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VESELÉ 

VELIKONOCE 

VELIKONO�NÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

TEPLOTY STOUPAJÍ
  CENY KLESAJÍ

VRAKOVIŠT� - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL�

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

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

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

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence 

naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální 

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 

e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

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

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

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

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

Jedna svářečka 

pro elektrodu, céóčko i TIG
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Nově otevřený 
Club Garden
v Polici nad Metují

ný 

jí
 Vás zve k příjemnému 
posezení s atraktivními 

dívkami.
Ut – Ne od 21 – 05hod.

Tel.: 733 548 021

www.nightclubgarden.cz

přijímáme nové společnice,vysoké výdělky
a diskrétnost zaručena

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

Restaurace
KRAMOLENKA

Na Kramolně
Vás srdečně zve

30. dubna 2011
od 18 hodin na:

REJ ČARODĚJNIC
Občerstvení zajištěno

MASO NA LORNĚ



 

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
Byt 1+1 po 100% renovaci  - DV  v Náchodě.......................................................................... 850 000,- Kč
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

Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice
 Rodinný dům se dvěmi nezávislými bytovými jednotkami (2x  3+1)se 
samostatnými vchody. Byt v přízemí je nově rekonstruován včetně podla-
h,zateplení,omítek,rozvodů vody,odpadů a elektřiny a nových plastových 
oken.Nové WC i koupelna.Byt ve zvýšeném přízemí je udržovaný, s velkou 
lodžií, umožňuje variabilitu prostoru (nenosné příčky). Dům s příjemnou, 
jihozápadní orientací zaujme kaskádovitou zahradou s bazénem,pergolou 
(gril, udírna, krb) a panoramatickým výhledem.Nemovitost se nachází v 
klidné části města,ale v blízkosti centra, 400 m od náměstí.Nová střešní 
krytina,vytápění na el. nebo krbovými kamny.HUP u domu, pozemek 
celkem 841 m2.                                                        Cena : 3 350 000,- Kč

www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

projekty 
a zateplování budov

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

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

proplast@proplast-k.cz

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

PROPLAST K s. r. o.  
Polní 468

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

Mýty o ...

Ku�ecí maso
 Ku�ecí maso je v posledních letech stále populárn�jší. Mezi nejd�ležit�jší faktory ovliv�ující 
zvýšenou konzumaci pat�í výborné dietetické vlastnosti, rychlá kuchy�ská úprava, nízký obsah 
cizorodých látek a stále se rozši�ující nabídka výrobk� a polotovar� z ku�ecího masa.

Lehká stravitelnost
 Ku�ecí maso je lehce stravitelné, nebo� má jemná svalová vlákna. Ta nejsou prostoupena 
kolagenem, a proto se na rozdíl od �ervených mas snadno kuchy�sky upravuje a má proti masu 
�ervenému n�které významné p�ednosti z hlediska výživy. Navíc obsahuje plnohodnotné bíl-
koviny. V nich jsou v dobrém vzájemném pom�ru zastoupeny aminokyseliny, bez kterých se 
lidské t�lo neobejde, ale které si zárove� nedokáže samo vytvo�it. V porovnání s ostatními druhy 
masa má to ku�ecí nižší energetickou hodnotu a obsah cholesterolu a tuku. Ten ješt� m�žeme 
snížit, když stáhneme k�ži, kde je obsah tuku vysoký.

Ku�ecí maso a jeho vliv na zdraví
 Konzumace ku�ecího masa a výrobk� z n�j je ze zdravotního hlediska velice pozitivní. Ku�e-
cí prsní �ízky jsou nejvhodn�jším masem pro lidi s nemocemi srdce, trávicího traktu, diabetiky, 
nemocné se žlu�níkem atd.

Nejzdrav�jší zp�soby úpravy
Mezi nejdietn�jší a nejstraviteln�jší úpravy masa pat�í va�ení, dušení nebo úprava horkým vzduchem.

Ku�ecí maso a hormony
V rámci EU je zakázáno p�idávat do krmiv pro hospodá�ská zví�ata r�stové hormony. 

