 v pracovní dny.
* Pronájem p�kného bytu 3+1 ve Velkém Po-
�í�í, nájemné 4500,- + inkaso, 15 tis.kauce. Jen 
solidní zájemci. TEL.:720 310 810
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti u nemocnice v 
Náchod�. Nájem 5.900,- + inkaso. Tel. 608 442 775
* Pronajmu slunný byt I. kat., 1+3 s balkonem. 
byt je v 1. poschodí zatepleného zd�ného domu 
po rekonstrukci. K dispozici je i kolna. Rozm�r 
bytu je 76 m2. Cena za pronájem �iní K� 2 898,- 
m�sí�n�. D�m se nachází ve Velkém Po�í�í. Kon-
takt na �ísle tel. 491 481 421
* Pronajmu 2+1 v centru Náchoda. Cihlový 
d�m. Tel. 491 428 464
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1, 47 m2 s balko-
nem v Náchod� na Brance. Nájem 3.900 + inka-
so. 15.000 K� kauce (vratná). Volný od 1.5.2012. 
Tel. 736 766 448
* Pronajmu v rodinném domku 3+kk. Nájem 
v�etn� inkasa 8.000 K�. p�i nástupu dvojnásobek, 
v klidné �ásti Náchoda, zahrada. Tel. 774 407 168

* Pronajmu garsonku v centru Náchoda. 
TEL.:608 730 881

* Pronajmu byt 2+kk 65 m2 v Novém M�st� 
n.M. po rekonstrukci v centru m�sta. Nájemné 
4500,- + inkaso, od 1.5. volný. TEL.: 777 29 24 25
* Koupím byt 1+1(2+1); OV v �erveném Kos-
telci nebo v Náchod� v B�loveské ulici. Tel: 
737941711
* Pronájem 1+1 v Jarom��i cena 4.500,- K�. 
Info na tel. 603760858
* Prodám cihlový byt 2+1, 1. kategorie v 
osobním vlastnictví, poblíž centra Náchoda. 
Tel. 736 158 659
* Prodám byt 1+1 v Náchod� a 2+1 v �eské 
Skalici. Oba mají okna do uzav�eného dvoru, OV, 
slunné, cihlové. RK Nevolat. Tel. 608 869 885
* Pronajmu byt 3+1 (86 m2) �ást.za�ízený v 
Hronov�. TEL.:736 537 033
* Pronajmu �ást. za�ízený byt I. kat., 1+1 v 
Náchod�, Komenského ulice, nájemné 3500,-K� 
+ inkaso. Platba m�sí�ní p�edem, vratná záloha 
11500,-K�). Volný ihned. TEL.:723 461 286
* Pronajmu slunný byt 3+1 I.kat., ve zd�ném 
dom�, 1.patro v Hronov� Zbe�níku. TEL.:         
608 822 305
* Pronajmu byty v Náchod� 1+1 a garsonka + 
2+1 v �.Skalici, povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Koupím byt na Náchodsku, na investici. Tel. 
739 486 403
* Pronajmu byt 1+KK o velikosti 24m2 v obci 
Hronov, ul. Havlí�kova 240. Cena za pronájem 
2500K� + energie + kauce. Tel.: 774 699 600, e-
mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod�, Parkány 
347, klasická zd�ná zástavba v centru m�sta, 2. 
podlaží, 56 m2. M�sí�ní nájem: K� 5.500,--; jisti-
na K� 16.500,--. Tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1 v Novém M�s-
t� nad Metují, Nad Stadionem 1322, 1. podlaží, 
vým�ra 31,94 m2. Cena K� 540 tisíc. Informace: 
tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské 
ulici 662 v �eské Skalici, 2. podlaží, vým�ra 
72.09 m2. Cena K� 1.040 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Tyršov� ulici 
767 v �eské Skalici, 6. podlaží, vým�ra 71,5 m2. 
Cena K� 990 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77 m2, s 
balk. a p�dním prostorem na spaní, v Náchod� na 
Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj.+inkaso 6.200, 
kauce 18.600.Tel.:608 90 30 70
* Pronájem nového v�tšího zd�ného bytu 2+1, 
Junmanova ul. Hronov. Nová plastová okna, pod-
lahy,koupelna. Zahrádka a parkování k dispozici, 
vým�ra 62 m2. Kauce. Cena : nájem 5 500,- K�/ + 
200,- K� /osoba/m�síc + voda + el. (max. 1 000,- 
K�). Tel.: 777602884.
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 4+1 (116 m2) 
v RD v B�ezové u Broumova s možností užívání 
nádherné zahrady, dílny 65 m2, velkého sklepu a 
p�dy. Topení úst�ední na tuhá paliva, el.bojler. 
Náj.: 5.000, kauce 20.000, tel. 608 90 30 70.
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod� 
nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk(40m2) s tera-
sou v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. 
Nájemné 3.500,-K� + inkaso, kauce 12.000,- K�, 
tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu byt 3+1 v rodinném domku v No-
vém M�st� nad Metují. mob. 722 934 819
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk v Ná-
chod� ulice Šafránice. tel. 603 997 309.

