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po rtál náchodského r egionu

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

Přijďte si k nám pro:
1. Povinné ručení Bez povinností a Havarijní
pojištění starších vozů - již od 119,- Kč měsíčně.

VELIKONONÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

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

Najdete nás na stále stejné adrese:
Hlavní agentura - Plhovská 340, Náchod
(v blízkosti parkoviště Lidl, rohová budova u bývalé Tepny)

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

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
Jsme kvaliﬁkovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální
zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz; AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte
podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

JARNÍ ÚKLID SKLADU
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Prodejna
stroj a náadí
Bloveská 168,
Náchod

AKCE
NA TLAKOVÉ
MYKY BOSCH
+ velké píslušenství

MYKA TLAKOVÁ
AQUATAK 1200 PLUS

MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

Dopravní spolenost
CDS Náchod
pijme

Hotel Hynek
v Náchod
d

idie kamion
skupiny C+E.

Pijme
do stálého
pracovního pomru

Praxe v ízení výhodou.

SERVÍRKU/ÍŠNÍKA

Kontakt:
e-mail:

Podmínka:
vyuen v oboru,
nebo praxe v oboru

sekyra@cdsnachod.cz

Tel.: 608 277 340

602 239 352

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

Diskrétně

24 hodin denn

Provádíme ZDARMA

P
EU TI
info: 777 602 884
www.realityeu.com

Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova

Vkusně rekonstr. objekt v klidné,příjemné části Otovic. Dům je odizolovaný, s novou fasádou i vnitř. omítkami, nové stropy, střecha je po generální rekonstrukci. Udržovaná zahrada s okr.dřevinami.Disp.:Vstupní
chodba, kuchyň s jídelnou, obývák, záchod a koupelna + 2 menší
místnosti, vstup do sklepa. V 1. NP dětský pokoj, ložnice se vstupem
na terasu, chodba a velký půdní prostor vhodný i pro další vestavbu.
Parkování v garáži nebo na zpevněném dvoře (zatravňovací dlaždice).
El. 220/380V,vodovod + studna,odpady do jímky,el. bojler, kachlová
kamna+přímotopy.
Cena: 1 795 000,- Kč

Venkovské stavení se stodolou a pozemky 0,5 ha Horní Radechová .....................................1.990 000,- Kč
Zrekonstruovaný cihlový byt 2+kk (48 m2)v osobním vlastnictví v Hronově ............................ 740 000,-Kč
Prosluněný pozemek k výstavbě o výměře 3 909 m2 Náchod-Amerika ....................................145,- Kč/m2
Byt 4+1 v OV s balkonem,plastová okna, Nové Město nad Metují .........................................1.495 000,-Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice................................................ 1. 495 000,- Kč

pro rmy a domácnosti
rozbor plateb za el.energii a plyn,
pípadn jejich nejvýhodnjší ešení.

TEL.: 736 270 480
Oblastní pebor muž v basketbalu ve nálové skupin vyhrálo družstvo náchodských muž
(na snímku) a postoupilo do Východoeské ligy, která startuje v záí. Hrái dkují fanouškm
za píze a tší se na jejich podporu v další sezon.

Výsledná tabulka:
1. TJ SPŠ stavební Náchod
2. SK Botas Skute
3. Spartak Rycnov n.Kn. „B“
4. TJ Jiskra Ústí n.Orl.

14
14
14
14

11
11
8
7

3
3
6
7

1038 : 902 25
1031 : 869 25
1016 : 976 22
1111 : 116121

5. BK Pelou „B“
14 6 8 960 : 1000 20
6. TJ Mové Msto na Morav 14 5 9 1028 : 1067 19
7. TJ Jiskra Nový Bydžov
14 4 10 1028 : 1111 18
8. Sokol Jilemnice
14 4 10 965 : 1091 18

Talíř plný chutí
a vůní
¨¨

Gruzínská kuchyn pálí i voní !
Dnes se v našem gastronomickém cyklu peneseme do Gruzie. Její kuchyni adíme
do tzv. kavkazských spolu s arménskou, ázerbajdžánskou, adžárijskou, osetínskou a kachetínskou. Je ovlivnna historií a surovinami z místních zdroj, z nichž nejobvyklejšími
jsou oechy, aromatické bylinky, esnek, ocet, ervená paprika a granátová jablka. Je tu
hojnost rzných druh mas (hlavn skopového), ryb, rostlinných pedkrm, sýr, nakládané zeleniny i voavých a ostrých druh koení.
Milovníci polévek mohou být potšeni pálivou polévkou charo z hovzího i skopového
masa s rýží, nebo chutnou slepií polévkou ichirtma s vajíky rozmíchanými ve vinném
oct a vloženými do svtlého masovém vývaru. Ze slepice i kuete je pipravována i polévka bozartma.
Gruzínská hostina vtšinou zaíná zlatohndou národní specialitou chaapuri, což jsou
smažené placky z máslového tsta, plnné slaným ovím sýrem s usmaženými vejci.
Následuje chutný fazolový pokrm lobio. Dalším chodem gruzínského menu je mužuži, svérázný studený ovar z vepových nožiek, kolínek a ocásk, máených a vaených
ve vinném oct. Pokrm z oblasti Kachetie zvaný akapuli je pipravován z jehního masa
s mírn nakyslou šávou ze slív, bylinek a cibule. Každý správný Gruzínec miluje vývar
khashi z hovzí kližky, masa z hlavy a vnitností, bohat okoenný esnekem. Poetní
jsou také ctitelé siln pepených masových knedlík khinkali. Základem svtov proslulé studené omáky sacivi jsou jádra vlašských oech. Národní specialitou je i další
omáka achochbili, nejastji pipravovaná z masa, rajských jablíek nebo brambor,
okoenná petrželkou, saturejkou, kindzy (zelenými listy koriandru), bazalkou, paprikou
a esnekem. Jako píloha je podávána mamaliga, hustá kukuiná kaše. Ze sladkostí je
svtov proslulý gruzínský medovník, který je lákadlem vhlasných cukráren a svou popularitu si vydobyl i u nás.

Gruzínská kukuiná kaše mamaliga
Do litru vaící osolené vody sypeme tenkým pramínkem za stálého míchání 500 g prosáté kukuiné mouky. Mícháme a vaíme na mírném ohni, a když je kaše hustá a hladká, necháme
ji stát na teplém míst. Potom ji vyklopíme na mísu a podáváme jako pílohu k pokrmm.
Další inspirativní recepty na gruzínské speciality najdou tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravili Jií John a Mgr. Renata Lelková
Stední škola hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

Sbor dobrovolných hasi
Bloves
zve
23. dubna 2011
na dopravní hišt Bloves
od 9.00 -17.00 hod na

„Memoriál Jirky Beka“
IX. roník pohárové soutže družstev MH
v disciplínách CTIF
a

„Bloveský kilo“
II. roník pohárové soutže dorostenc
Doprovodný program (dle poasí):
ELDORÁDO: Rafty na Metuji, lanová dráha,
Kouzelník: Miloš Malý,
KVH: Pchotní srub Voda.
Zmna programu vyhrazena!
Oberstvení zajištno !
Vstup zdarma!
Informace:

www.sdhbeloves.webnode.cz
nebo Facebook

Tém ve všech veejných budovách
a bytových domech jsou vtšinou ervené skíky na jejichž dveích je výrazné
písmeno „H“. Málokdo však kdy vidl,
co se za tmito dvíky skrývá.
Pro pípad požáru tam je pipravena proudnice s 20 až 30metrovou hadicí napojenou
na vodovodní ventil. Tomuto zaízení, které se v podstat podobá silnjší zahradní
hadici, se íká požární hydrant. Není uren
pro hasie, ale pro každého, kdo potebuje
uhasit nebo alespo omezit šíení zaínajícího požáru.
Jenže mnohde si lidé hydranty pletou se
stolky na kvtiny i skíkami pro odkládání odpadk. Vybavení hydrant se
bohužel stává i oblíbeným cílem sbra
kov, nebo ásti hadic a proudnic obsahují hliník. Velmi asto se proto hydrantové skín zamykají a prakticky se z nich
stávají nedobytné trezory. I když toto ešení není správné, lze jej pochopit, ovšem
to jen tehdy, když zstane klí pístupný
v bezprostední blízkosti zaízení, nap.
v zasklené skíce. Rozhodn není vhodným ešením hydrantové skín uzamknout
a klíe rozdat lidem v dom. Toto ešení se
totiž již mnohokrát projevilo jako neúinné. Po nkolika msících lidé zpravidla již

nevdí, kde klí mají nebo zda ho vbec dostali.
Uzamený, skrytý, neúplný i jinak nefunkní
hydrant se pak mže v pípad vzniku požáru
vymstít.
Zkuste se se nkdy v dom, v práci, v obchod i
v restauraci zamyslet nad otázkou: „Co
bych dlal, kdyby
zaalo hoet?“

Prmyslové objekty minulosti i souasnosti (37)
PIVOVAR
Na konci 15. století mlo msto vlastní mšanský pivovar (v letech 1495-1636) v severozápadním rohu námstí. Pak bylo várené
právo odato vrchností. Mstská rada pišla na ešení - roku 1684
byl zízen pivovar na mstském statku Slaný. Své pivo však v Náchod epovat nesmli. Propinaní právo, tedy odbyt pro panské
a církevní pivovary byl zrušeno až roku 1869.
Proto se roku 1871 sešla pivovárená komise za úelem získání
financí prodejem slánského pivovaru. Byl pizván odborník Josef
Novák z Prahy, s jehož pomocí bylo vybráno místo na Skalce u mostu k Roudnému. Na stavbu se poítalo s devem z mstských les
a došlo na zízení cihelny Pod Homolkou. Vápno bylo vyjednáno
v Dušnikách, uhlí z Bystrého u Stárkova. Místo bylo nivelováno
ing. Pošepným a stavitel Josef Hakauf provedl vyztužení mostu
a planýrovací práce. Na stavbu byla sjednána pjka 60 000 zl.r..
s pruskou úvrovou bankou v Berlín.
Roku 1872 v beznu bylo vydáno stavební povolení, byly zahájeny
zdící, tesaské, kamenické stavební práce a v prosinci došlo na osazení strojního zaízení. Souasn byla budována kopaná studna. Tžení
ledu bylo vyjednáno z Radechovky, rybníku Figury a Metuje. K tomu
byl sjednán nákup jemene a chmelu z Žatce. V konkurzu na místo
sládka zvítzil Antonín Lutz, z pivovaru v eské Skalici.