A co grilování ?
 A protože nic není ideální, i u ku�ecího visí jeden vyk�i�ník. Maso p�ipravené na grilu m�že 
obsahovat látky, které zp�sobují rakovinu. Proto je nutné p�i grilování dodržovat jistá pravidla.
Tak nap�íklad bychom se m�li vyhnout opékání tu�ných kus� masa. D�vod je jednoduchý. P�i 
grilování totiž tuk, který z masa odkapává, padá na rozpálené uhlíky, kde se p�i teplotách okolo 
400°C rozkládá na polycyklické uhlovodíky, jež stoupají zp�t na grilované maso. Tyto slou�e-
niny jsou karcinogenní a pro naše t�lo tedy velmi škodlivé. Je proto d�ležité zvolit vždy libové 
maso, p�ípadn� z n�j tu�né �ásti odstranit.

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

www.souteplicenm.cz

Ku�ecí maso

I �arod�jnice mají pravidla
 Noc z  30. dubna na 1. kv�tna se nazývá Filipo-
jakubská, to proto, že podle starého �eského kalen-
dá�e prvního kv�tna slavili sv�j svátek Filipové a 
Jakubové. P�ipisovala se jí �arod�jná moc. Údajn� 
se v tuto noc na n�která místa slétaly �arod�jnice a 
jim podobné nestv�ry. 
 Na ochranu p�ed �arod�jnicemi se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohn�. Tato tradice u nás siln� za-
ko�enila, a tak se dá o�ekávat, že i letos se poslední 
dubnovou noc v našem okolí rozho�í mnoho oh��. 
Podle dávné tradice, která hlásala, že se práv� tuto noc 
m�že ledacos nep�ístojného dovolit, jsou i u nás tzv. 
o�istné ohn�, na kterých se spaluje ledajaký nepo�á-
dek, tolerovány. Vše však musí mít své meze. Ohništ� 
by m�lo by být vzdáleno minimáln� 50 m od okraje 
lesa a ho�lavých materiál�. Žhavé jiskry však mohou 
dolétnout i na v�tší vzdálenost. Od stohu a podobných 
lehce vzn�tlivých materiál� proto musí být ohništ� 
vzdáleno alespo� 100 metr�. Hranici z polen je pot�e-
ba stav�t tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhrou-
cení do stran. Rozhodn� se v žádném ohništi nesmí 
objevit pneumatiky, plasty a jiné pro životní prost�edí 
nebezpe�né materiály. Také je nutné kontrolovat, zda 
do hromad n�kdo nevhodí uzav�ené ampule, nádobky 
od sprej�, pyrotechnické výrobky apod. P�ed zapále-
ním vatry je vhodné informovat opera�ní st�edisko 
p�íslušného hasi�ského záchranného sboru (v našem 
p�ípad� tj. tel. �. 950 530 100). Hasi�i mají právo na-
p�íklad p�i silném v�tru a v dob� sucha zapálení ohn� 
zakázat. P�i pálení oh�� by m�la být neustále p�ítomna 
alespo� jedna osoba starší 18 let. P�i rozd�lávání ohn� 
se nikdy nesmí používat vysoce ho�lavé látky jako 
nap�. benzín, nafta �i �edidla. V minulosti tato neopa-

trnost zp�sobila nejedno vážné zran�ní. 
A na záv�r nezapome�te ohništ� d�kladn� uhasit a 
p�esv�d�it se, že nem�že dojít k op�tovnému vznícení. 
I ve zdánliv� zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat  
žhavé oharky, které nap�. vítr m�že znovu rozdmý-
chat a ohe� roznést do 
okolí. Každý rok musí 
n�kde hasi�i dohašo-
vat ohništ�, která byla 
po veselici ponechána 
svému osudu.

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (38)
SODOVKÁRNA

 V roce 1872 Založil Jan Antonín Martínek v �p. 426 mezi Rie-
grovou ulicí a železni�ní tratí sodovkárnu, výrobu jemných likér� a 
ovocných š�áv. Základem podniku byla vlastní studna s dobrou vo-
dou. Používal i b�loveské minerálky. Suroviny i hotové zboží bylo 
nejd�íve rozváženo ko�skými povozy, pozd�ji auty. V �elním dom� 
byl i obchod nabízenými produkty. Pozd�ji se majitel soust�edil 
pouze na výrobu limonád a sodovek. Zam�stnával zde pr�m�rn� 10 
d�lník�, o sezon� sklizn� ovoce ješt� více.
Od roku 1924 dostal licenci následník Zden�k a po II. sv�tové válce 
se do vedení firmy zapojil jeho syn Ji�í. V roce 1948 však došlo ke 
znárodn�ní a objekt p�evzal Komunální podnik. V roce 1965 po 
�áste�né úprav� objektu zde umístil své elektriká�ské dílny Kovo-
podnik Broumov. Po restituci již p�vodní �innost nebyla obnove-
na. Zden�k Martínek v p�ední �ásti otev�el Stavební bazar. V zadní 
�ásti p�etrvává dílna na opravu pra�ek a televizor�. V rohové �ásti 
objektu jsou od roku 2009 sklená�i.