* Pronajmeme nebyt. prostory 118 m2 
vhodné pro maloobch. prodejnu v centru 
Náchoda. TEL.: 603 470 419

* Nabízíme pozemky k výstavb� RD v atrak-
tivních lokalitách Náchoda,N.M�sta n/Met.,Jaro-
m��e,�.Kostelce,Slavo�ova,Jes�ebí, Kunvaldu u 
Žamberka...Více info na tel. 602 204 002.
* Nabídn�te ke koupi zd�nou chatu v okolí Ná-
choda k trv. bydlení. Tel. 608 667 734
* Hledáme rodinný d�m do 4mil. v Náchod� 
nebo N. M�st� n/Met. i okolí.Tel.: 608 883 012
* Prodáme zd�ný d�m v obci Ž�árky nedaleko 
Hronova s pozemkem Tel.: 721 146 244

* Prodám zachovalé sk�í�ky (prosklené) 4 ks, 
vše za 900 K�, kuchy�skou linku 2 díly 80 cm 
zásuvky, sk�í�ky, 120 cm s nerz. dvoud�ezem - 
celkem 800 K�. Vhodné na chalupu apod. Tel. 
774 555 344
* Prodám plastové okno se sítí 180x160 (pali-
sandr, bílá), otevíravé, vykláp�cí za 3000 K� a 
interiérové dv��e 2/3 sklo 80 pravé za 200 K�. 
Tel. 608 950 891
* Prodám litinovou vanu ve velmi dobrém stavu, 
délka 170cm, litinový radiátor 150x15cm, 7 �lánk�. 
Ceny dohodou. Tel. 490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám palivové d�evo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 725992088
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové 
a st�ešní, 100x200, 100x 250 cm, tl 6cm 250 K�/
m2, tl 8 cm za 275 K�/m2, tl 10 cm 300 K�/m2, na 
st�ny, oplášt�ní, p�í�ky, stropy. Tel. 728 527 366
* Prodám dív�í horské kolo velikost 24, jako 
nové. Cena 2.000K�. Tel.608476920
* Prodám použitá garážová vrata výklop-
ná 200x235 cm. Levn�, cena dohodou. Tel. 
739838063
* Prodám kvalitní vyloupané vlašské o�echy. 
Cena 160 K�/kg. P�i v�tším odb�ru možná sleva. 
Tel. 602 605 215
* Prodám ORBITREK PLATINUM, v�etn� 
multifunk�ního po�íta�e. Cena dohodou. Tel.  
775 35 10 76
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - trav-
ní substrát, ideální k obnov� a zakládání nových 
trávník�, do skleník� a výsadb�. Cena 470,- K�/1 
m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel:  775 959 962
* Prodám smrkové fošny 6 let staré, síla 5 cm, 
š.:30-40 cm, d.:400 cm, 16 ks. Cena:5000,-K�, 
tel.:777 110 024
* Prodám z poz�stalosti - sov�tské helmy, starý 
pivní sud 25 l a lahve, ná�adí a.j. Tel. 603 37 53 64
* Prodam novou plnodigitalní manualní líhe� 
pro dr�bež na 60ks vajec, cena 3150 K�, tel. 733 
483 672, líhe� pošlu na dobírku s návodem, po-
stupen i se zárukou.
* Prodám tlakové mytí BOSCH 150 bar�, cena 
8000,-K�, vysouše� zdiva KROL cena 15 tis.K�. 
TEL.:732 253 989
* Prodám tricitale 400 K�/q, pytle vým�nou, 
našrotovat + 50 K�. Krmná �epa 200 K�/q, bram-
bory 500 K�/q, �erná �edkev - významn� posiluje 
imunitu 8 K�/kg, celer za 10 K�/kg, p�stované 
bez um�lých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slav�tín, 
e-mali: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové d�evo suché balené v pyt-
lích. TEL.:604 84 41 42