Mýty o ...

Sýry
Myši sýry nejedí
Myším je prý úinnjší dávat do pastiek okoládu a nikoli kousek eidamu. Alespo to tvrdí
nkteí vdci. Nalákat myš na sýr je prý stejná bláhovost, jako pilákat ježka na jablko. Drobní hlodavci totiž sýr nemají rádi, naopak nepohrdnou kouskem rohlíku. A tvrci pohádek budou muset
podle britských odborník napíšt poítat s tím, že spojení myš a sýr je nesmysl. Naopak mnohem
radji své hlodáky zakousnou do sladkého dortíku nebo okolády, než do cihly voavého eidamu.
Myším totiž chutnají veškeré potraviny obsahující cukry, a už ty jednoduché ve form glukózy,
fruktózy i sacharózy, tak ve form polysacharid. Na sacharidy jsou bohaté pedevším obiloviny
a sladkosti. Sýr naopak obsahuje jen malé množství mléného cukru - laktózy.
Sýr a jeho použití
Tvrdým sýrem pro použití v kuchyni je myšleno sýr, který je tuhé konzistence, takže jej lze
krájet na plátky a pedevším strouhat. Sýr tchto vlastností se vyrábí v mnoha druzích, které
se od sebe liší jak zpsobem zpracování, tak i chutí. Mezi nejznámjší tvrdé sýry patí Eidam,
Ementál, Gouda, Parmazán nebo edar. Tvrdý sýr se využívá pedevším do zapékaných jídel,
pidává se do polévek, omáek a pomazánek. Na posypání se podává k rizotu, tstovinám, polévkám a podobným jídlm.
Švýcarský ementál
Mladý ementál se prodává po 4 až 6 msících zrání, vyzrálý po minimáln 8 až 12 msících.
Ementál se konzumuje jako chuovka, ale používá se též v kuchyni jako strouhaný, do salátu,
do fondue a zapékaných pokrm.
Gouda
Gouda je tvrdý sýr nizozemského pvodu vyrábný z kravského mléka. Vyznauje se žlutou
vnitní hmotou s nepravidelnými dírkami. Jeho vn je jemná, s lehkým oíškovým nádechem.
Díky vyššímu obsahu tuku (48 %) je jeho tsto krémovjší než u eidamu. Kra se tradin balí
do žlutého voskového obalu. Doba zrání se pohybuje od 1 msíce do 3 let.
Jaké sýry existují
Sýry se vyrábjí nejen z kravského, kozího i ovího mléka, ale také z mléka kobylího, buvolího, oslího, lamího, velbloudího nebo sobího. Nabídka je opravdu široká.
Petr Jelínek 1.H, Mgr. Vlasta Drobná,
Stední škola hotelnictví a spoleného stravování, Teplice nad Metují,
www.souteplicenm.cz

Co najdeme za dvíky s „H“

Souasný pohled na pivovar

Podoba nového pivovaru v roce 1876

Stavba byla dokonena roku 1873, jako první parostrojní pivovar
v regionu. V záí byl zahájen zaátek sladování a došlo k vaení výepního a kvasnicového piva. Souasn byla zahájena stavba hospodáské budovy, bytu, maštalí pro 3 páry koní a povozy. V roce 1876
byl sjednán export do Pruska. U nás byl o pivo též velký zájem, takže
v roce 1880 vyvstala nutnost stavby dalších sklep. Nedostatek vody
vyústil v roce 1889 k vybudování nádrže nad pivovarem na jímání
vody od Dobrošova. Mezi tím došlo k nárstu potu obyvatel Náchoda, takže v roce 1890 bylo vydáno 31 031 hektolitr piva. Pes výrobní krize za obou svtových válek plynul mstu nemalý zisk.
Roku 1949 došlo k zalenní do komunálního podniku a dva roky
nato byl pivovar zestátnn. Roku 1992 došlo opt k pevzetí pivovaru
mstem Náchod. Nevhodným propojením s Beránkem již mstu neplynuly takové zisky. Po delších jednáních a pes nesouhlas oban
byl pivovar v roce 2009 prodán soukromé rm - lenu konsorcia
pod vedením spolenosti LIF, a.s. Podmínkou msta bylo zachování
znaky Primátor.
Pipravil Antonín Samek, pokud máte ješt njaké další
poznatky, doklady a fotografie o uvádných objektech
k zapjení atd., sdlte je prosím na adresu
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

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

projekty
a zateplování budov

PROPLAST K s. r. o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

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

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

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnjší eské kuchyn, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotebie - kompletní sortiment do byt a kanceláí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

DM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

Dti ze Sokola Náchod poprvé v akci

První provrka pipravenosti dtí a dosplých
z oddíl všestrannosti a gymnastiky TJ Sokol
Náchod zaala v sobotu 26.bezna prvním
závodem tohoto nároného odvtví sportu:
a to plaváním v plaveckém bazénu v Trutnov za úasti 116 úastník z Podkrkonošské

župy - Jiráskovy. Za Sokol Náchod se závodu
zúastnilo celkem 17 závodnic a závodník.
Ani v jedné z kategorií, které jsme obsadili,
jsme nezstali bez medailí, což bylo pro nás
velmi píjemné pekvapení. Závodníci naší
jednoty pivezli celkem šest cenných kov.

Závodnice na medailových posicích mají
tak dobe našlápnuto k postupu na pebory OS ve všestrannosti, kam se adí ješt
sportovní gymnastika, šplh a atletika.
Závody ve sportovní gymnastice se konají
16. dubna v náchodské sokolovn a soutže
v atletice jsou 7. kvtna v Jaromi. V každé kategorii pak dva nejlepší z celé župy
postoupí na pebory OS a vte mi, není
to nic lehkého, vnovat se tem sportm
a uspt v nich tak, aby se zaadily mezi nejlepší.
Trenérka Míla Vejrková

VZPOMÍNKA
Už jen kytiku na hrob Ti mžeme dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat.
Dne 7.dubna 2011 jsme vzpomnli na 5. smutné
výroí, kdy tragicky zemel pan Roman Kürty.
Stále vzpomínají dti, sestra Melánie
s rodinou a kamarád Petr

OTAZNÍKY KOLEM NOVÝCH BYT
V BYTOVÉM DOM V RAISOV ULICI
ROK 2011 – „VÝPRODEJ“ LEVNÝCH NOVÝCH BYT

Malíství Natraství
Provádíme

malíské a natraské práce
byt, domk, kanceláí, škol,
velkých objekt,
fasád a oken.
Mob. 731 458 720
Jaroslav Foglar

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

Vážíme si našeho zákazníka!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitní, sít
proti hmyzu, parapety vnitní i venkovní, zimní zahrady.

PRONAJMEME
NEBYTOVÉ PROSTORY – 36 m2

vše úpln nové
CENTRUM HRONOVA
kontakt: 604 721 817

Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

Stechy
Zelená úsporám
Cenové kalkulace zdarma !
zednické
pokrývaské
zateplení budov
klempíské
natraské
tesaské
sádrokartony
bytová jádra
www.strechyash.cz
mail: strechyash@seznam.cz
tel.: +420 608 345 132

(zpracování a vedení úvrového útu zdarma)

Potebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

NE

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pi sthování,
prodeji nemovitosti i likvidaci pozstalosti.

