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RADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKA

NOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍ
DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,
VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,
DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ

Kontakt: 603 95 07 95, 776 121 122
info@garazovatechnika.cz
www.garazovatechnika.cz

AKČNÍ CENY MYČEK
SPORÁKŮ I PRAČEK

AKČNÍ CENY
TV, LCD I PLAZEM
VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
SE SLEVOU AŽ 54%
Prodejna strojů
a nářadí
Běloveská 168,
Náchod

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

 JIRKA HAVRDA - NEKORUNOVANÝ KRÁL BENCHPRESSU ...... více na str. 3

KČT NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Pořádá v sobotu 2.5.2009 dálkový turistický pochod a cyklotrasy.
10.Ročník

NOVOMĚSTSKÝ ŠMAJD

Prezentace a start: Sokolovna 6.00 - 10.00 hod. v Novém Městě nad Metují kam
se dostanete z nádraží ČD po modré TZ k rozcestníku na Rychtě ,odtud po červené TZ
směrem na Peklo, asi po 200 m velká budova se schodištěm / sokolovna /
ZÁVĚR POCHODU: 17.hodin, pro trasu 50km pěší 18 hodin.
TRASY: PĚŠÍ- 10,15,25,35 a 50 km
CYKLO - 30, 50 km
KONTAKTNÍ OSOBA: MILAN RYDLO
NAD STADIONEM 1323, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
tel. 737 112 162
Akce se koná za každého počasí
Každý jde nebo jede na vlastní nebezpečí !!!

jazykové a vzdělávací kurzy, běžné,
odborné, i úřední překlady a tlumočení

Nabízíme kurzy

ANGLIČTINY
I. - IV. ročník,
NĚMČINY
I. - IV. ročník
Přihlášky přijímáme telefonicky:
491 423 077, 605 211 991 (AJ),
491 420 945, 603 440 969 (NJ),
nebo e-mail:
lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ),
jan.moucha@worldonline.cz (AJ).
Více informací najdete na našich
internetových stránkách
www.gatenachod.cz

Krčín plaval
v Polsku

Dne 17.3.2009 žáci a žákyně 2.-6. třídy ZŠ a MŠ Krčín Nové Město nad Metují zúčastnili Polsko - českých plaveckých závodů, které se
konaly v aquaparku v polské Kudowě. Organizátoři závodů nás velmi
mile přivítali a po celou dobu konání akce o nás bylo skvěle postaráno.
Nejprve měly děti v bazéně volnou půlhodinku, kterou někdo využil na
rozplavání, jiný na relax ve vířivce a někdo řádil na tobogánu. Po slavnostním zahájení jsme společně se školou Komenského vztyčili vlajku Evropské unie a Českou státní vlajku, zazněly všechny tři hymny
(včetně polské) a úvodním slovem všechny zúčastněné přivítal starosta
Kudowy.
Před zahájením závodů byly připraveny ukázky záchranářských akcí
školených plavčíků (skok do neznámé vody, záchrana tonoucího, umělé
dýchání a masáž srdce) - to asi abychom se nebáli do vody.
Samotné závody měly plynulý průběh, řád a jasná pravidla. Při vyhlašování výsledků jsme měli velikou radost, neboť si žákyně naší školy
Alena Šanovcová ze 2.A odnesla diplom za 3. místo v kategorii nejmladších žákyň (volný styl na 25m) a Kateřina Halamková ze 3.A diplom za 3. místo v kategorii mladších žákyň (volný styl na 50m). Také
ostatní žáci a žákyně podali skvělé výkony a v silné konkurenci jim k
získaným místům gratulujeme.
Pro všechny účastníky závodů měli pořadatelé připravený
diplom a občerstvení - pizza i čokoládová vzpruha přišla všemvhod.
Poděkování patří nejen organizátorům akce, ale také rodičům zúčastněných dětí, kteří se postarali o potřebné doklady, bez nichž by děti za
hranice nemohly vycestovat.
Mgr. Iveta Hanušová,
ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město nad Metují

VAŠE PODNIKÁNÍ
NEMÁ HRANICE
INZERUJTE
V POLSKU!
Tel. 602 103 775
info@vsmix.cz

EU

Dcery Jana a Iva s rodinami

STÁLE VZPOMÍNÁME
Dne 20.4. uplyne 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Drahoslava Vrbová z Náchoda.

S láskou vzpomíná manžel Mirek, dcera Hana, vnučky
Martina s rodinou a Veronika s manželem.

Hvězdy
na talíři
Chystáte se do řecké taverny?
V roce 1981 se Evropská společenství rozšířila o Řecko. Již mnoho našich turistů navštívilo slunnou kolébku evropské kultury a mělo možnost posoudit kvalitu i rozmanitost řecké
gastronomie. Tento převážně zemědělský stát je největším světovým producentem rozinek,
velkým vývozcem vína i dalších potravinářských a konzervárenských výrobků. Současná řecká kuchyně je silně ovlivněná tureckou a orientální. Neobejde se bez lilků, rajčat, česneku a
dobrého olivového oleje. Hojně se konzumují i mořské ryby a ostatní plody moře, jako jsou
chobotnice nebo mušle. Své nezastupitelné místo mají různá koření - kopr, oregano, saturejka,
fenykl i rozmarýn. Masové pokrmy se nejvíce připravují ze skopového, ale ani hovězí, vepřové a drůbeží maso není opomíjeno. Často se používá mleté, a to nejen z jatečných zvířat, ale
i z drůbeže a ryb. Řekové konzumují také mnoho zeleniny a připravují i chutná zeleninová
jídla. Nezbytnou součástí stravy jsou sýry včetně druhů vyráběných z kozího mléka. Profesionální kuchaři si již oblíbili těsto Filo. Tyto papírově tenké lístky těsta, vyrobeného z mouky a
vody, u nás lze částečně nahradit listovým těstem. Ve své většině je příprava řeckých pokrmů
jednoduchá, strava je lehká a chutná, i když někdy nezvyklá svými kombinacemi jednotlivých surovin. Velmi rozšířená je příprava masa a ryb na rožni nad ohništěm z dřevěného uhlí.
Typické pokrmy zastupuje polévka či omáčka Avgolémono nebo přesladký moučník plný
medu a oříšků Baklavá. U nás je známá Musaká - zapečené vrstvy mletého masa se zeleninou a Pastício - makarony s bešamelem. Máte-li chuť na dršťkovou polévku, dejte si Patsás,
v létě vás osvěží populární Tzatzíki - letní okurková omáčka nebo pomazánka. Takto bychom
mohli pokračovat velmi dlouho, protože Řecko je krásné nejen přírodou, dýchající historií,
ale zejména svými obyčejnými lidmi, kteří k vám v převážné míře přicházejí se srdcem na
dlani. Pro turistu zde však není jednoduché najít tu správnou restauraci. Názvy vás popletou.
Taverna je jednoduše zařízená hospůdka. Chasapotaverna je místo, kde se specializují na jídla
na roštu. Dále můžete zavítat do Psistarie, Rotisserie, Kutuki, Uzeri, Suvlatzidiki, Inomajirii,
Patsatsidiki, Galaktopolie, Kafenie, Zacharoplastie či Kafetérie. Každé zařízení nabízí jiné
gastronomické služby. Tím ale výčet nekončí. No řekněte, kdo se v tom má vyznat? Nejlepší
rada je taková – vyberte si místo, které vás přiláká příjemným posezením a vůní specialit.
Text připravují žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o. www.hshronov.cz
Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu „Hvězdy na talíři“

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ABY AUTO NESHOŘELO
Přestože v České republice nepatří hasicí přístroje mezi povinnou výbavu běžných
osobních automobilů, již mnoho řidičů, na základě něčích zkušeností, přišlo na to, že
je přesto lepší hasicí přístroj v autě mít. Jeho cena se pohybuje v řádu stokorun, tedy
nepatrný zlomek ceny automobilu a lze jím zabránit těžkému poškození vozidla.
Jakmile automobil zachvátí požár, postupují plameny velice rychle. Oheň dokáže automobil kompletně zničit během dvou minut a tak rychle se na místo nedostanou hasiči
téměř nikde na světě. Hasicí přístroje již mnohokrát pomohly zachránit vozidlo, naopak
v mnoha případech chyběly. Aby ale byl hasicí přístroj v případě nenadálé události co
platný, musí být „po ruce“. Hasičák uložený na dně plně naloženého kufru vozidla, jako
by nebyl.
Pokud zjistíte, že váš automobil začal hořet, okamžitě ho na bezpečném místě odstavte.
Všechny osoby musí ihned hořící automobil opustit. Pokud je požár v počáteční fázi a z
pod kapoty motoru vychází jen hustý kouř, pokuste se požár uhasit. Vezměte přenosný
hasící přístroj, uvolněte pojistku a začněte hasit. Při hašení postupujte tak, aby se k místu
hoření dostalo co nejméně kyslíku, jinak plameny paradoxně posílíte. Do motorového
prostoru nastříkejte hasivo jen pod lehce nadzvednutou kapotou a kapotu znovu uzavřete.
Tím se z prostoru vytěsní vzduch a oheň uhasne. Pozor však na popálení od rozžhavené
kapoty!
Pomoc si můžete zavolat prostřednictvím linky tísňového volání 150 nebo linky 112.
Uveďte zejména co nejpřesněji místo kde a co hoří. Pokud jste na dálnici nebo rychlostní
komunikaci, pak také ve kterém směru. Dále sdělte, jsou-li ohroženy osoby nebo náklad
a jaký. Po příjezdu hasičů na místo informujte jejich velitele o případných rizicích, které
nejsou na prvý pohled zřejmé, například o pohonu na LPG, přepravovaném nebezpečném
nákladu, větším množství hořlavých kapalin apod. Ani hasicí přístroj však vždy nepomůže. Nejlepší je vzniku požáru preventivně předcházet, tedy řádně se o své auto starat
a nechávat si dělat pravidelné odborné kontroly automobilu. Složitější opravy a úpravy
na autě je lepší svěřit autorizovanému servisu a odborníkům. Sami můžeme pravidelně
kontrolovat těsnost palivové soustavy, provádět kontrolu elektroinstalace - zda např. není
narušena izolace vodičů apod.
Přál bych si, abych již neslýchal: „Kdybych měl hasící přístroj...“ O. Přibyl