Pon�kud menší sodovkárnu založil roku 1926 Emanuel Škoda 
v Sokolské ulici od Vatikánu sm�rem ke Klínku. V díln� v rodin-
ném dom� pracovali �lenové rodiny a 1 zam�stnanec. K výrob� 
limonády bylo používáno moderního vakuového stroje a rota�ní 
rychloplni�ky. Limonády i sodovou vodu rozvážel majitel s vozí-
kem taženým koníkem, po válce už autem pro místní hotely, restau-
race v míst� i okolí i do továren. V roce 1949 byl provoz zestátn�n 
a zrušen, výroba p�evedena do Martínkovy sodovkárny, pozd�ji do 
Zbe�níka a ješt� pozd�ji do pivovaru.
Výrobou lihovin za první republiky v menším rozsahu tzv. za stu-
dena se zabýval ješt� Rudolf Khom na Šafránici, Bohuslav Novák 
v Tyršov� ulici, Josef Vl�ek �.47 a Josef Lewith v Palackého ulici.
 P�ipravil Antonín Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, doklady a fotografie o uvád�ných objektech k zap�j�ení 
atd., sd�lte je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo 
do redakce ECHA.

�   P�vodní budova sodovkárny

�   Celá výrobna a obchod

Montáž a servis
LPG Náchod

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

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

Provádíme
malí�ské a nat�ra�ské práce 

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

 

Mob. 731 458 720 
Jaroslav Foglar

Malí�ství  Nat�ra�ství

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

TICHÁ VZPOMÍNKA
 Dne 22. dubna 2011 uplynulo 15 let, co utichlo zlaté srdce 

mé drahé tety, paní 
Olgy Hartmanové, u�itelky z Náchoda 

Starého M�sta nad Metují.
Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte ji se mnou

 tichou vzpomínku.
                         Evženie Švejkarová nete� 

VZPOMÍNKA
Dne 27. dubna 2011 uplyne jeden smutný rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a manžel pan 

Karel Soukup z Náchoda. 
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

vzpomínají manželka a dcera Karolínka

VZPOMÍNKA
Dne 22.dubna 2011 uplyne jeden smutný rok, kdy nás 

navždy a náhle opustil náš drahý 
pan Jaroslav Kan�ra z Horní Radechové.

Kdo jste ho znali, v�nujte mi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají

 manželka, synové a vnou�ata

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na pana 

Horsta Jedka z Náchoda.
17. dubna 2011 uplynulo 10 let od jeho úmrtí.

Manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na pana 

Jana Machán� z Vrchovin.
25. dubna uplynou 4 roky od jeho úmrtí.
Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.

Manželka s d�tmi, sestra s rodinou, rodi�e, 
známí a p�átelé



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

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

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

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

PÁ 9.30 - 13.00
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DEN OTEV�ENÝCH DVE�ÍDEN OTEV�ENÝCH DVE�ÍSrde�n� Vás zveme na den 
otev�ených dve�í 27. 4. 2011 od 9.00 do 15.00 hodin

B�hem dne si budete moci s d�tmi projít a prohlédnout 
naše t�ídy, zapojit se do nabízených �inností a her. 
Také shlédnout další prostory a zahradu naší MŠ. 
Na budoucí d�ti�ky a rodi�e se t�ší kolektiv 
Mate�ské školy, Komenského 301, Náchod 
www.mskomenskeho.cz

NOVÁ KNIHA 
O ELEKTRONICKÉ HUDB�
 V edici Nová forma vyšla kniha v�novaná elektronické hudb�. Její au-
torkou je So�a Peroutková (* 1977, Broumov). Touto publikací autorka 
pokra�uje v monitorování elektronické hudby formou rozhovor� s �es-
kými djs, které zpracovává i její kniha z roku 2008. Hlavním patronem 
publikace „Analýzy a rozhovory s djs tuzemské scény“ je dj Michael C, 
kmotrem dj Kwé a dalším kmotrem dj Kan Jacca. Místem k�tu knihy se 
stane pardubický klub Gimlet dne 7. kv�tna okolo p�lnoci. 