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM
R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, MÄRK-
LIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy od K. Maye 
a J. Vernea aj. staré i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, 
komiksy a �asopisy, LP desky, staré pohlednice i 
celé sbírky. Tel. 777 579 920
* KOUPÍME PIANNO POKUD MOŽNO PR-
VOREPUBLIKOVÉ. TEL.: 776 247 247
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím 
také stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslu-
šenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné jed-
nání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* 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 a ihned zaplatím staré pohlednice, 
fotogra� e a mapy (i celou sbírku), staré knihy (i 
celou knihovnu z poz�stalosti), starožitné obrazy, 
gra� ku, hra�ky, technické p�edm�ty, vyznamenání 
i jiné vojenské p�edm�ty, staré sklo, porcelán a jiné 
starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Koupím staré pohlednice a vojenské fotogra-
� e do 40 let, dob�e zaplatím. 724 251 357
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SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

N. Město n/M. - Vybavený byt 1+kk po kompl. rekonstr., Malecí-695.000,-Kč, Zděný 2+1 OV, centrum, možná půdní vestavba. .... 950.000,-Kč
Náchod-centrum - Větší komer. objekt (zast. 620 m2) na atrakt. místě - poblíž ul. Pražská, zóna obč. vybavenosti, poz. 1.107 m2 ........2,7 mil.Kč
N. Město n/Met. - RD v krásných lokalitách - ul. Leštinská - větší 2x3+1..3,15 mil.Kč, ul.Husova..2,250 mil.Kč, ul. Okrajová (5+1)......2,49 mil.Kč!
Hynčice u Broum. - větší RD - byt+komer. prostory...1.6 mil.Kč, Meziměstí - RD s většími pozemky - možno prodat samostatně .......1,55 mil. Kč
H. Králové - Pěkný byt 1+1 (36 m2) OV, centrum města, velká lodžie...1.24 mil.Kč nebo možnost výměny za 2+1 OV v Náchodě ......dohoda
N. Hrádek - RD na náměstí - 2 byty, půda k vestavbě...740.000,-Kč!, D. Radechová - RD po rekon. - plast.+střeš. okna, plov. podlahy ......1,28 mil.Kč
Slavoňov u N. Města n/M - Hospodář. dům (5+1), s chlévy, stodolou a dílnami....795.000,-Kč! N.Město n/M - pronájem rodin. penzionu .....info v RK
N. Město n/M. - Pronájem nových, vybavených, nadst. bytů 3+1-info v RK, Č. Skalice - pronájem větších bytů 1+1 - 2.700,-Kč, ...... kauce 10.000,-Kč 

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NABÍZÍ ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO ROK 2012 - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, POPŘÍPADĚ VÝKUP 
NEMOVITOSTÍ ZATÍŽENÝCH EXEKUCÍ, ZÁSTAVNÍM PRÁVEM AJ. - TEL. 602 204 002

Více info na tel. 602 103 775
 nebo e-mail: milansan@seznam.cz

Pronájem zařízené diskotéky a bytu v Šonově 
u Nového Města n.M., celková rozloha 325 m2, nájem 
13.000 Kč/měs., možnost budoucího odkoupení. 

Pronajmu místo manikérky,
vhodné i na částečný úvazek.
Nové Město nad Metují, Komenského 153

TEL.: 602 107 033

Salon u Bílé Vrány

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objek-
tivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také 
stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství a 
NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání platba v 
hotovosti. Tel. 777 559 451

* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111
* Kdo v�nuje d�tskému elektrokroužku nepo-
t�ebné reproduktory, reprobedny, audio - video 
elektroniku na sou�ástky? Tel.: 775 293 431.