Dům v Lipí u Náchoda na pozemku se svažitou, jižní orientací. (RD
vhodný i pro přestavbu). Příjezd po část. zpevněné komunikaci, parkování
v garáži.Plocha pozemků je 1 500 m. Dispozice: přízemí:veranda, chodba, 3
místnosti včetně kuchyně a jídelny, WC, koupelna, dílna. I.patro: 2 samostatné
pokoje s chodbou, půda. El. 220/380V, obec.vodovod + vlastní studna, tepl.vodabojler,odpady do septiku, vytápění-ústřední na TP.  Cena: 1 890 000,- Kč
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Dne 25.dubna 2009 se dožívá 75. narozenin paní
Iva Bubeníčková z Náchoda.
Naší milé mamince, babičce a prababičce přejeme do dalšího žití hlavně pevné zdraví a životní
pohodu.
S vděčností děkujeme za jeji lásku a za vše, co
pro nás v životě vykonala.

Modeláž nehtů
Náchod

Tel. 776 21 77 34
Modeláž 620 - 690 Kč
Doplnění 320 - 400 Kč

Do 30.6. modeláž
za cenu doplnění

Rod. dům s hospodářstvím v prosluněné části v Náchodě Bělovsi s pozemky .................................... 3 190 000,- Kč
Větší rodinný dům s hospodářskou částí v obci Janov Tis, s pozemky ............................................... 2 100 000,- Kč
Zavedený novinový stánek poblíž náměstí na aut. nádraží v Hronově...................................199 000,- Kč/bez DPH
Rodinná vila v Náchodě u zámku, zahrada, garáž, dílna, vlastní studna........................................... 4 995 000,- Kč
Rod. dům ve středu Nového Města n. Met, po vnitřní rekonstrukci, zahrada..................................... 3 200 000,- Kč
www.realityeu.com
info: 777 602 884

ČESKÁ MISS 2009
má ráda šišky s mákem
Na společensko - kulturní akci „Večeru
pro dobrou věc „ v Divadle Jaroměři, dne
27.března 2009, přijala pozvání „čerstvá“
ČESKÁ MISS 2009 - Iveta Lutovská (25 ).
Velmi sympatická blondýnka byla pochopitelně středem pozornosti nejen přítomných
fotoreportérů, ale i ostatních účastníků této
charitativní akce, jejímž hlavním organizátorem byl David Novotný z Náchoda.
Po pořízení nezbytných fotografických záběrů jsem položil v zákulisí divadla, této 181
cm vysoké plavovlásce, několik otázek.
* Vaše rodiště jsou jižní Čechy, konkrétně
Třeboň. Co vás přimělo k přihlášení do
celostátní soutěže krásy?
- Vystudovala jsem obchodní podnikání a
management na vysoké škole. Již druhým
rokem pracuji v modelingu a řekla jsem si,
že je to možnost rozšíření si obzoru a vidiny
lepších zakázek v této branži. Já jsem již byla
před šesti lety přihlášena v soutěži Miss, u
konkurence pana Zapletala.
* Jak dlouho budete v modelingu pracovat ?
- Do nekonečna to nejde, ale nějakou dobu
ještě ano. Všechno má své, chci mít také normální život, mít vlastní rodinu, pochopitelně
s tím souvisejí i děti.
* Kolik dětí byste si přála mít ?
- Počítám si tak dvě, to se nakonec uvidí.
* Jste z Třeboně, známé jsou rybníky.

Ryby asi nechytáte, máte je v oblibě jako
jídlo ?
- To jste se netrefil. Vůbec je nejím, dokonce
se jich štítím. A pokud se týká kuchyně, můj
přítel je velmi šikovný a výborně vaří.
* Když už jsme u jídla, co Vám nejvíce
chutná ?
- Není to maso, to moc nemusím. Nejraději

mám šišky s mákem (smích ), to myslím ale
vážně.
* Život se Vám teď určitě změnil, v čem?
- To ano, ale ne tak na sto procent. Je to spíše
ze strany médií, to je velký zájem, ale protože jsem zvyklá z modelingu, focení, přehlídky, atd., tak to beru jako hotovou věc.
* Nechtěla byste v budoucnosti jako známá celebrita se věnovat politice ?
- To tedy ne, já ji totiž moc nerozumím.
* Jaké máte tedy do budoucna profesní
plány ?
- Zatím přesně nevím, ale určitě bych se
chtěla věnovat přípravám módních přehlídek
a dalším akcím s tím souvisejících.
* Náš kraj, nebo přesněji region znáte ?
- Jsem tady poprvé, ani Orlické hory a Krkonoše neznám. Pro nás jsou bližší Alpy v
Rakousku.
* Jistě se připravujete na světovou soutěž
Miss Universe ?
- Zatím ještě ne, jsem velmi krátce zvolená a
vy byste mne již posílal pryč. Soutěž je v létě,
měsíci srpnu. Šaty se již navrhují. Budou od
známé módní návrhářky Blanky Matragi.
Přeji Vám hodně úspěchů a v nastávající
soutěži budeme držet palce.
Na snímku ze zákulisí je s Českou Miss
2009 hlavní organizátor David Novotný.
Text a foto Ivan Vávra

SVC Motorsport v roce 2009

Zdravím všechny příznivce motorsportu a SVC Náchod Motorsportu. Dovoluji si Vám touto formou představit záměry - SVC
Motorsport pro rok 2009. Dlouhodobý program z roku 2007 byl
kompletně přepracován a změněn. Původně byl postaven cíl pokusit
se o získání titulu v E1 ->2000 v MMČR v závodech dovrchu, v
r. 2009 zároveň získat zkušenosti s tratěmi Mistrovství Evropy pro
následující rok 2010.
Na základě vlastních zkušeností ze sezony 2008 v MMČR a také
toho, že nejsme přesvědčeni, že by účast v tomto šampionátu byla
přínosem pro šíření jména hlavního sponzora a teamu, byla účast
v tomto seriálu omezena jen na jednotlivé podniky. Změny tohoto
rozhodnutí závisí jen na změně úrovně tohoto seriálu.
SVC Motorsport přesunulo své hlavní aktivity na okruhové „Mistrovství České Republiky“ a na závody „Mistrovství střední

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00
tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky
www.MARCONABYTEK.cz

Evropy v závodech do vrchu“. Zároveň v barvách SVC Náchod
pojede Renault Clio RS III postavený v našich dílnách v seriálu
Eddy Patery v MSČR dovrchu. Dálší účast SVC Náchod Motorsportu v roce 2009 bude ve vytrvalostních závodech „LE BRNO
- LE MOST“ s vozy BMW M3 teamu BP Autosportu. Prioritu
dostává projekt dokončení stavby nového vozu WR12, přibrzděný
novými kategoriemi a předpisy FIA a nového přepravního speciálu
závodních vozidel. Pokud nebudou problémy s technikou a zbude
volný prostor, chtěli bychom se zúčastnit také několika závodů v
zahraničí.
Rádi bychom také apelovali na diváky, aby při sledování závodu
přemýšleli, kde stojí a zda jsou v bezpečí. Tragických událostí již
bylo opravdu hodně a věřte, že to na pohodě a klidu nikomu nepřidá.
SVC Motorsport Náchod