Koupím vzduchovku,
přilbu, bodák
a věci z obou válek.
TEL.: 606 270 421

PRONAJMEME
NEBYTOVÉ PROSTORY

Zdravotní stedisko Hronov
- po rekonstrukci

kontakt: 604 721 817
OBEC Provodov – Šonov
oznamuje záměr pronájmu

„Obecního
hostince“

Již pes rok upoutává pozornost oban Náchoda a okolí, i náhodn i
zámrn projíždjících náchodskou metropolí, obí plachta upozorující
na prodej nových byt v rekonstruované budov v Raisov ulici .p.
1817. Ne jednoho pozorovatele pak napadne otázka o osudu stavby bytového domu, zda zdárn bude dokonena i se stane, vzhledem k nedávné ekonomické krizi, která zasáhla i odvtví stavebnictví, nedostavným torzem.
Za úelem potvrzení i vyvrácení spekulace o osudu stavby se samotný
investor, zastoupený Ing. Vítem Volhejnem, rozhodl zodpovdt nejžhavjší možné dotazy spojené s rekonstrukcí bytového domu v Raisov
ulici v Náchod, ve zkratce bytový dm BDR.
* Bhem stavby bylo uskutenno nkolik „dní otevených dveí“.
Nejen úastníci tchto akcí si kladou otázku: Bude stavba dokonena? Vždy termín kolaudace byl již jednou posunut.
„V“: Ano, je pravda, že dokonení stavby bylo plánováno na sklonku
loského roku, ale mnohé developerské projekty, které byly zapoaty
vloni, musely díky vývoji ve stavebnictví a na realitním trhu pehodnotit
svj harmonogram výstavby. Rovnž se tak stalo v pípad BDR. V souasné chvíli však probíhají poslední fáze stavebních úprav. O dosažení
cílové roviny rekonstrukce BDR potvrzuje i kolaudaní ízení, které již
bylo zahájeno a oekáváme jeho ukonení nejpozdji zaátkem kvtna.
* Ve spojitosti s BDR se šíí v náchodských kuloárech nepíznivé
zvsti o staviteli – spolenosti STAMP s.r.o., jehož jméno je spojováno se slovy jako insolvence, exekuce. Není nepíjemné, že tato
skutenost vrhá stín nedvry na dokonení stavby i samotnou
stavbu BDR?
„V“: Nelze popít, že se informace obdobného charakteru k nám nedostaly. Zda spolenosti STAMP hrozí insolvence, i je na ni uvalena
exekuce, resp. jsou vydány exekuní píkazy, nás z pozice investora
BDR zajímá pouze do té míry, dokud by nastalá situace mohla skuten
ohrozit samotnou stavbu BDR. V této chvíli mžeme sdlit, že jsme si
stavbu od rmy STAMP pevzali a dokonení provedeme již vlastními
silami. Je na míst podotknout, že veškeré závazky plynoucí pro investora ze smluvního vztahu se stavitelem byly prbžn plnny a BDR nemá
žádný závazek vi spolenosti STAMP. Problémy spolenosti STAMP
se tedy nedotknou a ani nemohou dotknout BDR.
Co se samotné stavby týe, bylo by krajn pošetilé pohlížet na stavbu
skrz brýle nedvry kvli jménu stavitele. Na kvalit stavby se nepodílí
pouhý jeden stavitel, ale ostatní dodavatelé, subdodavatelé. Každá stavba pak musí splovat daná standardní kritéria kontrol a kolaudaního
ízení. Na celou stavbu denn dohlížel povený pracovník investora.
* Hovoíte o kolaudaci, znamená to snad, že již brzy projdou vchodovými dvemi BDR noví majitelé byt?
„V“: (úsmv) Bylo by píjemné íct, že již zítra se budou byty pedávat.
Bohužel zítek oním dnem D nebude. Jak již bylo eeno, je zapotebí
pokat na dodlání závrených stavebních úprav a na ukonení kolaudaního ízení. Byty budou pedány a pipravené k nasthování letos
v kvtnu. Nicmén zájemcm nic nebrání v tom, aby si svj byt vybrali
v tuto chvíli. ím více se bude blížit kvtnový termín, tím se výbr den
po dni bude zužovat. Již nyní jsou nkteré byty zarezervované.
* Vzhledem k aktuální situaci na realitním a nanním trhu ve spojitosti s plánovanými vládními reformami by se dalo hovoit o vhodném naasování realizace prodeje nových byt.
„V“: Pesn tak. Když se na zaátku rozhodujete o podnikatelském plánu a sestavujete timing (pozn. autora: asový harmonogram) mžete
do svého zámru promítnout vlivy faktor, které znáte, odhadnete, ale

Termín podání
nabídek:
do 30.5.2011
do 15.00 hodin.

Co více dodat. Zvažujete-li koupi vlastního bytu, nebo zhodnocení nanních prostedk, neváhejte a využijte všech výhod koup
nemovitosti, které pináší dnešek, a teba práv rekonstruované
byty v Raisov ulici .p. 1817 v Náchod budou tím nejvíc vhodným
ešením pro realizaci Vašich plán, pání a sn. Kvtnový termín
pedávání byt se blíží!
Pipravil Karel Petránek (PI)

MQORNGZPÊXÚTQDM[CUNWåD[XQDNCUVKQVXQTQXÚEJ
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v Šonově.
Termín od 1. 7. 2011

Pronájem restauračního zařízení
pro 70 hostů a terasa pro 25 hostů
+ 4 místnosti v I. poschodí
(možnost zřízení bytu).
Kritéria: výše nájemného (min.
10.000,- Kč), záměr, reference.
Bližší informace na elektronické
úřední desce OÚ
www.provodovsonov.cz
nebo telefonním čísle
491 474 077.

nelze vylouit promnné initele vnjšího okolí, které na daný projekt
mohou bhem realizace psobit. Nkdy pak tyto vlivy projektu prospjí,
jindy jeho realizaci pozdrží, i úpln zahubí. I pes nesnáze celosvtové
krize a její dopady do stavitelství a realit, o kterých již bylo hovoeno,
nyní vláda svými návrhy více i mén nepímo podporuje prodej nových
byt, které se stihnou postavit a zkolaudovat do konce roku 2011.
Bez polemik k tmto píznivým vnjším faktorm patí tzv. legislativní
sleva. I pesto, že píští rok nebude rokem sjednocení sazby dan z pidané hodnoty, ale jen zvýšením její snížené sazby z 10% na 14%, nezstane tato zmna bez odezvy na výši výdaj spojených s poízením
bydlení, nap. vliv vyšší ceny stavebních prácí, pohonných hmot, apod.
Rovnž by nemla být podcenna aktuální výhodnost hypoték. Ba naopak zájemci o koupi nového bytu by mli využít eknme souasné doby
jejich výprodeje. Loský rok byl mj. i charakteristický pádem úrokových sazeb, a tím došlo ke zlevnní hypoték. Podle prognóz analytik
je tento pád u konce, lze tedy oekávat, že hypotéky zanou zdražovat.
Výprodej levných hypoték je podpoen i vládním návrhem daové reformy zrušit státní podporu hypoték. Z hypoténích úvr uzavených
po 1.1.2012 nebude možné si o zaplacené úroky snížit základ dan.
Všechna pro, která hovoí pro koupi nového bytu spíše dnes než zítra,
nevyplývají jen z pipravovaných vládních návrh, ale i samotná regrese (pozn. autora: ústup) krize na realitním trhu podporuje uinit krok,
co nejrychleji zrealizovat koupi vlastního bydlení, nebo koupi bytu ze
spekulativního zámru. Prasknutí pomyslné bubliny pedražených nemovitostí na eském trhu bylo nevyhnutelné, nikdo však neekal, že
intenzitu splasknutí znásobí celosvtová ekonomická krize. A tak, jak
každá trampota má svou mez, i krize má svj zaátek a konec. Trh nemovitostí se pomalu oživuje ze svého pádu, odráží se ze dna. Zpoátku
ceny nemovitostí možná budou stagnovat, ale pro nevyužít neutrální
výhody se zbylými pozitivními?
* Jist existují lánky analytik a ekonom, které více do hloubky
rozvíjí zmínné téze, ale pro by si zájemci mli zrovna a práv koupit byt BDR, a již pro vlastní bydlení, nebo za úelem investice?
„V“: Nesmírnou výhodou je pozice bytového domu. BDR je situován tém v centru Náchoda, nedaleko zelen, s výbornou dostupností
hlavních uzl náchodské sít infrastruktury. Nkteré byty byly opateny
balkóny, a to nejen pro praktické úely, ale i pro píjemný požitek pi
pohledu na panorama východoeské metropole, kterému vévodí náchodský zámek. Jedním z hlavních cíl rekonstrukce bylo odstranní velké
nevýhody bytového domu, a to absence výtahu. Bytový dm je nyní
vybaven 2 moderními výtahovými zaízeními. Ve výbru byt pevažují
byty s dispoziním ešením 2+KK. Svou velikostí, nízkou poizovací cenou a nízkými výdaji spojenými s užíváním bytu jsou vhodné pedevším
jako startovací byty pro mladé - partnerské páry, mladé rodiny, stejn
tak pro obany pokroilejšího vku. Jen poet byt v bytovém dom
BDR zaruuje nízké náklady spojené s poplatky, jako je nap. píspvek
do fondu oprav. V podstat o pednostech bytového domu BDR by se
dalo hovoit delší dobu, ale není dvod, pro tak init, sami zájemci se
mohou pijít pesvdit na vlastní oi.
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Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Hledá pracovníka na pozici:

Módní pehlídka
Ivety Nedomové
Milé dámy,
jste srden zvány na druhou módní pehlídku netradiních model Ivety Nedomové, která obléká
hereky Kvtu Fialovou a Nau Konvalinkovou.

Asistent/ka ředitele

Požadujeme:

První módní pehlídka mla úspch a proto neváhejte a vas si zakupte vstupenku. Poet míst
je omezen.