* Prodám levn� malý dvoukolý p�ív�s zacho-
valý, lož.plocha d.150 cm, š.100 cm, váha 85 kg, 
užit.zatíž. 250 kg. TEL.:491 423 335
* Prodám 4 ks letních pneu - 175/80 R14. 
Jako nové. Vzorek 8 mm. Cena dle dohody. Tel. 
605 784 768
* Prodám plechová kola 4,5 J x 13 ET, vhodné 
na Felicii. Tel. 733 129 717

* Výprodej náhradních díl� Avia, dopl�k� 
a p�íslušenství osobní auta, skútry, �ty�kol-
ky, na prodejn� Tyršova 208 Náchod, vedle 
sokolovny od 9.4. 9.00. Ceny dohodou info 
602 436 986

* Prodám 4 letní pneu - v�. disku, na Škoda 
Favorit, 165/65/R13. Cena 1500,-K� za vše. Tel. 
731 48 22 88
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R,Škoda Octávia, Spartak, Fe-
lícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755
* Prodám motocykl KENTOYA 50 4T, 100% 
stav, jako nový, najeto 1 400 km, rok výroby 2004, 
cena 10 000,- Tel. 605 246 800 

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  710 521
Hledáme obchodní zástupce pro Nové Město a okolí
Náchod a okolí 725 317 668



Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů, sekání trávy
   křovinořezem i sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce.
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ�STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M
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ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-K�. Bereme stravenky

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

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec, Jarom��

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Nabízím práci kuchaři 
i s kratší praxí, jak na vaření 
hotovek, tak minutek.

V případě zájmu volejte
Tel.: 608 213 154

DOPRAVNÍ  SPOLEČNOST
CDS s.r.o. Náchod

PŘIJME ŘIDIČE SKUPINY C+E
S PRAXÍ PRO VNITROSTÁTNÍ 
I MEZINÁRODNÍ DOPRAVU.

KONTAKT: 602 239 352
E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

NABÍZÍM VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE 
- základy, základové desky, hrubé 
stavby, zámkové dlažby, okrasné zíd-
ky, rekonstrukce starých dom� v�etn� 
subdodávek s materiálem i bez.

Tel. 491 423 632, 608 211 148

Ing. Andrea Koštejnová
- Jednorázové zpracování účetnictví
  i daňové evidence
- Průběžné vedení účetnictví
  i daňové evidence
- Vedení personalistiky a mezd
- Zpracování DPH
- Účetní a ekonomické poradenství

Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Tel.: 608 620 120
e-mail: andrea.kostejnova@echi.cz

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

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

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/m2K, 

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%

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

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Okrasné zahrady
Návrhy a realizace okrasných zahrad.
Kompletní realizace okrasných zahrad včetně doplňků.
(okrasná jezírka, skálové útvary, atd, údržba výsadby)

JAZ-Červený Kostelec
20 let profesní praxe

Mobil: 606 547 289                          

E-mail: zahradniarchitektura@email.cz

NOVĚ ROZVOZ PIZZY
a jídel pro NÁCHOD
rádi Vám dovezeme pizzy, čerstvé těstoviny, 
mexická jídla, zeleninové a těstovinové 
saláty a spoustu dalších pochutin až k Vám 
domů nebo do fi rmy.

Více informací na www.pizzeriestella.cz
nebo volejte a objednávejte na tel:491 481 234

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

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

TEL.: 602 145 222

PRODEJ PALET - NESTANDARDNÍ VELIKOST

Společnost AGRO CS a.s. nabízí možnost odkupu   
nestandardních palet (vhodné např. na topení) o velikosti 
120 (100) x 100 cm za cenu 10,- Kč vč. DPH.
Prodej je možný každý pátek od 7.30 do 11.00 hod. 
v areálu sídla společnosti: Říkov čp. 265, 552 03 Česká 
Skalice. Platba v hotovosti.
Bližší informace na telefonu 491 457 111.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Slavoňov vyhlašuje v souladu s  § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, 
a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje 
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE/KY Mateřské školy Slavoňov okr. Náchod
s nástupem od 1. 8. 2012 nebo dle dohody

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost                  
problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 4. 2012 na adresu:
Obec Slavoňov, Slavoňov 74, 549 01, Nové Město nad Metují

Info www.slavonov.cz, tel. 605 251 038
Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
strukturovaný životopis,
koncepce rozvoje školy (max.2 strany strojopisu),
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř.doklad o jeho vyžádání,
čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Re-
publiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči 
narození po 1. 12. 1971),
originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců),
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu    
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

Hledáme      ADMINISTRATIVNÍHO
PRACOVNÍKA/ICI – PRODAVAČE/KU

Stručný životopis zašlete na e-mail: mariusz.jachimczak@gmail.com

Tel. +48 500 232 909                                                                   www.paso.pl