Vstřícný krok
Městské zastupitelstvo v České Skalici udělalo podle mého soudu vstřícný a
moudrý krok k dokončení silničního obchvatu města. Schválení směny pozemků
mezi městem a majiteli provozovny sběrných surovin je jednou třetinou připravených dohod. Teď už je, sportovní terminologií, míček na straně hřiště kraje a ředitelství silnic a dálnic. Doufám, že připravené dohody budou naplněny, a že se skutečně
rýsuje dokončení obchvatu města do konce roku 2009. Je to nejen dobrá zpráva pro
obyvatele města, ale doufám, že i naděje na konec často osobních a politických útoků jimž jsem byl v posledních letech vystaven. Ale s tím se musí v životě i politice
počítat. Komu jde o skutečné zájmy občanů, o pravdu a čest, ten musí počítat i s
nepochopením, odsudky i posměchem...
Bc. Petr Fejfar

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... X.
DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

V posledním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla při řízení
u sebe. „V tomto ohledu vás samozřejmě pro úplný výčet vašich
povinností odkážu na zákon č. 361/2000 Sb.“, říká pan Jiří Volhejn z Autoškoly Náchod. Abychom vás však jen neodkazovali
na právní normy, můžeme vybranými paragrafy zákona zalistovat...Samozřejmě, že musíte mít u sebe řidičský průkaz, dále
osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního předpisu a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla podle zvláštního předpisu. Pokud jste řidič,
který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti
podle zvláštního předpisu, musíte mít osvědčení profesní způsobilosti rovněž u sebe. Jestliže spadáte do výčtu řidičů, kteří se musí podrobovat lékařským
prohlídkám, musíte mít rovněž u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. „Ohledně tohoto
výčtu vás však opravdu odkáži na zmíněný zákon“, podotýká pan Volhejn. Jmenujme pro
ilustraci například řidiče vozidel, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštních výstražných světel modré barvy, případně doplněného
o zvláštní zvukové výstražné znamení. Nezapomeňte ovšem, že i držitel řidičského oprávnění nespadající do tohoto výčtu je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce
nejdříve šest měsíců před dovršením 60,65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení
stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
A komu pak mohu své pečlivě ošetřované a uchovávané doklady ukázat, pane Volhejne? „Především je mějte připravené policistovi ke kontrole, na jehož výzvu jste zastavili.“, uzavírá poslední díl naší rubriky pan Volhejn.
www.autoskolanachod.cz

nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827

DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

PRO SENIORY
Internetový portál pro seniory je nyní
v provozu na adrese www.seniorum.cz
Jedná se o projekt občanského sdružení
Život 90. Najdete zde spoustu zajímavých informací z různých společenských
oborů.
(r)

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,
andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace dveří
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

NEKORUNOVANÝ KRÁL BENCHPRESSU
Naposledy jsem o Jirkovi Havrdovi psala
na začátku letošního roku. To jsme se společně ohlédli za benchpressovou sezonou 2008.
Jirka ji zakončil „zlatou trojtečkou“ a začal
se připravovat na sezonu 2009.
První závod, kterého se Jirka zúčastnil, bylo
Mistrovství České republiky v benchpressu.
Konalo se 28.března 2009 v Trutnově. Z finančních důvodů Jirka opustil Federaci IPF

a přestoupil do nové federace GPC. Startoval
ve váhové kategorii do 140 kg s osobní váhou 134,5 kg. Na tomto podniku se objevila
novinka, tzv. „dvouvrstvý“ dres, který přidává na výkonu. Používat se může pouze u
federace GPC. Jirka Havrda ale použil dres
jednoduchý, aby ukázal, že je skutečně lepší... A to je! V prvním pokusu benšnul 290
kg, v druhém 300 kg, ve třetím 310 kg a ve

Velikonoční výstava

V Domově důchodců a Ústavu sociální péče v České Skalici proběhla 7. - 8. dubna 2009,
tradiční velikonoční výstava. Personál společně s klientkami ústavu zde připravil výrobky převážně s velikonoční tématikou, vzniklé z jejich pracovní činnosti. Návštěvníci výstavy zde měli
možnost načerpat velikonoční náladu a inspirovat se z velmi pěkných výrobků, jako jsou zdobená
vajíčka, různé výšivky, papírové zápichy, moduritové figurky, polštáře různých velikostí, keramické předměty a další praktické věci z různých materiálů. Byla zde i možnost si vystavené věci
zakoupit. Finanční výtěžek z výstavy bude dle vyjádření vedení Ústavu sociální péče, použit na
úhradu nákladů na společné výlety a další aktivity jeho klientek.
Text a foto Ivan Vávra

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

Obec: Česká Skalice
Okres: Náchod
Rovinatá, opl. zahrada 1248 m2 s dobrým
příjezdem. Na poz. jsou 2 obytné buňky.
Zavedena el. 220V, voda na poz. z vl.studny. Na hranici poz. vede veř. voda a plyn.
Zahrada se nachází u přehrady Rozkoš.
Možnost i výstavby rekr. objetu. Příjemné
místo k rekreaci.
Zn.: 08Z387
CENA: 895.000,-Kč

Obec: Provodov Kleny
Okres: Náchod
Větší dům s bytem 1+3 a 4 další místnosti
se soc.záz., kamenný sklep, půda k vestavbě
– nová střecha. Voda studna + veř, odpady
ČOV, 230/400V. V ceně poz. 1 707 m2
s kolnami – garáže, dílny apod. Zajímavé
místo, nedaleko Rozkoše. Stav. tech. stav
velmi dobrý. Možnost bydlení i podnikání.
Ihned volné. Zajímavá cena!!
Zn.:09D403
CENA: 2.000.000,- Kč

Dr.byt v Náchodě 1+3, 75 m2 po rokonst. Cena jen 1.190.000,-Kč

ŽALUZIE
SLEVA 10% NA
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

Galerie dostala obrazy
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(UZSVM) v Náchodě darovalo 4 obrazy a
soubor reprodukcí obrazů Národní galerie
Královéhradeckému kraji, zastoupenému
Galerií výtvarného umění Náchod.
Dále ÚZSVM daroval 1.110 knih a publikací z oblasti dějin umění, psychologie,
staré civilizace a kulturní antropologie.
Darované movité věci využije Galerie
pro vědecké, kulturní a vzdělávací účely.
Všechny tyto movité věci ÚZSVM získal
z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
Z této kolekce jsou zajímavé 3 obrazy malíře Josefa Vondráčka, který byl
rodákem ze Zájezdu u České Skalice.
Josef Vondráček (1906 - 1983) se zejména věnoval malbě krajiny a venkova. Nejčastější motivy jeho tvorby
pocházejí z Náchodska, Pardubicka, Královéhradecka a Českomoravské vrchoviny.
kp

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Obec: Náchod
Okres: Náchod
ŘD v atraktivní lokalitě.V suterénu
dílna, sklad, prádelna, kotelna a tech.
zázemí. V 1. NP kuchyň s linkou, jídelna a obýv. pokoj,vchod na balkon,WC,
koupelna a garáž. V patře 3 obyt. místnosti, 2 terasy, WC a koupelna. Půda k
vestavbě! Inž. sítě veř., ÚT-plyn. Opl.
poz. 435 m2. Perfektní bydlení!
Zn.: 09D419 CENA: 2.760.000,-Kč

Obec: Starkoč
Okres: Náchod
Větší RD v rekonstrukci. V přízemí 4
místnosti a připraveno na koupelnu a WC,
sklep a stodola.Nová střecha /Bramac,
krovy/ a půda připravená k vest.Nové
rozvody vody,el. a odpady.Plyn u domu.V
ceně materiál /dlažby, obklady, radiátory
s rozvody ap/. Voda veř.+ studna, odpad
veř. Opl. poz.748 m2. Atraktivní lokalita, velmi zajímavá cena- možno dále
jednat !!
Zn.: 09D400
CENA: 1.690.000,-Kč

O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v naší realitní kanceláři, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.Nabídku našich
nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

čtvrtém mu u 320 kg chyběl 1 cm. Stal se tak
vítězem ve své kategorii i absoluním vítězem
celého Mistrovství a nominoval se tím na
Mistrovství Evropy, které se koná 11.května 2009 na Slovensku. Pro zajímavost, na
druhém místě skončil borec ve dvouvrstvém
dresu se vzepřenými 270 kg.
Jirka se chystá seznámit v praxi s dvouvrstvým dresem, který je tvrdší, pevnější a používá se při něm jiná technika. Někomu trvá
celý rok, než si tuto techniku osvojí. Jirka na
to má pouhý měsíc. Na ME již chce v tomto
dresu startovat a věří, že mu přidá minimálně
50 kg na jeho výkonech.
Již teď je nejlepší ve dvou federacích a drží
prvenství v nejvyšší vzepřené váze v ČR.
Samozřejmě děkuje všem, kteří ho podporují i v letošní sezoně: Air power - series - MS
Nářadí Náchod, Mošna a.s Červený Kostelec,
Ložiska velkoobchod Náchod - Vít Jirásek,
SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o.
autosklo-servis, Philipp - sportovní trávníky
Zdeněk Philipp, Výrobní družstvo Sněžka
Náchod, Restaurace Vatikán Náchod, Jakub
Petráš - Replay Jeans Náchod, Hotel Bonato
Náchod, Marfys-bar a celému realizačnímu
teamu - Radkovi Machulovi - masérovi, sparingpartnerům Michalovi Ungrádovi, Karlovi Kuldovi, Lubošovi Maršíkovi a Martinovi
Mikešovi, Sokolu Kramolna a panu Vlčkovi
- starostovi obce Kramolna.
Připravila Laďka Škodová, foto archiv
Jirky Havrdy