SŠ nebo VŠ, nejlépe ekonomického směru
praxi na obdobné asistentské pozici výhodou
PC dovednosti na velmi dobré uživatelské úrovni (Excel, Word, Powerpoint, Outlook)
dobrou znalost českého jazyka (slovem, písmem)
středně komunikativní znalost AJ
znalost pravidel úřední korespondence
spolehlivost, pečlivost a vysokou míru odpovědnosti
schopnost učit se novým věcem
dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti
profesionální, příjemné a reprezentativní vystupování a jednání (osobně i po telefonu)
morální a občanská bezúhonnost
řidičské oprávnění skupiny B

Kde? restaurace Arielka Náchod
Kdy? 24. 5. 2011
as? od 18h
Cena vstupenky: 100 K
Vstupenky jsou k zakoupení v restauraci Arielka
Náchod, nebo v erveném Kostelci
u paní Kasnarové.

Tel.: 604 573 379

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

Poádá Michaela Kasnarová ve spolupráci
s restaurací Arielka.

životopis s přehledem profesní praxe a případnými referencemi
motivační dopis
ověřené doklady o dosaženém vzdělání

Nástup od: 1. 8. 2011 nebo dle dohody
Uzávěrka přihlášek: 13. 5. 2011
Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr.Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
zveme vás na velikonoční protestní shromáždění
spojené s blokádou dopravy.
Sejdeme se ve čtvrtek 21. dubna v 15:30 hod na obvyklém
místě a to na kruháku u Slávie v Náchodě.
Důvodem blokády je vyřazení obchvatu Náchoda ze super koncepce
vypracované ministerstvem dopravy a to minimálně na 15 let.

Přijďte nás podpořit a my se vám za to pokusíme připravit
malé překvapení.

Náchodský kouzelník Miloš Malý, úspěšný
účastník soutěže TV Nova Talentmánia a držitel letošního ocenění Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, v sobotu 9. dubna získal
na mezinárodním festivalu Velké ceny Divadla
Kouzel 2011 první místo, a to v kategorii mikromagie. SDH Běloves k dosaženému úspěchu
Milošovi upřímně gratuluje !
Ing. Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves

Kvalitní fotbal na UMT v Blovsi
V nedli 17. 4. poádá FK Náchod od 8,30 v Blovsi na UMT další výborn obsazený
turnaj v kopané, tentokrát pro hráe kategorie U10 (r.2001). Svým obsazením slibuje zajímavou kopanou v podání mladých fotbalist a proto vás tímto zveme, pij te se podívat
a podpoit nejen naše hráe ale i všechny zúastnné.
Obsazení turnaje: Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav, FK Teplice, Slask Wroclaw, FC
H.Králové, AFC Brno, ABC Bráník, SK Hranice, AFK Chrudim a FK Náchod.

Cestománie
Jubilejní X. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů Cestománie proběhne v sobotu
23. dubna 2011 od 16:00 v budově obecního úřadu v Horních Rybníkách. Na programu jsou filmy
Brahmaputra - dramatický příběh pokusu o český
prvosjezd indického veletoku, Maroko - tak trochu jiná Afrika, Norskými fjordy na kole, Alone
on the wall / Sám ve stěně - pokus o nejvyšší sólo
výstup bez jištění, Honduras - učitelkou v zemi
banánů, New Orleans - z kolébky jazzu do nejzazšího koutu Lousiany (diashow) a další doprovodné akce.
kp

Za občanské sdružení Obchvat Náchoda Ing. Jan Chaloupka

Mediaservis s.r.o.
hledá doruovatele
pro roznášku denního tisku
a leták
pro Hronov - msto a Zbeník
Práce je v ranních hodinách každý
den pondlí až sobota.
Vhodné jako pivýdlek.

Informace: Doruovací stedisko
Hrašeho 15, 547 01 Náchod

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

AUTOMAT
NA MLÉKO

ve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer
školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč
– Možnost stáčení
do vlastních nádob

Studio aromaterapie - www.aromaterapie.net
Srden Vás zvu k sob do salónu udlat nco pro své zdraví a prožít chvíle
relaxace a pohody…
Seznamte se prosím s mojí nabídkou a nejoblíbenjšími typy Pée o ruce
a nohy. Zdravá, hydratovaná pokožka je krásná. Ruce na Vás prozradí mnohé. Jemná ple vašich rukou a hedvábn hladká pokožka nohou
podtrhnou Váš pvab a zdrazní Vaši osobnost. Každé ošetení zahrnuje
koupel v lázni s kokosovým mlékem nebo šumivou minerální solí, cukrový peeling, masáž, regeneraní zábal, pikládání lávových kamen.
V rámci poskytované nadstandardní pée si mžete vychutnat masáže rukou, i plosek nohou. Jemná tlaková masáž napomáhá uvolovat energetické
dráhy, ímž dochází ke stimulaci toku energie a tím se nerovnováhy v tle
rychleji vyrovnají. Díky aromaterapeutickým olejm, které pronikají hluboko do organismu dochází k uvolnní naptí, posílení orgán a celkovému
oživení vašeho organismu.
Pokud nevíte, jaké ošetení zvolit, ráda Vám poradím. Budu se tšit na naše
spolené setkání.

Bc. Daniela Krynková,
Studio aromaterapie,
1. máje 72, Náchod- Bloves,
tel: 777858400

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

Neuvěřitelné ceny – jako na internetu

AUTOSERVIS NÁCHOD

Široký sortiment pneumatik a disků

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

- skladem bez čekání

Nové plavání s dětmi u Vás v Náchodě
na Babí - Hotel Tommy
Děti od 1 roku do 6 let
Malé skupinky po 5 dětech, individuální přístup
Náhradní lekce
Těšíme se na Vás - Plavání Vydrýsek
Pobyty pro rodiny s dětmi
Tábory pro děti spojené s angličtinou a plaváním
Velikonoce ve Špindlerově Mlýně
www.kojeneckeplavani.hradecko.com

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

Uskladnění pneumatik či kompletních kol
za 1,- Kč (při nákupu 4 ks pneumatik)
Slevy na servisní služby při nákupu pneumatik
a pro stálé zákazníky
Profesionální přístup - odborné a rychlé služby
Poradíme Vám s volbou té správné pneumatiky
pro Váš vůz, jízdní styl i peněženku

Přijeďte k nám pro nejlepší kvalitu za skvělou cenu!

www.MarPhoto.eu
Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
z NABÍZÍME POJIŠTNÍ
SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení

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

Kontakty:

z SPRAVUJEME VŠECHNY POJISTNÉ
SMLOUVY BEZ OHLEDU NA MÍSTO UZAVENÍ

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

z MOŽNOST HRADIT POJIŠTNÍ (SLOŽENKY)
BEZ POPLATKU ZA P EVOD

PO - PÁ 9.00 - 17.00

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

Kontakt: 491 427 707,
725 033 101

E

AKC

Odpovdný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

NA POVINNÉ RUENÍ
a PRO UZAV ENÉ SMLOUVY

SLEVA, PRÉMIE a DÁREK

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce

Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3
mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Oteveno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.
Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Celoroční prodej medu

z vlastní produkce
Eva Zelená, Přibyslav

Tel.: 607 866 654

Kontrola střechy po zimě

* S O U K R O M  * Š I KOV N  * R O Z U M N  * RYC H L E *
SEZNÁMENÍ
* 59/164 plnoštíhlá rozvedená hledá muže hodného, citlivého k vážnému seznámení z Náchoda
58- 62 let. Mám ráda jízdu na kole, zvíata, kytky,
spolenost. TEL.: 604 575 203