• Počítačové a obchodní 
   zkušenosti
   (jednoduché, zaškolíme)

• Práce od 8.30 do 16.30 hodin 
   v Náchodě

• Požadujeme komunikativní 
   angličtinu

• Práce v kanceláři + sklad
   (balení zboží pro kamenné 
    obchody a eshopy – školní 
    potřeby, batohy)

• Plat 12.000,-Kč/ měsíčně
   + prémie

• Řidičský průkaz sk. B

• Chuť pracovat

KO�ÁRKOV
www.kocarkov.cz

Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espiro, 

Peg-Pérego, Roan, Canu, Dorjan, Maxi-Cosi, ABC Design, 

V-Cross, V-Travel, Babydesign

na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:

Náchod, Hurdálkova 357 /vedle kina Vesmír/ 

Autosedačky: Cybex, Romer, Maxi-Cosi, Caretero, New Buddy

Postýlky, matrace, vaničky, lehátka, sety povlečení, nábytek, 

hračky, kojenecký textil, potřeby pro maminky a miminka 

– Avent, MAM, Tommee Tippee, Canpol

Přijďte si k nám vybrat z velké nabídky kojenecké 

výbavy, dětského oblečení a kočárků

Jědinečná akce u nás: Trampolína 305 cm 
                                  s ochrannou sítí
                                  a žebřikem

5 990,- Kč 
nyní za
3 990,- Kč

PROVÁDÍME JARNÍ 
ÚPRAVY ZAHRAD
724 173 560



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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Nové prostory v mateřince
 27. března v  dopoledních                 
hodinách byly za účasti řady hostů 
slavnostně otevřeny nové prostory 
v  mateřské škole v  Náchodě Bělo-
vsi. Díky půdní vestavbě vybudo-
vané z  rozpočtu města Náchoda 

tak vznikla nová třída s  veškerým             
zázemím pro 20 dětí. 
 Společně symbolicky otevřeli 
prostory místostarostové Tomáš 
Šubert a  Drahomíra Benešo-
vá. Právem pyšná mohla být na                 

dokončené dílo ředitelka MŠ paní 
Blanka Posnarová.
 Půdní vestavba v  této mateřské 
škole byla zahájena na podzim loň-
ského roku. Celkem má nyní školka 
kapacitu 88 míst a  ještě 23 dalších 
míst v  pobočce na  Babí. Náklady 
na rozšíření prostor ve Vítkově ulici 
dosáhly 1,823 mil. Kč.
 „Věříme, že toto řešení přivítají          
zejména matky s dětmi, které se chtějí 
vrátit do práce“, komentovala otevření 
prostor v MŠ Vítkova pro další třídu 
místostarostka Drahomíra Benešová.
 Veřejnost je zvána do  mateřské 
školy na  Dny otevřených dveří 
u příležitosti otevření zrekonstruo-
vaných půdních prostor 25. dubna 
2012 (týden před zápisem do MŠ).  
Od 9 do 16 hodin se Vám bude vě-
novat ředitelka mateřské školy paní 
Posnarová, která vás provede celým 
zařízením. Jste srdečně zváni.      NA

Stop povodním
 Stavba protipovodňových opatření 
se opět  naplno rozběhla v  Jaroměři 
– Josefově.  Probíhá výstavba proti-
povodňové zdi od MVE (malé vodní 
elektrárny) Podkostelní k  lávce u  jí-
delny na  levém břehu Labe. Zároveň 
proběhly stavební úpravy MVE Pod-
kostelní, tak aby nemohla velká voda 
protéci skrz budovu MVE. V nejbliž-
ších týdnech budou probíhat dokon-
čovací práce na  pozemcích ovlivně-
ných stavbou (např. chodníky v parku) 
a dále k odstraňování zjištěných nedo-
dělků a  závad. Rovněž bude probíhat 
ozelenění stavby dle projektu.

Mikrobiologové, spojte se!   
 S  obdobím let  2010 – 2013 je 
časově identifi kován projekt společ-
ného výzkumu, vzdělávání a osvěty 
vědeckých pracovišť z Česka a Pol-
ska. Konkrétními partnery tohoto 
projektu podporovaného ze zdrojů 
EU jsou na  české straně Mikrobi-

ologický ústav Akademie věd ČR 
v Novém Hrádku a Instytut Immu-
nologii i  Terapii Doswiadczalnej 
polské Akademie věd ve  Wroclawi. 
Z vědeckého hlediska je společný pro-
jekt zaměřen na zkoumání vlivu probi-
otik na vývoj zánětlivých onemocnění. 