Dívčí oddíl odbíjené
chce navázat spolupráci

V klodzkém Centru sportu a rekreace (OSiR) působí sportovní dívčí oddíl odbíjené (19981999) - mini odbíjená - hra dvojic. V rámci česko - polské regionální integrace chce navázat
sportovně - turistickou spolupráci s podobným oddílem v Čechách, která by spočívala v organizování turnajů spojených s poznáváním našich zemí. Oddíl nabízí, aby se první setkání
uskutečnilo již v květnu v Čechách a spočívalo by v sehrání turnaje v odbíjené ve městě, které
je vybaveno sportovní halou a má rovněž dívčí oddíl odbíjené ve stejné věkové kategorii. V
plánu je i návštěva Skalního města v Adršpachu.
Na oplátku by mohl český oddíl navštívit Polsko v měsíci červnu a sehrát turnaje v klodzké
hale OSiR a následně si prohlédnout město Klodzko. Danuta Kolt i Antoni Machcinski Kontakt: OSiR Klodzko, ul. Kusocinskiego 2, tel.074 865 49 50, E-mail: biuro@osir.ng.pl

Otevření odpočinkového koutku
Dne 31.3.2009 byl v Domově důchodců a
Ústavu sociální péče Česká Skalice otevřen
a zprovozněn tzv. „ odpočinkový koutek „.
Byl pořízen částečně z finančních prostředků
fondu T - Mobile pro zaměstnance a zčásti ze
sponzorských darů. Celková částka 66.454,Kč byla cca z poloviny hrazena z T - Mobile,
zbývající část pak uhradili sponzoři, firma
M + M Reality, restaurace Tropical v České
Skalici - Michal Ulrich a David Novotný organizátor charitativních akcí.
Součástí tohoto odpočinkového koutku
jsou ruské kuželky (na snímku ), venkovní
hra „ Člověče nezlob se, dřevěné a kovové
houpací lavice, dále pak zahradní altán s
vnitřním krytým ohništěm.
Nově vybudované zařízení má sloužit uživatelům Domova důchodců, Ústavu sociální
péče, ale i českoskalickým občanům, kteří
zde aktivně mohou odpočívat, setkávat se
s novými lidmi a vyplnit svůj volný čas při
společenských hrách.
Za zmínku stojí, že u zrodu celého tohoto
projektu, od vypracování až po jeho realizaci, stála sociální pracovnice ústavu Bc.Světlana Pešková. Slavnostního zprovoznění
byli přítomni zástupkyně MÚ České Skalice, pracovnice místního sociálního odboru

a projektový manažer Nadace Via, jehož
prostřednictvím byly přiděleny grantové
prostředky. Pozvání přijali i zástupci dalších
Domovů důchodců, oblastní ředitel firmy M
+ M Reality a výše uvedení sponzoři.
Text a foto Ivan Vávra

Turnajové úspěchy náchodských tenistů.

TRADIČNÍ
KOŇSKÉ HODY
Hostinec U DOLEŽALŮ
Hlavňov 13
Kdy? 24., 25. a 26. dubna 2009 (pá - ne)
vždy od 8 hod. ráno
Co? koňské speciality, karbanátky,
svíčková, guláš, točený salám,
minutky

Je za námi zimní tenisové sezóna a k tomu by měla patřit rekapitulace těch nejlepších výsledků, kterých mladí reprezentanti TK Náchod dosáhli.
V kategorii mladších žáků na poslední halovém turnaj letošní sezóny, který se konal 4. - 5.
dubna v Náchodě, zvítězila ve čtyřhře náchodská dvojice Ondra Mazáč a Adam Hloušek (viz.
foto)
Ondra Mázač ještě obsadil druhé místo ve dvouhře. K dalším úspěšným reprezentantům náchodského tenisu patří mladší žákyně Tereza Macková. Ta ve čtyřhře zvítězila na 4 halových
turnajích, z toho na jednom turnaji vyšší kategorie (třída B). Ve dvouhře byla 5x ve finále. No
a poslední mladší žák, kterému se podařilo vyhrát turnaj 10. ledna v Náchodě je Rosťa Balcar.
V kategorii babytenis (děti do 10 let) se hrají na turnajích pouze dvouhry. Zvítězit se v průběhu zimy podařilo dvou hráčům Kristýně Fiedlerové a Filipu Kolářovi.
Tyto tenisové úspěchy jsou podpořeny intenzivním tenisovým tréninkem, hry na turnajích a
v soutěži družstev. Chcete to zkusit? Tenisový klub připravuje jako každoročně nábor nováčků, který je zaměřen na děti 5 - 7 let. Tyto děti začínají minitenisem. Nábor se uskuteční na
tenisových kurtech v Náchodě Bělovsi v pondělí 4. května od 16 hod.
Více informací nejen o náboru naleznete na internetových stránkách klubu www.thala.cz.
Rostislav Hloušek - TK Náchod

Srdečně zveme!
tel. 606 63 88 92

Lídr hnutí Starostové a nezávislí do Evropského parlamentu - senátor Jaromír Štětina byl protagonistou přednášky, která se uskutečnila v sále náchodského Beránku.
Téma přednášky zahrnovalo pestré spektrum zkušeností, které Jaromír Štětina nasbíral jako publicista, válečný zpravodaj i politik. Byl zde promítnut i dokumentární
film, který zpracovával rusko - čečenský konflikt. Otázky návštěvníků přednášky
tak měly široké zázemí pro konečnou formulaci. Jak zdůraznil pan Štětina, jedním
z hlavních témat, kterému by se chtěl věnovat při práci v Evropském parlamentu, je
energetická bezpečnost naší země. To, že se nejedná o žádnou prázdnou proklamaci,
dosvědčují i fakta z nedávné minulosti, kdy se otázka energetické závislosti Evropy
na Rusku posunula z teorie do praxe.
foto ECHO

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře
a zázemí
 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno  Dobrý příjezd vozidel
 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

SMACZNEGO VÁM PŘEJE
POLSKÉ LOWISKO

Program Comenius v ACADEMIA MERCURII
Soukromá střední škola Academia Mercurii v Náchodě přivítala v březnu milou návštěvu. V rámci programu
Comenius, který vychází ze snahy Evropského společenství o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci
členských států EU, navštívili školu zástupci z Francie a Slovinska.
Vedením školy i studenty byl připraven bohatý program, který měl za úkol přiblížit náchodský region a jeho
kulturní a přírodní památky. Návštěvníci pak na oplátku zpestřili některé z vyučovacích hodin, zejména hodiny
francouzského jazyka. Hlavním smyslem této návštěvy byla příprava budoucího projektu v rámci programu
Comenius, kterého se tentokrát bude účastnit vždy jedna škola z těchto zemí - Česká republika, Francie, Slovinsko a Litva.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim
osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání. Díky
tomuto programu studenti obohacují své zkušenosti a poznání o zúčastněných zemí.
Především jde o poznávání jejich mateřského jazyka, kulturního a přírodního dědictví, ale také zvyků a tradic a
v neposlední řadě také způsobů výuky. Doufáme, že i nadále budou studenti ACADEMIA MERCURII úspěšně využívat programu Comenius a že budou mít opět možnost naplňovat moderní myšlenku evropanství. AP

Jen malou chvíli pojedete polským příhraničím, než dojedete do Pstražné. Smažírna a loviště ryb leží 7 km od centra
lázní Kudowa Zdrój, směrem na skansen lidové architektury.
Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše rybářské umění. Pstruha, kapra či jinou rybu, kterou si sami ulovíte, Vám na místě
usmaží nebo vyudí. Samozřejmě můžete jen zasednout ke
stolu a rybku si koupit.
V čase, kdy čekáte na „tu svoji pochoutku“, můžete posedět
na venkovní terase se slunečníky nebo v selské jizbě v objek-

tu smažírny. Využít můžete příjemného prostředí ke krátké procházce.
A Ti z Vás, kdo dají přednost před vůní pečených ryb něčemu trvalejšímu, mohou si zde vybrat ze široké nabídky dekorativních stromků,
vhodných jak k dotvoření exteriérů, tak pro zkrášlení klasického bytu.
Na objednávku Vám tu připraví táborák s pečením selete nebo jehněte.
V Pstražnej sezóna již začala, otevřeno tu mají denně Smažírna je s dosahu oblíbené cyklostezky Kladským pomezím. Proto šlápněte do pedálů,
obujte pevné boty, nastartujte Váš vůz a udělejte si pěkný výlet.
Echo (pi) foto Laďka Škodová

TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN

je název mezinárodní akce, v rámci které vás zve společnost ROSA (společnost pro ekologické aktivity) na řadu zajímavých akcí.Cílem akce je zejména šíření osvěty o šetrnosti
pratelných plen, a to nejen k životnímu prostředí, ale i zdraví dítěte. To vše ve smyslu
podpory návratu rodičů k používání pratelných plen.
Další zajímavostí je propagace nošení dětí v šátcích. Přijďte se sami přesvědčit... na
besedy s Ivanou Andršovou, které se konají: 24.4. v 15.00 hod. a 19.00 hod.v Hronově - Velkém Dřevíči 245 (vedle školy), 27.4. v 9.30 hod. v Novém Městě nad
Metují v Mateřském centru Na Zámečku a 28.4. v 9.30 hod. v Červeném
Kostelci v „Háčku“. Naučíte se správně vázat miminko do šátku, seznámíte se s moderními látkovými plenami atd. Informace na tel. 604 171
876, 491 483 523, Ing. Ivana Andršová, ivana.andrsova@
seznam.cz, www.satkovani.cz, www.ekodite.rosacb.cz

Britské kartáčovací
vysavače Hoover
• stojatý vysavač PurePower – vhodný i pro profi provoz
TESTOVANÝ PRO ALERGIKY
• Pere koberce suchou cestou
Obrovský výkon 1800W.velkoobjemový sáček 3 vrstvy 4,2 l
• 7 násobná filtrace, pracovní radius 11m
• Odstraní zašlapané nečistoty, nopky, vlasy, zvířecí chlupy atd.
• Minimální náklady na sáčky, smršťovací hadice 0,5-4m
Rotační kartáč s přímým pohonem
- nejdokonalejší vysavač na koberce

CAPTOR

Jediný ruční vysavač s rotačním kartáčem
na našem trhu - ke koupi pouze u nás
Velmi silný, bezsáčkový, s pratelným filtrem,
Žádné provozní náklady
Vyniká vysáváním do hloubky a odstraňováním chlupů a nopků
Vynikající na auta, čalouněný nábytek, matrace, čištění oděvů
Vhodný k bleskovému každodennímu úklidu
Bohaté příslušenství v ceně, viz obrázek

Dříve: 7999,-Kč Nyní:

2899,- Kč

Dříve: 4490,-Kč Nyní:

2490,- Kč

Při koupi obou vysavačů obdržíte ruční vysavač Captor se slevou 500,-Kč za 1990,-Kč.

Dodává: ELPO-elektro, Běloveská 955, Náchod (vedle restaurace Sport)
tel: 491 424 736, 602790044
e-mail: elpo.elektro@worldonline.cz

Svatební
fotografie
Mirek Brát
www.fobra.crd.cz
Tel.: 604 867 052
Ivan Vávra
607 504 812

MULČOVACÍ KŮRA
prodej i rozvoz
v PALIVA VOJTĚCH
spol. s r.o. NÁCHOD, Běloveská 237

SLEVY LEDVICKÉHO UHLÍ
duben - květen
TEL.: 491 428 594, 775 720 820
po-pá 7.15-15 hod.

20.000 - 5.000 000 KÀ
AbsolutnÄ pro každého!!!

- Bez prokazování příjmů
- Bez nahlížení do registru
- Vyhodnocení zdarma
- 100% schválení půjčky
- Rychlá realizace
- Nejnižší úrok v ČR
Pro rychlé schválení
volejte 776 221 118

* S O U K R O M Ě * Š I KOV N Ě * R O Z U M N Ě * RYC H L E *
PENÍZE IHNED
jen na OP do 200.000,- Kč
Určeno každému. Bez příjmu.
Ke každému schválenému úvěru kredit.
karta zdarma.

Volejte: 603 940 082, 731 817 679

BEZÚČELOVÉ
HYPO!
vyřízeno bleskově,
splatnost 30 let, 120% odhadu,
bez příjmu
i na družstevní byty

Tel. 603 940 082, 731 726 388

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnance, podnikatele,
důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

PRO OBCHODNÍ KANCELÁŘ V NÁCHODĚ
PŘIJMEME

DVĚ ASISTENTY/KY
PRO PRODEJ. POŽADUJEME
KOMUNIKATIVNÍ SCHOPNOSTI,
PŘÍJEMNÝ VZHLED I VYSTUPOVÁNÍ.
INFORMACE: PO-PÁ DO 18 HOD.

TEL. 777 345 132

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

SEZNÁMENÍ
* Rozv.SŠ 48/178/73 hledá přítelkyni v Náchodska.
TEL.:603 711 210
BYTY
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle náměszí v
Náchodě. Byt po nedávné rekonstrukci. Velmi dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. Nájemné
4000,-Kč a inkaso. Kauce nutná. Telefon správce
777 152 750
* Prodám DB 3+1 v Náchodě u nem.. TEL.:736
107 487
* Sháníme ke koupi půdní byt 2+1 v Náchodě,
Hronově, hotovost. Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmu slunný úsporný byt v 1.poschodí
3+kk s výhl.do přír. s garáží na sídlišti Duhovka u
nem. v Náchodě za 7000,- + inkaso. tel: 773 150
223
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, 40 m2 v Náchodě u nemocnice, 1. patro, vratná kauce 15.000 Kč,
inkaso + služby 6.300 Kč/měs.
Volejte na 602 695 523. Volný od června.
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Náchodě v
1.NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 6000,Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu garsonku v Novém Městě n.M.,
pěkná kuchyň, obývák.stěna nová, soc.zařízení,
balkon. Volná ihned. Nájemné 5000,-Kč vč.inkasa.
TEL.:776 56 46 71
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s terasou, v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájem 3500,-Kč +
inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Prodám v Náchodě nadstandard. byt 2+kk v
OV a pěkný zateplený DB 1+kk, balkon. tel. 604
336 337
* Pronajmu dlouhodobě hezký slunný podkr.byt
3+1, 103 m2, v 1.NP nově zrekonstr. RD se zahradou ve Vysoké Srbské. Nájem 5500,-Kč. TEL.:608
90 30 70
* Dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v Hronově, 32
m2. Tel. 604 843 082
* Pronajmu v Náchodě na sídl. SUN 1 místnost za
3500,-Kč vč.inkasa a 1 míst. za 2500,-Kč vč.inkasa,
obě zařízené s kabel. tel. TEL.:603 711 210
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 v Novém Městě
n.Met. Tel. 777 906 306 (volat po 18. h.)
* Prodám byt 1+1 v OV 40 m2 v Náchodě, Volný
ihned. Tel. 777 575 002
* Pronajmu kompletně vybavený byt 1+1 u
nemocnice. Nájemné včetně energií 5500,-Kč.
Kauce 15 000,- Kč. Byt pronajmu pouze nekuřákovi. Tel: 777 567 588
* Pronajmeme byt 1+1 53m2 v cihlové zástavbě v
Náchodě. Kompletní vybavení (nové). Cena dohodou. Tel.: 737 464 578
* Prodám DB 3+1, 2 balkony, výhled do lesa,
Náchod - Plhov, nejvyšší nabídce. TEL.:606 823
417
* Prodám byt v panelovém domě v Náchodě, 4+1,
59 m2, dům je nově zateplen, plast. okna, stoupačky, cena 1.290.000 Kč. Tel. 606 937 226
* Pronajmu pěkný byt 1+1 v Úpici, částečně zařízen, volný od konce května, bližší info na tel. 602
284 585, email: bofa.bort@tiscali.cz
* Prodáme byty 1+1 (38m2) v 2NP a 2+1 (48m2)
v 1NP v klidné části N.Města n.M.-Krčín.Jsou po
rekonstrukci-plast.okna, obklady,nová koupelna...,
k dispozici je společ.půda, zahrádka, jsou zde nízké
náklady na provoz. Cena: 569.000,-Kč a 775.000,Kč, tel.602 204 002
* Pronajmeme byt 2+kk na SUN v Náchodě.
TEL.:608 976 956, 777 29 29 40