BYTY
* Pronajmu zaízený byt v pízemí v centru Náchoda, 50 m2, obývací kuchy, ložnice, pedsí,
wc+vana+sprchový kout, 4300 K/msíc + služby, kauce 6000 K, kontakt: 603585112
* Prodáme pkný,zdný byt 1+1 (42 m2)
po kompletní rekonstrukci v N.Mst n/Met.,poblíž centra.Cena 750.000,-K, tel. 602 204 002.
* Prodej pkného bytu 1+kk v Náchod Blovsi
s výhledem na les a eku. Cena 670 t. K. Tel.: 602
575 252
* Koupíme byt 2+1 nebo menší 3+1 v N.Mst
n/Met.,poblíž centra, nejlépe do 1 mil.K. TEL.:
602 204 002.
* Prodám družst.byt 3+1 (72 m2) Náchod.
TEL.:777 126 584
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna,
zateplení, kuchy, koup., dev. oblož.dvee. Náj.
5.500K+voda+el.+plyn+kauce. Tel.608903070
* Prodám pkný byt 3+1 v Náchod. Tel.
776 114 975
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 1+1,
45m2, 2. NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bražec, balk., zdné jádro, nová plast.okna, zateplení. Náj.3.500K+inkaso 2.749+el.+kauce,tel.608903070
* Nabízím družst. byt 3+1 pevodem lenských
práv v erveném Kostelci, Gen.Kratochvíla (Vtrník). Cena 1.180.000 K. Tel. 602 164 000
* Pronajmu dlouhodob hezký podkrovní byt
4+1,110 m2,v1.NP rodinného domu se zahradou
v Náchod-Bražci. Nájem 5500 K+uhlí+el.+kauce, tel.608903070
* Pronajmu byt 1+1 (40 m2) v cihlovém dom
ve stedu msta Náchoda. Nájemné + služby
5500,-, kauce 10 000,-K. TEL.: 603 530 048
* Prodám byt v centru Náchoda 2+kk, cihla, 50
m2. Tel. 606 949 222
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov po vtší rekonstrukci (zdné jádro, podlahy, dvee, nová kuchy a koupelna, plastová okna). Foto na www.
josechroustal.rajce.idnes.cz (album 2+1). Cena
dohodou po osobní prohlídce. Volný ihned. Tel.
607 744 038
* Pronajmu dlouhodob slunný byt 2+1 s balkonem v cihlovém dom v klidné ásti Hronova,
blízko centra, 1.patro, vetn zaízení. Plastová
okna - satelit, pkné, klidné bydlení + parkování,
cena 7500,-K vetn záloh + 10 tis.K kauce.
TEL.: 608 373 056
* Prodám DB na Brance 40m2, pevod do OV
v r. 2013, byt je v pízemí, nová plastová okna,
možnost kabelové televize a internetu, k bytu patí
sklep, parkování ped domem, autobus. zastávka
poblíž domu. 776730849, 777062340
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. Zateplený, plast. okna po rekonstrukci. Ihned volný. Tel.
604576080
* Prodám družstevní byt 2+1 v Náchod. Plast.
okna, zateplený, nové stoupaky, radiátory. TEL.:
777 12 17 17
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov. TEL.:
608 11 00 41, 776 869 908
* Pronajmu byt 1+1 v Novém Mst n.M.
za 4500,- K + energie. TEL.: 723 491 991,
606 890 389
* Pronajmeme dlouhodob byt 3+1 v Náchod,
Bílá 1962, 7.podlaží. Tel.: 733 131 189
* Prodám byt 1+1 v OV (byt po rekonstrukci
s vlastním balkonem) Nové Msto n.M.. TEL.:723
491 991 nebo 606 890 389 (pi rychlém jednání
sleva) RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 2+1 velký v Hronov. Tel.
736 537 033
* Prodám byt v OV 3+1 v centru Náchoda, cena
k jednání. RK NEVOLAT. TEL.:775 56 33 56,
775 987 487
* Pronajmu družstevní byt 3+1, ve Starém
Mst v Náchod. Nástup možný ihned. Nová
okna, objekt zateplen, nový výtah, zdné jádro,
byt ve výborném stavu. Nájem 3300,- K + energie, poplatky. Kauce 15 000,- K (možno rozložit
na dv splátky). tel 737 813 409
* Nabízíme možnost pronájmu dvou bytových
jednotek v obci Chvalkovice. Jedenkrát 1+kk
s verandou, kuchyská linka. Jedenktát garsonka . Možnost k nasthování ihned. Kontakt
603 751 923 nebo otto.dlabola@seznam.cz
* Prodám slunný družstevní byt 3+1 v Náchod Blovsi. V dom s 6i byt. jednotkami - záruka
klidu a soukromí. Veškerá obanská vybavenost
v míst. Cena 1.420.000 K. Vice na sreality.cz.
Kontakt 773 530 173
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Novém Mst
nad Metují, volný duben 2011, tel. 728714501
* Prodám družst. byt 3+1,po rekonstrukci
v eské Skalici. Zn. Spchá. TEL.: 732 912 626
* Prodám byt 2+1 v Novém Mst n.M., lokalita
Malecí, cena 1,2 mil.K, volný od kvtna 2011.
TEL.:604 602 208
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod na sídlišti
U Nemocnice, tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám zaízený byt v OV 1+1, 47 m2 v Náchod na Plhov, 7.NP. Dm je zateplen, s novými
plastovými okny. Volný od 1. 5. 2011. 800.000,K - pi rychlém jednání sleva. Mob. 605 915 337
* Pronajmu byt 1 kk, v klidné ásti Nového Ms-

ta n.Met., zateplený, po rekonstrukci, nová okna,
kuchy, koupelna. Tel.777 750 070
* Pronajmu dlouhodob slunný byt 3+1 s velkým balkonem ve 4. poschodí, ásten zaízený,
v Náchod - sídlišt Branka. Nájem 4.200 K +
voda, inkaso. Kauce 15.000 K. Tel. 722 135 026
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod na sídlišti
U Nemocnice, tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko námstí v Jaromi o podlahové ploše 44,4m2 v dom .p.
382 v ulici Na Vrších. Cena: 730000K. Tel:
732 799 528, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarome. Jedná se o menší byt o výme 16m2 v centru msta Jarome
vedle gymnázia a sportovního areálu s vlastní koupelnou, plynovým topením a s vlastním
oplocenýn pozemkem. Cena: 299000K. Tel:
732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu (i dlouhodob) byt 3+1 s balkonem, Náchod Branka, ásten zaízený, nájemné
8.000 K v. inkasa, vratná kauce 16.000 K. Volný ihned. tel: 739 275 119.
* Pronajmu dlouhodob velký byt 3+1 v Náchod poblíž centra, po nákladné rekonstrukci.
Vratná kauce 25 000,-K. Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro nároné Volné ihned. Tel.602
790 044
* Hledám pronájem 4+1 nebo adovky v N.Mst n/Met. Tel. 774 726 200

* DLOUHODOB PRONAJMU BYT 2+1
NÁCHOD - PLHOV, IHNED VOLNÝ,
tel. 728 826 486
* Pronajmu dlouhodob družst.byt 3+1 ve Velkém Poíí. TEL.:602 447 627
* Prodám byt 2+kk 60m2 na okraji Police nad
Metují, DV s budoucí možností pevodu do OV,
byt je ve 3.pate, k bytu náleží sušárna, kolárna,
sklep a možnost užívání stešní terasy, byt má
velký kuchynský kout, vestavnou skín, rohovou
vanu, veškerá obanská vybavenost v dosahu. Tel.
776730849, 777062340
* Prodám družstevní, podkrovní byt 3+kk(61má)
v Novém M.n.Metují – Spy.cena 698500 Nová
plastová okna, nízké náklady na bydlení, klidné
místo. Tel.732 166 272 RK nevolat
* Prodám byt 3+1, o velikosti 73 m2 na SUN
v Náchod. Byt je zrekonstruovaný, má zdné
jádro, nadstandardn vybavenou kuchy, nová
plastová okna. Dm také prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je zateplen, má novou fasádu, balkony,
vstupní prostory a výtah. Letos bude peveden
do OV. Velmi pkné bydlení, nutno vidt. Cena
1 100 000k. RK nevolat!!! TEL.:724 520 930
* Pronajmu byt 1+kk, 50 m2, nov zrekonstruovaný v Hronov. TEL.: 608 66 77 30
* PRONAJMU dlouhodob v Novém Mst
n/M byt 1+kk 30m2. Dm je v klidné ásti msta,
zateplen, plastová okna, výtah, možnost pipojení
k internetu, digitální píjem TV.Volný ihned. Nájemné 3600,-K + 1000,- záloha na teplo a vodu.
Kauce 15000,- K. Tel. 608 323 373

NEMOVITOSTI
* Prodám dm ve Zdoov,4+1,letní místnost,
garáž, zahrada s potokem. V dom zstane vtšina vybavení v.kuch. linky se spotebii. Pro
více info si pište na zdenek.rk@seznam.cz
* Prodám chatu v Náchod, dobrý tech. stav,
píjemné prostedí, výborná dostupnost, 540tis.
K. Tel.608141035
* Hledáme chalupu k trv. bydlení v okolí
eské Skalice nebo erveného Kostelce. Tel.:
608 883 012
* Koupíme pozemek na stavbu nebo i s nemovitostí v Teplicích n/Met., Adršpachu a okolí,
cena dle stavu Tel.: 773 559 014
* Hledáme chalupu na hezkém míst v Orlických horách. Tel.: 721 146 244
* Sháníme ke koupi zem. usedlost, dm, chalupu k trv. bydlení v okolí Hronova, Police n/
Met. v Broumov do 3mil. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu garáž, Elišky Krásnohorské, Náchod, volná od 1.5. Tel.: 728 076 074
* Prodám RD vetn pozemku v Novém Mst
n.M., vhodné k podnikání. Tel. 777 55 10 21
* Koupím pole v okolí Nového Msta n.M.
a Náchoda. Tel. 777 55 10 21
* Prodej lukrativního st. pozemku v klidné ásti Náchoda (1548 m2), inženýrské sít
na hranici pozemku. Krásný výhled na Náchodský zámek. Situovaný jihozápadn. Cena
990.000 K. 725646413
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu
v cen do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.:
608 245 634
* Prodej RD v bloku 1+5 v zapoaté rekonstrukci v Náchod v Sokolské ulici. Nové:
stecha, solární panely, kond. kotel, odpady,
elektroinstalace, dev. okna a vchodové dvee
a další. V cen je již hotové 2 NP vetn zateplení. Nutno vidt. 2.350.000 K, 725646413
* Prodám v Bohuslavicích RD 3+kk po zdailé rekonstrukci, rozvody instalací, izolace
proti zemní vlhkosti, veškeré úpravy povrch
zdí a podlah, nová koupelna, volné rozsáhlé
pdní prostory. Zahrada o váme 1360 m2.
Více na www.alkareal.cz Tel. 608 245 634
* Prodej dvoug. RD s obchodními prostory (65