(foto echo)

Textilní 	 rma Nyklí�ek a spol. s.r.o. 
p�ijme do �ty�sm�nného pracovního pom�ru 2 se�izova�e a 2 tkadleny.

Praxe v oboru vítána. Kontakt : nyklicek@nyklicekaspol.cz
tel: +420 491 470 662   adresa: Rašínova 278, 549 01 Nové M�sto nad Metují

Byli jsme u toho
 Dne 29. 3. 2011 se žáci naší školy zú�astnili plaveckých závod� v AQUAPARKU - VODNÍ SV�T 
v lázních Kudowa Zdroj. Celkem p�ijelo p�es sto sportovc� - 59 �eských a 45 polských, byli pozváni i plavci 
s v�tším �i menším zdravotním postižením, kte�í m�li vypsánu zvláštní kategorii. Žáci ZŠ a MŠ Josefa 
Zemana Náchod obsadili ve své kategorii:
1. místo Lukáš Gyuracs, 2. místo Tomáš Vávra a 4. místo Radek Bartoš. Závodníci za sv�j výkon poo-
b�dvali vynikající pizzu a nápoje v restauraci nad bazénem. D�tem se velmi líbilo prost�edí a p�edevším je 
p�ekvapila mo�ská slaná voda v bazénu. Už nyní se t�šíme na další plavecké závody.                                              
                                                                                                                         Iva Langová (redak�n� kráceno) 

Celoroční prodej medu 

z vlastní produkce

Eva Zelená, Přibyslav

Tel.: 607 866 654

¨¨

Talíř plný chutí
a vůní

Oblíbili jste si indickou kuchyni?
    Dnes se z naší jarní domoviny vydáme za gastronomickými zajímavostmi až do daleké 
Indie. Indové jsou velmi skromní a jejich pokrmy jsou prosté, až se mohou zdát tém�� 
jednotvárné. Jednotlivé oblasti Indie se samoz�ejm� liší i stravováním.

Ve st�ední Indii bývají k snídani placky, jogurt, mléko nebo �aj. K ob�du n�jaká ta kaše - 
rýžová �i fazolová, dopln�ná dušenou zeleninou, lušt�ninou, bramborami nebo khir�í, což 
je míchanice ze zrnin a lušt�nin. Maso je vzácné, je totiž drahé. 

V západní Indii se jí maso také velmi málo, spíše jen n�jaká ta ryba. B�žná jsou zele-
ninová a lušt�ninová rizota. V pouštní oblasti se si dop�ejí více masa, hlavn� skopového, 
dr�beže, dokonce i vep�ové, jinde považované za ne�isté. 

V severní Indii chladn�jší a drsné horské podnebí ovliv�uje také stravu. Typické je zdejší 
husté karí, pšeni�ný chléb a placky. Maso jedí jen muslimové, hinduisté jsou tak p�ísní 
vegetariáni, že odmítají i vejce. Používá se máslo ghí,  konzumuje se sušené ovoce a z 
nápoj� slazený nebo solený �aj.

Východní Indie je oblastí rýže, ryb, prosa, lušt�nin a pšenice. Oblíbené je zde skopové a dr�-
beží maso. Kuku�i�né placky se smaží na másle nebo oleji a podávají se s mlékem a ovocem.

V jižní Indii, vyzna�ující se teplým a dusným podnebím, jsou   typická leh�í karí, pokrmy 
p�ipravené na základ� kokosového o�echu a hlavn� vegetariánská jídla, ko�en�ná rýže s 
r�znými p�ísadami, zálivkami a omá�kami. Z této oblasti pochází  sv�tov� proslulá hojn� 
ko�en�ná a vydatná polévka milagutannír.

Indické p�ekládané placky
500 g hrubé mouky, s�l, rozpušt�né máslo na potírání a na smažení, mletý pep�. 