* Hledám do pronájmu garsoniéru, 1+kk, 1+1
v Náchodě a okolí. Nekuřáci. Cena do 4.500,- až
5.000,- měs. vč. energií. Možný i malý domek se
zahrádkou. Kauce možná. tel. 776 673 371
* Pronajmu v Náchodě-Bělovsi (u parku) celý
zařízený domek 2+1 s přísl. 4 studentům - studentkám, od září 2009 do 6/2010 a každý další školní
rok. 2x televize, internet. Topení a ohřev vody na
plyn. V objektu zákaz kouření, cena dohodou - levně. Tel. 774 329 994
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě naproti Kinu Vesmír. Cena dohodou - výhodně. TEL.:603 194 192
www.pujcime-vam.cz
* Pronajmu v RD 4 místnosti ve Velkém Poříčí. Tel.
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
731 782 204
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 70 m2,
volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 38 m2,
volný ihned. Kontakt: 608 21 31 54
* Prodám družstevní garsonku Nové Město n.M.,
zvýšené přízemí. Telefon: 604 634 742
* Pronajmu byt 1+2 (3) v Hronově, v nově zrekosntruovaném panelovém domě, nájem vč.všech
poplatků cca 6.000,-Kč. Kauce nutná. Více na tel.
č. 732 553 988
* Pronajmu 1+kk Běloveská ul. Náchod, cena
dohodou + kauce. TEL.: 739 576 986
608103810, 606270421
* Pronajmu hezký byt 3+1 v Náchodě. Jedná se o
slunný byt s balkonem
a výhledem do přírody. Možnost nastěhování od dubna 2009.
Tel.: 732 129 355.
bankovní, nebankovní
* Pronajmu malou
garsoniéru v Hronopůjčky až do 300.000,vě. TEL.:608 66 77 30
bez ručitele
* Pronajmu samoPřefinancování drahých úvěrů a karet
statný pokoj s příslušenstvím a zvláštním
např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.
vchodem, zařízený,
NOVINKA NA TRHU
v rodinném domě v
Náchodě. Tel. 491 428
- Nebankovní úvěr až 250.000,024
- Bez zkoumání bank. registru
* Pronajmeme byt
1+kk v Náchodě na
- Peníze do týdne na účtu
SUN. Tel. 608 976
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!
956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1
Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43
43 m2 v Náchodě (budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
Brance. náj. 4000.-Kč.

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

CZECH s.r.o.

PŮJČKY - HYPOTÉKY

Kauce podmínkou. Info 736 766 448, 16 - 19 hod.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v Novém Městě nad
Metují. Byt je po rekonstrukci, zateplen, plastová
okna, možnost připojení k internetu. Při nástupu
kauce. Volný od 1.6. Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk (30m2) v Novém
Městě n/Met. Garsonka je po rekonstrukci, volná
ihned. Při nástupu kauce. Tel. 608323373
* Pronajmu garsonku v Náchodě blízko centra.
Dům je zateplen, plastová okna, balkon. Volná ihned.
Při nástupu kauce. Tel. 608 631 550, 776 581 363
* Koupím byt s dluhem, před vystěhováním, právní vadou, nebo nevypořádaná manželství. TEL.:604
206 419
NEMOVITOSTI
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v
Hronově (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2,
vč.kanceláře a zázemí, vhodné pro skladování,
prodejní sklad nebo provoz firmy. Dobrý příjezd
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od května
2008, venkovní prostor o vel.250 m2 před skladem
též k dispozici. TEL.:777 152 750
* Nabízíme k prodeji RD V Horní Radechové.
Celková plocha pozemku 1230m2. Dispozice:1 NP
má 5 velkých místností, kuchyň, chodba s kotelnou, koupelna, WC.2 NP dva pokoje a půda vhodná
k vestabě. Střešní konstrukce domu v dobrém stavu.
Volné Ihned! Mob:725 64 64 13

1200 Kč do 6000 Kč. Psí kotce nové r. 2x2x3 m,
cena 12.000 Kč. Zahradní nábytek pro restaurace
i na zahrádky, ceny od 2000 Kč do 5000 Kč. Tel.
776 042 090
* Prodám 60 m3 paliček plněného semínka s plevy
jako palivo (biomasa), cena 100,-Kč/m3. Hronov.
TEL.:602 220 944
* Prodám vykrmená prasata cena 35 Kč/kg. Tel.
776 191 392
* Odprodej 3ks starších počítačů za 3.000,- a
4.000,- Kč. Plně funkční komplety včetně LCD
monitorů 15palců, vhodné na kancelářskou agendu,
internet, zpracování fotografií apod. Foto a popis
jednotlivých sestav na internetu na adrese: http://
libor.fiedler.sweb.cz nebo na telefonu 604 672 252
* Prodám truhlářské borové a smrkové fošny.
Tel. 774 30 80 86
KOUPĚ
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v
jakémkoliv stavu i příslušenství. Slušné jednání
platba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím staré nebo historické jízní kolo. TEL.
603 173 075
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 428 455
* Koupím staré hodiny, hudební nástroje atd.
TEL.:776 139 418
* Provedu odhad vašich poštovních známek
a pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády,
odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602
735 593

* Nabízíme k prodeji stavební parcely včetně
inženýrských sítí v pěkných lokalitách obcí Slavoňov,Bohuslavice,Provodov a Spy u N.Města n.Met.
Více informací na tel.602 204 002-Ideal Reality
* Pronajmu prostory na lukrativním místě v
Hronově u discontu Plus /Penny /. Plocha 100m2
,momentálně zařízeno a zkolaudováno pro provoz
cukrárny a bistra, možnost vybudování posezení
před provozovnou. Dále vhodné i jako prodejna aj.
Informace na TEL : 776 007 707
* Nabídněte rod. dům na Broumovsku, Náchodsku, předhůří Orl. hor do 1,7mil. Tel.:776 239 161
* Pronajmu dlouhodobě od 7/09 rodinný dům se
zahradou a garáží v Červené Hoře. Nájemné 5000,Kč. TEL.:608 90 30 70
* Koupíme chatu se zahrádkou v okolí Náchoda,
tel.: 608 883 012
* Prodám udržovanou zahradu Lipí - Bůček, 400
m2, obytná chata 16 m2, spaní v podkroví, voda,
el. v chatě, suché WC. Cena dohodou, volné ihned.
Tel. 777 287 477
* Hledáme dům k bydlení v okolí Hronova (V.
Poříčí, Stárkov, Zbečník, V. Dřevíč..), cena dle stavu, max. 2,5mil.. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu prostor v přízemí Obecního úřadu
v Dolní Radechové, o vel.cca 25 m2 vybavený
kuchyňkou a soc.zařízením, vytápění plynové.
Možno využít k bydlení (byt 1+kk) nebo k podnikání (kadeřnictví ap.). Nájem 3000 Kč + inkaso.
TEL.:608 90 30 70
* Prodám v Novém Městě n.M. starší RD nedaleko centra, obsahuje 2 byt. jednotky 3+1, plyn.
přípojka, zahrada cca 800 m2. Cena k jednání
1.690.000 Kč. Tel. 608 245 634
* Prodám RD v Červeném Kostelci, plyn. topení,
nová koupelna, WC, nová střecha, poz.1250 m2.
1,8 mil.Kč. TEL.:776 698 035
* Prodám v Doubravici u Č.Skalice RD 2+1,
stodola, možnost půdní vestavby, koupelna, WC,
pozemek 400 m2, sad 700 m2, cena 750 tis.Kč.
TEL.:608 245 634
* Koupíme zahradu v Náchodě, nejlépe na
Plhově (není podmínkou). Může být i s chatkou.
Tel. 608 647 243
* Nové Město nad Metují, pozemek pro 6 RD,
6200 m2 k privátnímu prodeji. TEL.:604 72 36 77
* Koupím slunný pozemek na samotě do 10km od
Náchoda pro stavbu chaty. Tel. 608 365 036
* Prodám v Teplicích n.M. RD 4+1, volná půda,
ÚT, stodola, ihned k nastěhování. Pozemek 400 m2.
TEL.:608 245 634
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v
Hronově (bývalá Jednota) celk.plocha 400 m2,
vč.kanceláře a zázemí, vhodné pro skladování,
prodejní sklad nebo provoz firmy. Dobrý příjezd
vozidel, vše zrekonstruováno, k dispozici od května
2008, venkovní prostor o vel.250 m2 před skladem
též k dispozici. TEL.:777 152 750
* V Broumově prodám provozovnu o rozloze 600
m2 s bytem 3+1 100 m2, pozemek 1250 m2, částečně zpevněný, klidné místo. Tel. 775 15 29 27
* Koupím RD v Náchodě a blízkém okolí. Platba
v hotovosti. Tel. 608 542 961
PRODEJ
* Prodám 3místnou pohovku Karlstad z obchodu
IKEA, snímatelný potah modrý netkaný polypropylen (87% bavlna, 13% polyester).
Téměř nová, používaná 4 měsíce. Rozměry pohovky jsou: šířka 206 cm, hloubka 93 cm, výška 80 cm,
hl. sedáku 56 cm, nohy z masivní břízy. Původní
cena 12900,- Kč, nyní 6000,- Kč + dopravu mohu
zajistit. Tel.: 606 494 004, 775 681 848
* Prodám vykrmená prasata - živá váha 35 Kč/
kg, v půlkách za 50 Kč/kg, + vnitřní sádlo a droby
zdarma. Krmeno bez směsi. Volat po 21 hod. 607
950 500
* Prodám použité desky vlnitého eternitu rozm.
2,5x1m (velká vlna), 60 kusů. Cena 40,-Kč/kus.
Hronov. TEL.:602 220 944
* Prodám skleněné cihly 19x19x8 á 39,-Kč.
TEL.:603 711 210
* Prodám králikárny nové 4-6-9 kotců. Ceny
2400 Kč, 3600 Kč, 5400 Kč, kurník nový zateplený
pro 10 a 20 nosnic, ceny 5000 a 7500 Kč. Psí boudy všech velikostí zateplené i nezateplené, ceny od