m2) a dvma byty (90 m2) v centru erveného Kostelce. Nová plastová okna, stecha, svody dešt.vod,
odpady a rozvody elektr. a nové rov. topení v mdi.
2,7mil. Tel. 725646413
* Pronajmu garáž v Náchod. TEL.:732 167 291
* Prodeji RD 5+1, typu Okál v Novém Mst nad
Metují, Krín. V 2007 zatepleno, rekonstrukce topení vetn nového kotle. Sklep, garáž, zahrada.
Sleva na 1.890.000 K. 725646413
* Hledám k pronájmu, pípadn koupi zahrádku,
pozemek v Náchod a okolí do 15 km /Hronov,
ervený Kostelec..../. Dkuji za nabídky. Seriózní
jednání. 605164973
* Prodej pozemk v Náchod /Branka urené
pro komerní výstavbu (7635 m2) v lokalit Branka pi hlavní komunikaci HK - Náchod. Pozemky
jsou v územním plánu msta ureny k prmyslové
zástavb pro lehký prmysl. Zasíování a kanalizace jsou na pozemku. Voda je dostupná. Cena 390
K/m2. 725646413
* Prodám pozemek 514 m2 v obci Horní Adršpach, slunný, 2 km od vstupu do skal. Na pozemku stojí rekreaní chatka o vel.16 m2, el., en.
a voda k dispozici, cena 350.000,-K. TEL.:776
730 253 RK NEVOLAT
* Prodám stavební pozemek v obci Sendraž,
5 km od Nového Msta n.M., o velikosti 1193 m2
za cenu 300,-K/m2. El.en. a voda na pozemku.
Jde o klidné, slunné místo s výhledem do kraje.
TEL.: 777 29 24 25 RK NEVOLAT
* Prodám chalupu v Ddov u Tep.nad Met.
Velký pozemek. TEL.: 605 704 557
* Prodám zahradu u rybníku Brodský ervený
Kostelec, rovinatý pozemek 400 m2. Oploceno,
okolo plotu jehlinaté stromky, slunné klidné místo. Možno i s maringotkou. Maringotka za 45.000,a za pozemek 95.000,- K. Tel. 725 679 571
* Prodám pozemek v Náchod, Brožíkova ul.,
mírn svažitý, vhodný pro stavbu RD, 700 m2.
Cena dohodou. TEL.: 604 478 012
* Pronajmu garáž v Náchod. TEL.:608 66 77 32
* Prodám pozemek v Klenech-45, jsou to 2 stavební parcely, spchá! Cena:600.000,- a dáme ješt slevu. Mob.739429817 * Pronajmu dlouhodob
adovou garáž v Náchod, Bloveská ul. Mobil:
602 641 234
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome.
Dm má 2. N.P. a je celý podsklepený 4 + 1 cena
2.050.000K Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici-Zájezd. Jedná
se o cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 1993. RD je celý podsklepený s garáží pro 3 auta.
Cena: 1.500.000K,- Tel: 732 799 528, e- mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní dm v Hronov, který se
nachází v blízkosti plusu a centra msta Hronov.
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1,
zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena:
1.850.000K,- e-mail: z.faifr@seznam.cz Tel:732
799 528
* Prodej 6-ti apartmánových byt 45 - 120 m2,
u pehrady Rozkoš, vybavené - možné úpravy dle
pání, k rekreaci i bydlení. K bytm náleží parkovišt, garáž pro kola, sauna, bazén 15 x 7 m, 2 hišt na tenis, 1 x hišt nohejbal i volejbal, zahradní grilpárty, dtský koutek, zahrada. Info na tel.
603 266 454
* PRODÁM RD v Náchod na Babí. TEL.605
201 741
* Prodám udržovaný rodinný domek nedaleko
centra Hronova, okamžité píjemné bydlení bez
úprav, velké zázemí - možnost využití pro podnikání. Nutno vidt. Tel. 732 561 959 RK Nevolat.
* Prodej - Rodinný Dm, Nachod, Lipí. Krásné
bydlení v klidné ásti obce s výbornou dopravní
dostupností (Náchod 3 km). Nemovitost v dobrém
stavu, nová plastová okna, zatepleno. Neplatíte
provizi RK. Volejte 777 272 212
* Prodám adový RD 4+1 „Na pivovarem“ v Náchod. Tel. 608 26 18 06
* Prodám velký dvougeneraní rodinný dm
v Polici nad Metují. Nový kotel na biomasu, nová
okna, stecha atd. Cena: 1.990.000,- Nutno vidt.
RK nevolat!! Foto na http://fsara25.rajce.idnes.cz/
nastenka/ Tel: 731 458 720
* Prodám rodinný dm 4+1 na Kramoln cena
dohodou Tel. 603229415
* Prodám nové nízkoenergetické RD v Mezilesí
u Nového Msta a v Polici nad Met. ast. na splátky. Tel. 603 525 531
* Prodám RD 4+1 v ernicích u Nového Msta
nad Metují - dm je po rekonstrukci, topení, v objektu pda, sklep, zahrada 280 m2, garáž, klna.
Ihned k nasthování. Cena 1 890 000,-K. Tel.
724 307 964. RK nevolat!

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu dlouhod. malou kancelá s výhledem
do zelen poblíž centra, vetn WC,v nov zrek.
dom v NA. Nutno vidt. Náj.1.500,-K+el.+vody+topení+kauce., tel. 608903070.
* PRONAJMU MALOU KANCELÁ V NÁCHOD NA P ŠÍ ZON - 2.500K/M S.INFO
NA 777 302 483
* Prodám nebo pronajmu garáž v eské Skalici.
Ul. Zelená smr Spyta. Plocha 21m2 vhodná i jako
sklad. E-mail: sko n@centrum.cz
* Pronajmu nebytové prostory v ulici Komenského v Náchod, možno jak pro služby, tak
pro kanceláe, vše kompletn nov vybudované
s perfektním sociálním zázemím, celková plocha
144m2, možno jednotliv po místnostech, nebo
jako celek. TEL: 739 619 251

* Pronajmu dílnu garáž 2 stání, další prostory,
WC. U Nového Msta n.Met. Tel. 602 13 42 13
* Pronajmu nebytové prostory v centru Nového Msta n.M., o vel.70 m2, dlouhodob, cena
dohodou. K dispozici od kvtna 2011. TEL.:
604 602 208
* Dlouhodob pronajmu prodejnu v Hronov,
60m2, 200m od námstí, cena 5.000K/ms. Info
na telefonu 777 302 483
* Dlouhodob pronajmu nebytové prostory
v Hronov, vhodné na ordinaci apod., 110+ 50m2,
200m od námstí. Info na telefonu 777 302 483
* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v centru Náchoda v OD Zefyr. TEL.: 602 462 397
* Pronajmu nebytové prostory o celkové výme 125 m2 u centra eské Skalice. Lze využít
na provozovnu služeb (kosmetika, kadenictví,
manikura atd.) nebo jako ordinace lékae, prodejnu, menší výrobnu nebo provozovnu, kanceláe, pop. tlocvinu. Cena dohodou. Info na tel.
608 888 141
* Pronajmu malé nebyt. prostory k podnikání
v Hronov (manikúra, pedikúra, kaden. a pod.)
TEL.: 608 66 77 30

PRODÁM
* Prodám stavební vrátek s plošinou a míchaku. Cena dohodou. Tel. 777 55 10 21
* Prodám cca 200 kus asopisu „Praktická
žena“ r.1965 - 1991. TEL.: 723 615 803
* Prodám rozebíratelný, venkovní krb s udírnou
z bílých cihel. Starý 4roky, v perfektním stavu.
PC 28tis.K - nynjší 10tis.K, zn. nevyužitý.
Mob.777788979
* Prodám kiš álový lustr - 12 svíek, v
151073/6 od výtvarníka Josefa Hajtmana, reprezentaní. TEL.: 723 615 803
* Prodám vtší množství not pro klavír a harmoniku od r.1920. TEL.: 723 615 803
* Prodám lednici Eurotech C 114A (v.85, š.58,
h.60) a televizor Mascom úhlop. 51cm. Levn dohodou. Tel. 737 655 546
* Nabízím cca 50 m3 štrku 8–16 a 11–22
z ukonené stavby za polovinu ceny. Cena
1t/300,- K. Min. odbr 4 t. Jednorázov dovezu 4
-10 t. 1 m3=cca 1,7t. Peprava se platí zvláš podle množství a potu ujetých km. Tel: 774740614
* Prodám maringotku pozink. plech, 8 m dlouhá, slušný stav, nutno natít. Kuch. kout s linkou,
2 lžka a stolek. Stojí u rybníku Brodský, ervený Kostelec. Cena 45.000,- K. Tel. 725 679 571
* Prodám kolébkovou cirkulárku, motor 4,1
kon, cena 7900,-K. TEL.:608 66 77 30
* Prodám sendviové izolaní panely stnové
a stešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275
K/m2,tl 10 cm 300 K/m2, na stny, opláštní,
píky, strop, stechu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám klec na papouška 1,7 m vysoká, modrobílá, tvar vjí do rohu. Cena 1500,- K. TEL.:
602 848 785
* Prodám kvalitní luní seno. TEL.: 777 213 229
* Prodám stolovou rozbrušovací pilu - prmr
350 mm a zámenický ponk 230 x 125 cm, kovová konstrukce se zásuvkami, devná prac. plocha. cena a la 2 500,-K. tel. 603 266 454
* Prodám kontejnerované tje min.50cm/40
K/ks, prostokoenné rže 35K/ks.
www.ruzejitka.ic.cz,tel.603 758 362, Nahoany
* Prodám vepové plky, vtší 50,-K/ kg, menší 55,-K/kg + droby zdarma, krmeno beze smsi.
Prodám brambory 8,-K/kg. TEL.: 607 950 500
* PRODÁM JEDLE ŠPAN LSKÉ, k jarní
výsadb: 6-ti leté v 1,5 l kvtináích = 30K/
kus; 4 leté prostokoenné = 10 K/kus. Akce
5+1 zdarma, do vyprodání. Náchod, mobil:
603 291 132
* Prodám kvalitní katrovanou ernozem - travní substrát, ideální k obnov a zakládání nových
trávník, do skleník a výsadb. Cena 470,- K/1
m3. Min. odbr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám kalifornské králíky, chovné i nazabití. TEL.: 776 353 038