Úspěch náchodského krasobruslení
 Členka náchodského krasobrus-
lařského oddílu Adina Hovorková, 
studentka gymnázia, po ukončení zá-
vodní činnosti v sólovém krasobruslení, 
začala v loňském roce hostovat v Kraso-
bruslařském Klubu Pardubice. Úspěšně 
se začlenila do skupiny synchronizova-
ného bruslení – TEAM ORION. 
 Skupina vznikla v roce 1994 a začala 
se věnovat této nové krasobruslař-
ské disciplíně (na ledové ploše bruslí 
v jednom okamžiku společně 16 kra-
sobruslařek). V  letech 1999 – 2006 
vyhrával TEAM ORION mistrovství 
ČR a  tím se nominoval na  mistrov-
ství světa, která probíhala v  Evropě 

i za oceánem v USA. V letošním roce 
se opět  TEAMU ORION podařilo 
dostat na  výsluní českého synchro-
nizovaného bruslení. Po  výborném 
výkonu na  mistrovství ČR a  získá-
ní titulu mistrů ČR odletí v  dubnu 
Adina Hovorková se skupinou kra-
sobruslařek do  švédského Götebor-
gu bojovat na mistrovství světa o co 
nejlepší umístění pro Českou re-
publiku. Je vidět, že dobrá práce ná-
chodského krasobruslařského oddílu 
přináší kvalitní výsledky. Náchodské 
krasobruslení má opět po letech svoji             
odchovankyni na mistrovství světa.  
                                                              BAI

Parkování „es em es“
 Již déle než dva roky slouží              
občanům Jaroměře i  přespolním 
moderní služba umožňující zapla-
tit za parkování na tamním náměstí 
ČSA  mobilním telefonem. Můžete 
nejen zaplatit SMS zprávou za parko-
vání, ale pomocí mobilního telefonu 
si dobu parkování pohodlně i  pro-
dloužit. Pravidelně parkující mají 
možnost si navíc zřídit i  speciální 
parkovací účet.

Míří z amatérského autocrossu do MČR 
 Luboš Novák je (přesněji zatím 
byl) závodník amatérského autocros-
su, známého jako „Hobby autocross“. 
V  roce 2011 se se svým týmem               
zúčastnil sezóny Generali cupu.
 Přestože nás v  letošním roce  
zastihly různé technické problé-
my, ve  dvou závodech jsme ob-
sadili druhé místo. Z celé sezóny 
jsme se umístili na 5. místě. Přes 
zimní období prošel náš závod-
ní speciál Opel Kadett několika 
změnami, aby bylo možné kon-
kurovat autokrosu na  špičkové 
úrovni v  Evropě. V  tomto roce 
jsme se přihlásili na  Mistrovství 
republiky, které se skládá z něko-
lika závodů pořádaných po  celé 
České republice. První závod se 
pojede 22 dubna na  známé zá-
vodní dráze v  Přerově, na  který 
se nyní intenzivně připravuje-

me. Více aktuálních informací                
naleznete na  webu  www.lubo-
teamautocrossnachod.estranky.
cz Na  závěr bychom ještě touto 
cestou chtěli oslovit potencionál-

ní sponzory, pro podporu našeho 
teamu. Pro případnou spolupráci, 
nás prosím kontaktujte na  tele-
fonním čísle: 606  709  231 nebo 
731 021 043. Děkujeme

Velikonoce na mlejně

Posezení na mlejně, Správa NKP Státní zámek Ratibořice a Folklorní soubor 
BARUNKA Vás srdečně zvou na akci

Velikonoce na mlejně
Akce se uskuteční ve dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí

ve dnech 7. – 9. 4. 2012 do 10 do 16 hodin

Sobota 7. 4.  –  Folklorní soubor BARUNKA Česká Skalice
Neděle 8. 4. –  Kapela KLAPETO Náchod
Pondělí 9. 4.  –  od 14 hodin kouzelník Miloš Malý
Stylové občerstvení: chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, brambovoré placky 
se škvarkama, koláče, buchty – prostě vše, co se na mlejně vysmejčí a k tomu tradiční klobásky 
a prasátko na roštu. „Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí.“

Vstup
ZDARMA