* Koupím lanový bagr. TEL.:732 381 524
* Koupím staré i poškozené hračky, např.Kaden a
jiné. Dále koupím staré plyšáky. TEL.:775 428 455
RŮZNÉ
* Živnostníci podnikatelé potřebujete půjčit?
Bez poplatků i začínající volejte na tel. 731 781
250
* Za odvoz nabízím komplet střechu - krovy, pobití, eternitové šablony - nutno rozebrat.
TEL.:608 080 068
* Pronajmu garáž 3,5x6 m v Náchodě - Babí
(Vyšehrad). Cena dohodou. Inf. na tel. 608 717 836
* Pronajmu nebytové prostory - 27 m2, I. poschodí, nádvorní budova - na kanceláře nebo na sklad,
Náchod - Kamenice. Tel. 491 427 044
* Hledáte zaměstnání? Máte maturitu? Rád/a se
bavíte s lidmi? Máte-li auto, je to výhoda. Volejte
776 565 600
* Pronajmeme obchodní nebo kancelářské prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Patro. Tel.
606 951 546
* Zhubnětě trvale, prof.vedení, www.hubnete.
cz/b5est
* Postavte se fin. krizi čelem,www.cinnostdoma.
cz/p1ohoda
* Přenechám zaplacený jazykový kurz v Heidelbergu (Německo). Délka 3-týdny, produkt Student
Agency, vysoká kvalita intenzivní výuky němčiny,
možno využít kdykoli v průběhu roku 2009. Pův.
cena 12 250,- přenechám za 8000,-Kč (rodin. důvody), seriózní jednání, info na tel. 725 679907
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaroměře.
Tel. 774 30 80 86
* Hledám spolehlivou paní nejlépe z Hronova na
úklid 1x týdně na 3 hodiny. Tel. 775 99 18 99
* Španělština od rodilé mluvčí. Nabízím výuku
(kurzy, doučování, příprava ke zkouškám, atd.) ŠJ.
Tel. 773 693 277
* Přenechám za odvoz starší stavební materiál cihly, tvárnice kámen do základů. Tel. 737473831

www.orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV//3. patro,
Náchod.
 Cena 800.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 60 m2, DV/B/6. p, Jaroměř, možnost převodu  Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52 m2, DV, Náchod,
 Cena 990.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1/65m2/OV, Náchod.
 Cena 1.250.000 Kč
* Prodej bytu 2+1/58m2/OV, Úpice.
 Cena 1.150.000 Kč
* Prodej bytu 3+1,78 m2, DV/L/3.patro,
Náchod
 Cena 1.170.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1,76 m2, DV/B/2.patro,
Náchod
 Cena 1.200.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,
Jaroměř
 Cena 1.400.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 71,5 m2, OV/L/12. patro,
Náchod
 Cena 1.330.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 72 m2, DV/L/2. patro,
Týniště n.O.
 Cena 1.250.000 Kč.
* Prodej 1/2 RD 3+1 OV,Náchod-Klínek s garáží
 Cena 1.570.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.
 Cena 4.300.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce Bezděkov,
 Cena vč. vybavení 1.780.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz
tel. 605 844 735

* Pronajmu prostory na lukrativním
místě v Hronově u discontu Plus/ Penny/
Plocha 100m2 , momentálně zařízeno a
zkolaudováno jako bistro, možnost vybudování posezení před provozovnou, také
vhodné jako prodejna aj. informace na
TEL: 776 007 707

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Studenti pozor! Hledáme několik šikovných studentů pro provádění anketních průzkumů na téma
zdraví na Náchodsku, Jaroměřsku. Možnost až 100
Kč/hodinu. Tel. 605 844 735
* Práce z domova. E-mail: janijiraskova@seznam.
cz www.cinnostdoma.cz/j8
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,Kč/týden. TEL.:603 731 609
* Práce z domova nebo z kanceláře, výdělek až
6000,-Kč/týdně mobil: 724 907 894
* V době krize nadstandardní výdělky! Chcete
si stabilně a slušně vydělávat? Přijímáme nové
spolupracovníky. Řidičský průkaz, přístup na
internet, SŠ výhodou, obchodní zkušenosti vítány (nikoliv nutné). Bez omezení věku. V případě
zájmu o osobní konzultaci volejte 776 221 118
AUTO-MOTO
* Prodám AVIA A 21 Furgon turbo, na řidičský
průkaz B, r.v.1996, naj. 92 tis.km, 1.majitel, servisní knížka, garážovaný, velmi dobrý stav, nové zimní pneu, STK do 02/2011. Cena 48 000,-Kč.
Náchod. TEL.:602 220 944
* Prodám ŠKODA FABIA 1.2, 47 kW, r.v. 2003,
1. majitel, serv. knížka, najeto 70.500 km, (nové
pneu), Náchod. Tel. 605 849 334
* Prodám AVIA kontejner s 2 kontejnery (vysoký,
nízký). TEL.:491 428 594, 775 720 820 po-pá 7,15
- 15.00
* Prodám Opel Astra combi, r.v.1996, benzin, 1.4
ccm, 16 V, OTK 5/2010. Letní i zimní pneu. Cena
25 tis.Kč. Tel. 737 97 00 10
* Koupím starý motocykl, moped i nefunkční.
TEL.:773 207 158
* Koupím starý motocykl i nefunkční. TEL.:776
139 418
* Prodám PEUGEOT 309 GR, SEDAN 1.3, alu
kola, 5dv., metalíza, nový aku, rádio, el. okna, 126
tis. km, emise + STK 11.2010, garážováno, bez
koroze, velmi dobrý stav, cena 10.000 Kč, Náchod.
Tel. 491 428 236, 607 158 707

Restaurace
na Koupališti
Náchod
Vás zve
na pravidelná
sobotní posezení při
živé hudbě od 19.00 hod.
Nabízíme obědy, večeře
a speciality naší kuchyně.
Zajišťujeme rozvoz jídel
pro firmy a domácnosti.

TEL.:720 516 278

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
Výroba, Prodej a Montáž Tažných
zařízení pro osobní, dodávková
a nákladní vozidla
Zakázková výroba, rozšíření výrobního programu o pálení - dělení materiálu zámečnické práce, ohýbání, sváření (zábradlí, výroba pracovních a
svářecích stolů atd.).
Sváření a dělení materiálu (HLINÍKU,DURALU), včetně povrchových úprav výrobků - komaxit, zinkování, žárové zinkování
apod.
Tyto práce jsou zakázkové, můžeme také zpracovat dokumentaci k výrobkům
od AutoCAD až po 3D zobrazení.

STŘECHY

provedeme práce:
* pokrývačské * klempířské
* malby a nátěry * zednické
* tesařské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád
 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

WWW.DOPLNEK.COM

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK

Firma CDS s.r.o. Náchod nabízí
celní a skladovací služby včetně
služeb souvisejících. Zajistíme
manipulaci se zbožím, evidenci,
dopravu po celé Evropě, proclení
zboží v dovozu i vývozu, statistickou evidenci INTRASTAT.

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

PRODEJ A MONTÁŽ
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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

AKČNÍ NABÍDKA:

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Provádíme
 montáž sádrokartonů

Běloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

Parametry skladu : 2.000 paletových míst, 2 rampy pro vykládku
a nakládku kamionů, jedna rampa
umožňující nakládku a vykládku
dodávek, pracovní doba Po-Pá
6.00 – 22.00 .
Dále nabízíme v Náchodě volné
plochy vhodné ke skladování
stavebních materiálů a zpevněné
plochy pro parkování vozidel.

spol. s.r.o

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

tel.: 491 452 841
www.praguesoft.cz/eko

 ZAHRADY OD A DO Z
 NÁVRHY ZDARMA
 REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka
775 924 131

Zájemci volejte na telefonní číslo:
602 239 352 nebo mailujte na
sekyra@cdsnachod.cz

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

Alexandr Nenjuk
604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice
PAMIX OKNA PLASTOVÁ

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

NOVINKY OD LEDNA 2009

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní i venkovní, zimní zahrady.