KOUPÍM
* Koupím zachovalé lešenové trubky 2,4,6m,
na stavbu stavebního výtahu. Poet nerozhoduje.
Tel. 774345355
* LEICA koupím, jiné staré fotoaparáty, objektivy CARL ZEISS JENA. Píslušenství.
TEL.:604 72 36 77
* Koupím starší dtské šlapací autíko. TEL.:
603 173 075
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky
zn. ITES, KDN, IGRA, SM R aj., hraky
na bowden, autodráhy, vláky 0, H0, TT, N,
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, vojenské vci, obrazy, knihy
od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené
pedmty. Tel. 608 811 683
* Provedu odhad vašich poštovních známek
a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji též bankovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy
i celou pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré pohlednice, válená fota, dobe
zaplatím. Tel. 775 440 253
* Koupím ledniku jen novjší typ, vtší a pln
funkní. Tel. 604 867 052

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

606 270 421

Zavedená jazyková škola
hledá lektory jazyků
info: 739 596 803
Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro
jednoho věřitele

NÁCHODSKO
776 353 038

Zednické
a obkladaské práce
+ opravy

Tel.: 602 380 709
NABÍZÍM VEDENÍ ÚETNICTVÍ,
DA OVÉ EVIDENCE,
ZPRACOVÁNÍ MEZD.

KONTAKT 739 371 380
OKRES NÁCHOD

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

a další služby do 100 osob
Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu
* měsíční splátky * na dobu
8 až 13 měsíců * hotovost
až do domu * rychlé jednání

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668

Zahradnické
práce
všeho druhu
Tel. .: 724 173 560
RZNÉ
* Chcete pracovat v pohodlí domova, ídit si
svj as a být sám sob šéfem?
www.cinnostdoma.cz/comfort
* Chcete zdrav a úinn zhubnout do plavek?
www.hubnete.cz/comfort
* Broušení etz moto. pil za 40 kus. Po telefonické dohod - tel. 724 115 855, na pokání v Náchod - Blovsi.
* Daruji modrý koárek trojkombinaci po jednom dítti. TEL.: 605 038 549
* Nabízím administrativní práci z domu pro
OZZ, ID, PID.
Vše bez poplatk. Kontakt praceozp@seznam.cz.
* Odvoz stavební suti, pistavení kontejneru,
možnost naložení a složení hydraulickou rukou.
TEL.:606 213 229
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, na vršku a bokách s ornou pdou.
TEL.:739 814 111
* Provádím údržbu zahrad, poseu trávu, ostíhám živý plot, natu devný nábytek i ploty, pokácím i vysadím nový stromek, uklidím listí. Tel.
737 564 496
* AVIA kontejner - odvoz suti a odpadu,
na pání s nakládkou, kontejnery 2 - 12 m3, Tel:
777 222 232

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Zajímavé výhody pro Vás a dobrý pivýdlek
z obchodní oblasti. Volejte po 17h tel: 773 291 815

AUTO - MOTO
* Prodám 4 ks letní pneu PIRELI 195/50 R15 82
V s aludisky CMS 6,5 Jx15 H2. Cena 4000,-K.
TEL.:724 815 455
* Prodám Renault 19, TSE 1,8, 1991, velmi
dobrý stav, letní i zimní pneu s disky, rádio. Cena
10.000,- K. TEL.: 732 775 251

DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Prodám KAKADU bílý, run dokrmený
2,0. ALEXANDRY VELKÉ 09,10,11, run
dokrmené, velcí mazlíci, po domluv dokrmím
i jiné papoušky. V pípad zájmu nás kontaktujte
na tel. 607 274 774

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

ZSTALOST
PO
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PDU, SKLEP, DM

739 275 119

608103810, 606270421

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Kosmetický salon
Hurdálkova 206 (naproti Kinu Vesmír, 2.p.)
Náchod

www.pujcime-vam.cz

RYBÁŘSKÉ
A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

Trápí Vás jarní únava nebo přebytečné centimetry po zimě?
Léto za dveřmi, tak se na něj přijďte nachystat. Vyzkoušejte
jedinečný tělový zábal Universal contour wrap, při kterém
detoxikujete a zeštíhlíte. Za pouhé 2 hodiny garance ztráty
15 cm, jinak neplatíte!

Petra Rozínková
Tel.: 775 416 977

KAREL ŠOLC-NÁCHOD-PLHOV
Potraviny Verner - I. patro

AKCE :
SLEVA NA VEŠKERÉ PRUTY

PRODEJ

10%

(platí do 20. 4.)

sleva na navijáky 10%
„bílí červi, dendrobeny“

tel.: 775 261 853, 776 687 510

ROZVOZ OBD
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

Sleva

30%

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”
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 !!!

Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VA ÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034

mulovací k ry
a slevy
Ledvického uhlí!

* Kompletní dodávky a rekonstrukce stech
* Montáž všech bžných druh krytin
* Montáž stešních oken Velux, Fakro
* Nátry žlab a plechových stech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpad
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 msíc, rozpoet zdarma

Paliva Vojtch
Náchod – Bloveská 237

Tel.:
775 720 820
491 428 594

Pavel Novák 724 972 708
Štpán Omámik 605 435 350
e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.omamik-novak.webnode.cz

7 – 15 hod.

Vhodné pro d chodce
a matky na mateské.

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové msto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec

Pro nové otevení Motorestu

„U DEVÍTI K ÍŽ“

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiál z kuchyských desek
z parapet z bytových doplk
z veškerý sotiment truhláské výroby

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

(ervený Kostelec)
pijmu
zkušeného kuchae - hotovkáe

dobré platové ohodnocení
íšníka - servírku
(praxe nutná)

nástup po tel. domluv

tel.: 777 31 10 77
DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny
pro digitální sestavy pro satelitní a DVBT
píjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,
rekonstrukce stávajících systém,
prodej technologie,montáž, servis

Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá 8 - 14.30 hod.
Červený Kostelec út, čt 8 - 16.30 hod.
so 8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

TELKABEL CR, s.r.o. více info na tel.:
eských bratí 89 491 422 999
547 01 Náchod
777 790 675
604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
píjem zakázek:
Po – 9.oo – 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod
t – 9.oo – 14.oo hod
úterý a pátek zaveno

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Náchod – Plhov – byt 2+1 (55m2) v os. vl. v 5.NP,
byt 1+1 (47m2) v os. vl. v 7.NP……………Info v RK
Nové Msto n/Met. – družstevní byt 1+kk s balkónem,
výtahem a výhledem do pírody………….…....650tis.
Kleny u eské Skalice – dv stavební parcely se zahradou k bydlení i podnikání…………...……..650tis.
Velké Petrovice – novostavba rod. domu 4+1 ped
dokonením 3km od Police n/Met……...…..2,200mil.
Broumov – rodinný dm 4+1 se zahradou po ást.
rekonstrukci, kuchyn vybavená…….……..2,190mil.
Bohuslavice nad/Met. – rod. dm s pozemkem cca
1 300m2 a stodolou vhodné po dohod1 …...…590mil.
Dolsko – velký rodinný dm mezi . Skalicí a
Jaromí s 2 byt. jednotkami 1+1, 4+1……...1,690mil.
Panská Habrová – udržovaná chalupa 3km od
Rychnova n/Kn. k bydlení i rekreaci……….1,250mil.
Hronov - podsklepený krajní adový rodinný dm 4+1
s pozemkem o výme 383m2…….......…..2,700mil.
Borová u Náchoda - stavební pozemek o výme 1391m2
s nemovitostí ve špatném stavu………………..…450tis.

Náchod - zdná chata 2+kk s pkným výhledem do
okolí s vl. zahradou, celoroní bydlení…….1,400mil.
Sviniš any - RD 4+kk se zahradou o výme 997m2
na trase mezi . Skalicí a Hr. Králové.……..1,690mil.
Studnice – udržovaný rodinný dm 5+1 6km od
Náchoda se zahradou o výme 600m2…….2,995 mil.
Náchod - byt 3+1 (pl. 85,30m2) ve zdném dom na
Brance v 2.NP, do os.vl. v r. 2014…………1,248 mil.
Šonov u N. Msta n/Met. - novostavba ped
dokonením RD s dvma byt. jed.(1+1, 4+kk)..2,150mil.
Náchod – Bloves - dvougeneraní rodinný dm (2+1
v 1.NP, 3+1 v 2.NP) se zahradou………...…2,300mil.
Hronov - dvoug. rodinný dm (4+1, 1+1) nedaleko
centra v klidné ásti, pkné bydlení……..… 3,500mil.
Náchod – Plhov – moderní byt 3+1 (pl. 73,40m2)
v os. vl. se dvma balkónama v 5.NP……….1,200mil.
Ž ár nad Orlicí - udržovaný RD 5+1 s garáží, zdnou
kolnou a zahradou, 25 km od HK…............2,380mil.
Hronov – RD 3+1 se zahrádkou v centru po celkové
rekonstrukci, ihned k bydlení……….......….1,860mil.

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pipravena v naší kancelái Rako a to denn od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel..491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

Již 17 let jsme soudními
pekladateli NJ, AJ
a provádíme peklady
dokument jak s úedním
ovením, tak i bez nj.

Špiková kvalita
za velmi dobrou cenu.
www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969
nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 603 493 780
nebo 491 423 077
jan.moucha@gatenachod.cz

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí

z přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů
o objemu 2–7 m3
z nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
z přepravu sypkých hmot
z nákladní doprava 3–25 t
z zemní práce

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

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

e-mail: ﬁrma@dopas-na-sro.cz

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE
...ZDENK JANK

MASIV - BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč

skladem
200 ks dveří
Borové dveře se zárubní - dýhované

2 820,-Kč

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

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč
tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

V naší správ je nyní 5827 byt ve 272 bytových
domech. Dobe tak víme, že každý dm musí být
samostatn hospodaícím subjektem, má-li mít spokojené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše komplexní nabídka smuje ke spoleenství vlastník bytových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy,
úetnictví, provozní innosti, právních úkon, technické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho
stabilního technického a ekonomického zázemí. VY
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

(&+2YNXFK\QL
Makarony
s mletými kulikami
Do 3/4 kg mletého masa vmícháme 3 vejce,
trochu hladké mouky a trochu strouhanky.
Ochutíme mletou sladkou paprikou, mletou
cibulí, solí a koením na špagety (bazalka, oregáno, sušená rajata, esnek a pep). Vypracujeme tsto, které po lžicích opékáme na rozpáleném tuku. Omáku si pipravíme z mleté
cibule,, sádla, sladkého keupu, gulášového
koení, instantní svtlé jíšky a dochutíme maggim. Osmažené masové kuliky zamícháme
do omáky. Podáváme s vaenými makarony,
posypané strouhaným tvrdým sýrem.
Tak, a Vám chutná....
peje La ka Škodová

Kácov a orchestr
uvítají jaro

Naučte se anglicky s
a novinami

ECHO

10. díl seriálu
Telephoning (Telefonování)
May I use your phone?
Mohu si od vás zatelefonovat?
What is your phone number?
Jaké je vaše telefonní íslo?
Ring me back in an hour.
Zatelefonujte znovu za hodinu.
Who is calling?
Kdo volá?
I will put him on the line.
Dám vám ho k telefonu.
I cannot get through.
Nemohu se dovolat.
Hallo, this is Mr Novak, I would like to speak to Mr Brown.
Dobrý den, u telefonu Novák, rád bych mluvil s panem Brownem.
I am sorry but he is out at the moment.
Je mi líto, ale zrovna tu není.
Shall I take a message?
Mám mu nco vyídit?
I will call again later.
Zavolám pozdji.
I am afraid you have got the wrong number.
Obávám se, že máte špatné íslo.
Wait a moment, I will put you through.
Okamžik, pepojím vás.
I can’t hear you, could you speak louder, please?
Neslyším vás, mžete mluvit hlasitji?
The line is engaged.
Linka je obsazena.
Hold the line, please.
Zstate na lince, prosím.

... a anglické přísloví nakonec:
Lucky at cards – unlucky in love.

Štstí ve he, neštstí v lásce.

Hodn úspch ve studiu anglitiny peje MAGIC ENGLISH.
www.magicenglish.cz

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

„KVALITA PROV

ENÁ ASEM“

Jaro už všem oznámilo svj píchod.
I Smíšený pvecký sbor Kácov a Novomstský orchestr nezapomnly na pravidelnou tradici a uvítají jaro v novomstské sokolovn tradiním Jarním
koncertem v nedli 15. 5. 2011 v 19 hodin pod taktovkou sbormistra a dirigenta
pana Jaroslava Rybáka.
V první ásti koncertu zazní lidové
i svtské skladby v podání Smíšeného
pveckého sboru Kácov a v druhé polovin se pedstaví svým jarním programem Novomstský orchestr.
S koncertem bude spojena i oslava
10. výroí obnovení innosti pveckého
sboru Kácov a 135. výroí od vzniku pveckého spolku Kácov v Novém Mst
nad Metují. Pij te i Vy s našimi zpváky, muzikanty a panem dirigentem uvítat
jaro a zárove oslavit kulatá výroí pveckého sboru.. Tšíme se na Vás!
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Jana Vitverová, lenka sboru

Náchodští adop áci
„Jsme to práv MY, potkáváte nás v ulicích msta Náchoda, neseme se vznešen
a ladn, naše vysportovaná tla zaujmou nejednoho kolemjdoucího. Náš pedešlý život
však nebyl žádnou nádhernou vycházkou...
Naše místo narození je Irsko, Velká Británie a Španlsko. Ti zem, kde stále chrtí
dostihový sport je na hlavních sázkových
tabulích.
Náš život byl jen tvrdý trénink bez lásky a pohlazení. Trénink byl smován jen
k tomu, abychom vyhrávali. Nikdy jsme
nemli jméno, jen íslo a to nám pro život
TAM muselo stait. Píšeme TAM proto, že
te víme, že to bylo jen pouze místo našeho narození, dostihové slávy a ne náš pravý
domov. as a život na dráze je striktn dán,
bu je pes na stupních vítz nebo je odsouzen na smrt.
Chrtí dostihový sport je gigantický stroj
na peníze, do nhož každoron vstupují tisíce odrostlých štat, která zhruba v deseti
msících zaínají tvrd trénovat. Osvdí
se však jen nkteí. Samotná kariéra dostihového chrta je velmi krátká, koní zpravidla ve tech až tyech letech jeho života.
A když zhasnou svtla stadion, tak nejlepší
jedinci mají ped sebou ješt pár let života
jako chovní psi a ostatní právo na život ztrácejí. Jsou rovnou utraceni, v lepších pípadech se dostávají do útulk, kde však jejich
pobyt je asov omezen a v dosti pípadech
jsou majitelem i trenérem utýráni k smrti.
My jsme mli to veliké životní štstí, dostali jsme
se do útulku. Naše fotky se díky organizaci na záchranu vysloužilých dostihových chrt objevily
na internetových stránkách. Dostali jsme svou velkou šanci na život...
Nevdli jsme co to znamená, ale najednou
nás nakládají do pepravek. Následuje dlouhá a únavná cesta autem, na jejímž konci
ekají ruce, které nás jemn hladí... Všichni

jsou na nás moc hodní, pijíždjí nás pivítat naši známí vysloužilí dostihoví chrti, s kterými
jsme se setkávali na stadionech. Každý z nás dostává svj nový obojek, vodítko a po odpoinku
si nás odvážejí DOMU. Kdo?? Noví adoptivní majitelé.
Jsme sice velcí psi, ale uvnit je v nás strašn kehká duše. Chceme Vám dlat jen radost. Dosti vcí je
pro nás nových, tak je poteba s námi pracovat na vzájemné dve a navázání vztahu. Cítíme a vnímáme pouze to, jak se k nám lidé chovají v jakém jsou práv rozpoložení. Na svou minulost TAM již
nechceme vzpomínat.“
Litujeme je jen my, lidé. Oni sebe sami nijak nelitují, žijí okamžikem, necítí se ublížení nebo
politováníhodní. Je tedy na nás nových majitelích, pipravit jim ty krásné a správné okamžiky v jejich dalším život.
Adoptujte si vysloužilého dostihového chrta a získáte oddaného, inteligentního a ušlechtilého
spoleníka s obrovským srdcem, který Vám Vaši lásku a péi, kterou mu budete vnovat,
mnohonásobn oplatí a vrátí.
Práv i Vy mžete patit do naší velké rodiny „ adop ák“ . Rádi Vás mezi sebou pivítáme.
Více informací naleznete na internetových stránkách:
www.adopcechrtuforum.cz
(Jedná se o neziskovou organizaci v R s propracovaným systémem záchrany psích život
a s následnou péí jak o pejsky, tak o jejich nové majitele).
H anka Pivcová
HHHH

 Skupina náchodských adopák a jejich majitel

Masarykovo námstí 19, Náchod (horní ást námstí za KB)
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

WIFI
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