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

PNEUSERVIS
OPRAVY ALU DISKŮ
auto-moto

Příspěvek na očkování proti hepatitidě –od 2 let-bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy-300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty: muži 25-45 let-poukázky do lékárny
Příspěvek na helmy a autosedačky
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce
poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a zároveň nový
pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce května 2009 1 hodina týdně v době plavání pro veřejnost
krytý plavecký bazén v Náchodě

Zdeněk Brož, Příčná 112
549 32 Velké Poříčí
Tel. 608 541 313

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,
rekonstrukce stávajících systémů,
prodej technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
Českých Bratří 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
příjem zakázek: Po - Čt 9-13,30 h



DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

NABÍDKA PRO KLIENTY

    

Česká Skalice - RD 5+1 se zahradou 1 336m2_2.8mil., Babí u Náchoda - chalupa................................190 000,-Kč
Hronov - zahrada 770m2 se včelínem_150tis., Stárkov - chalupa k bydlení i rekreaci..............................890 000,-Kč
Kramolna - stavební slunný pozemek 2 177m2 se starým domem, inž. sítě v místě...............................1.190 000,-Kč
Náchod - Běloves - velký RD s nebyt. prostory a dvěma byty+ půda na vestavbu ..................................4.740 000,-Kč
Broumov - DB 3+1 na Spořilově_.900tis., Broumov - komerční objekt s bytem 3+1 ............................2.690 000,-Kč
Náchod - byt 1+kk v os. vl. s balkónem _..740 000,-Kč a byt 3+1 v OV ve zděném domě................................1.3mil.
Náchod - stavební pozemky pod areálem nemocnice (služby, obchod, provozovny, byty) ........................ 800,-Kč/m2
Náchod - byt 2+1,75m2 v OV ve zděném domě.1.150mil.a DB 3+1 po celk.modernizaci........................950 000,-Kč
Náchod - prodej zavedené trafiky u hlavní cesty se stálými zákazníky, volné po dohodě ............................... dohodou
Náchod - byt v os. vl. 3+1, za Penny__...1.350 000,-Kč a zděný byt 1+1 v OV, 3.NP...............................800 000,-Kč
Náchod - zděná garáž u Rybárny_.135 000,-Kč,Nové Město n/M. - byt 1+kk v OV ................................765 000,-Kč
Studnice u Náchoda - ŘRD 3+1,garáží_1.99mil. a zděný domek k bydlení i rekreaci .............................490 000,-Kč
Velký Třebešov - velký RD 5+1 nebo 1+1 a v patře 3+1+možnost půdní vestavby................................2.200 000,-Kč
Červený Kostelec -starší RD s novou nadstavbou vč.střechy(1-2 samost.byt.jednotky) .........................1.890 000,-Kč
Náchod - RD 2+1+možnost půdní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.450 000,-Kč
N.Město n./Met. - stavební rovinatý slunný pozemek o výměře cca 1 000m2 ............................................ 900,-Kč/m2
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě.................................2.840 000,-Kč
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ........................................2.880 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-Kč
Hronov - prodej patra činžovního domu 224m2 nebo jenom části na vestavbu bytu....................................Info v RK
Červený Kostelec – RD – 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra..........................1.795 000,-Kč
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo ................................4.200 000,-Kč
Hronov - RD na rekonstrukci 3+1 s možností další půdní vestavby a zahradou 534m2..........................1.590 000,-Kč
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ..........................3.790 000,-Kč
Náchod - domek s možností dvou samostatných bytů 1+1 a 2+1 s menší zahradou...............................2.200 000,-Kč

EKO, spol. s.r.o
T.G. Masaryka 295
ČESKÁ SKALICE

Návrhy a realizace zahrad

Realitní kancelář RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

AKCE - DOMOVNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD

Slevu 10% poskytujeme do 30.6.2009
našim odběratellům domovních čistíren

Vážíme si našeho zákazníka!

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
DISTRIBUCE KNÍŽEK
• opravy karoserií a lakování
NÁVODŮ K OBSLUZE
• přípravy STK a emisí
NA VOZY FORD
• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací

PO, ST, PA 8 - 14.30 hod.
ÚT, ČT 8 - 16.30 hod.
SO 8 - 12
hod.

www.srot.tk

systému

Kontakty: Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax: 491 420 265 Mobil: 603 360 607
e-mail: svc@svcnachod.cz, www.svcnachod.cz

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

ul.17.listopadu
Červený Kostelec
tel. 491 462 543

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního

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

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek
 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

Zabýváme se svozem, tříděním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
Přistavíme kontejner a odvezeme.

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro firmy, samosprávy, instituce.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka
kvality prověřená 15 lety výroby na trhu.

prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

DRUHOTNÝCH SUROV
P+P
KUP
IN
Ý
V
Pavel Plíštil

Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni v Náchodě
Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let-až 4.000 Kč
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitída, memingokok, chřipka, spalničky, zarděnky, příušnice, pneumokok
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do zahraničí
Slevy ve vybraných zařízeních
Slevy na pojištění na LVZ
Speciální programy pro firmy, ŽŠ, MŠ

www.zpma.cz
info@zpma.cz
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Broumov
ul. Gen. Svobody 10, Tel.: 491 421 770
(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)

 nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
 nabídka zkušeností
pro společenství vlastníků
jednotek
KVALITA A ZKUŠENOST

Ve vašem domě se „dřevěnému kohoutovi“
určitě líbit nebude, když... Zajistíme provádění
protipožárních prohlídek bytových domů
prostřednictvím odborné způsobilé osoby nebo
požárního preventisty. Provedeme tlakovou
zkoušku požární vody, zajistíme revizi přenosných
hasicích přístrojů. I technické prohlídky a revize
bleskosvodů jsou samozřejmostí. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
Dobrý den, jsem účetní společnosti s ručením omezeným. Na školení nás upozorňovali, že určitý hmotný majetek se neodepisuje (např.
pozemky). Chtěla jsem se zeptat, jaký další hmotný majetek nelze odepisovat. Děkuji. E.M., Červený Kostelec
Pokud se jedná o uvedené pozemky, tak ty nejsou vůbec hmotným
majetkem pro účely zákona o daních z příjmů, takže u nich odpis nepřipadá skutečně v úvahu.
Co je hmotným majetkem najdete v ustanovení $ 26 odst. (2) .
Hmotný majetek v tomto smyslu lze odpisovat. Hmotný majetek výslovně vyloučený z odpisování pak stanoví zákon o daních z příjmů v
$ 27. Uvedu ty nejčastější případy: bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním
pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením
nepřevýší 40 000 Kč, umělecká díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí stavby
(budovy), předměty muzejní a galerijní hodnoty, movitá kulturní památka, hmotný majetek,
jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací
osvobozeno, najatý hmotný majetek, pokud odpisy uplatňuje jiná osoba než vlastník, inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při
zajištění zaúčtovány ve prospěch výnosů.
Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

ECHO V KUCHYNI

KALAMÁRY V
TOMATOVÉ LÁZNI
Konzervu Kalamárů v americké
omáčce dáme do misky. Přidáme 3
lžíce bílých fazolí v tomatě. Najemno nakrájíme pórek, žlutou papriku a
olivy plněné paprikovou pastou. Vše
vmícháme k fazolím a kalamárům,
osolíme, opepříme a zakápneme olivovým olejem.
Vhodnou přílohou je tmavý toustový chléb. Tak, ať Vám chutná...
přeje Laďka Škodová

Najde se
partner?
Polské město hledá v Čechách
(na území Euroregionu Glacensis)
partnery do mikroprojektů. Prvním
projektem je JARMARK - jarmark v
polském a českém příhraničí, nejlépe
tradiční regionální produkty a druhým
je místní rozhlas - městský nebo obecní
Pokud máte zájem o nabídku, napište na adresu nachod@komora-khk.
cz.
FM
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Hledáme nové tváře! Zájemci a zájemkyně hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

Knihovník slavil

Pan Rudolf Prouza z Kramolny oslavil
dne 31. března své narozeniny. Bylo mu
93 let a ještě stále se těší dobrému zdraví.
Pro obec Kramolna je velkým přínosem.
Je knihovníkem obce už od roku 1982. V
knihovně má přes 3 200 knih a pečlivě se o
ně stará. Již od mládí velice rád četl. Též i
doma má pěknou knihovničku čítající přes
2 500 knih. V den jubilea mu přišli popřát
pevného zdraví zástupci obce starosta Jar.
Vlček, pracovnice obecního úřadu a členka
zastupitelstva.
Text a toto: kronikář obce Mir. Vávra
Na foto zleva: Blanka Vávrová, jubilant
Rudolf Prouza, Jitka Kropáčková a starosta
obce Jaroslav Vlček

ŘIDIČI,
POZOR

Část náchodské ulice Komenského bude opět uzavřena. Od 20.
dubna začne s opravami parovodu
teplárna v úseku od Čechovy ulice
směrem k Hálkově a od května by
měla stavební firma začít s kompletní rekonstrukcí vozovky v úseku od
železníčního viaduktu u gymnázia
po křižovatku ulice Hálkova a Komenského. Rekonstrukce má probíhat
celé léto a zahrnuje i Hálkovu ulici.
kp

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

Náchod - Házenkářská hala
HAMRA
TEL.:602 886 577

JARNĚ - LETNÍ SLEVA

30%
na hru na našich kurtech

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

Až se zima zeptá,
co jste dělali v létě....
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