Z osolené vody, mouky a pep�e vypracujeme tužší t�sto a vyválíme v�tší placky. Pomašlujeme 
je rozpušt�ným máslem, p�eložíme na polovinu, trochu vyválíme, op�t pomašlujeme a ješt� 

p�eložíme. Nakonec je vyválíme do tvaru v�jí�� a smažíme na másle po obou stranách.

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

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

www.hshronov.cz

Vezou z �eské Lípy st�íbro
 Hokejová mládež z Jarom��e p�ivezla další 
medaile. Výb�r šestých t�íd HC Dv�r-Náchod-
Jarom�� obsadil na Mezinárodních d�tských 
hokejových hrách v 	eské Líp� vynikající 
druhé místo! Na za�átku akce „Buldoci“ ješt� 
zápasili s únavou z vít�zného jarom��ského 
Easton Cupu. V úvodním duelu v 	eské Líp� 
se utkali s nejv�tšími favority turnaje - t�inec-
kými Ocelá�i. Po dvou t�etinách vedli 2:0, na-
konec ale s pozd�jším vít�zem zlatých medailí 
smoln� prohráli 2:3. Pak už byli sv��enci trenéra 
a p�edsedy HCM Jarom�� Martina ´Klokana´ 
Štohanzla stoprocentní. Porazili 6:1 Jablonec, 
4:1 pražskou Slavii, 14:1 n�mecký Chemnitz, 
10:1 T�ebí�, 4:3 Liptovský Mikuláš, 10:0 domá-
cí 	eskou Lípu a 4:0 polský Gda�sk. Turnaj tak 
borci z našeho regionu zakon�ili s bilancí sedmi 
výher, jediné prohry a skóre 54:10. Vyhráli sou-
t�ž slušnosti s hodn� p�kným pr�m�rem 3 a p�l 
trestné minuty na zápas. Tomáš Kulich obsadil 
druhé místo v hodnocení branká��. Jarom��áci 
se neztratili ani v kanadském bodování hokejo-
vých her - Filip Jirásek (16+3) skon�il t�etí, Mar-
tin Štohanzl ml. (7+9) byl šestý. „Buldoci“ navíc 
ovládli doprovodný závod plaveckých štafet.

Kone�né po�adí tým�
1. HC Ocelá�i T�inec, 2. HC Dv�r Králové – Náchod – Jarom��,
3. HC Vlci Jablonec nad Nisou, 4. HC Slavia Praha, 5. MHK 32 Liptovský Mikuláš, 6. SK Horácká Slávia 
T�ebí�, 7. ERV Chemnitz 8. HC Predátors 	eská Lípa, 9. GKS Stoczniowiec Gda�sk                                    
                                                                                                                                      Petr Záliš, HCM Jarom��

Osadní výbor Babí informuje
Srde�n� zveme d�ti a rodi�e na akce, 

které se budou konat na h�išti SK Star Babí:
� v sobotu 30. 4. od 16 hod.  (za p�íznivého po�así) „Rej �arod�jnic“

� v sobotu 21. 5. od 13.30 hod. „D�tský den“.
 O �innosti OV se ob�ané Babí mohou informovat na výv�sní tabuli na Ha-
si�ské zbrojnici. Své dotazy, nám�ty a p�ipomínky mohou vložit do schránky 
na HZ nebo se p�ímo zú�astnit sch�zek OV, které jsou ve�ejné, a to každý 
první �tvrtek v m�síci od 17 hod. v HZ.                                                     – a� –



POZVÁNKA
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Hlavní výhra sekačka

John Deere R47S

V areálu firmy v Dolní Radechové

6. a 7. 5. 2011

vždy od 9 do 16 hodin

Hračky, modely, šlapací traktory za nejnižší ceny!
AKČNÍ ceny na nejprodávanější zahradní techniku

John Deere! AKCE - motorová pila + bruska ZDARMA

Občerstvení zajištěno

•  zemědělská, komunální
a lesní technika

•  teleskopické manipulátory
a kloubové nakladače

• zahradní technika
•  sněhové radlice a frézy, 

zametače,...
•  mobilní nádrže

mobiMASTER® 
pro přepravu nafty

V sobotu od 10 hodin proběhne AUKCE beranů pořádaná Svazem chovatelů ovcí a koz.
!! Slosovatelné kupony hlavní výhra prémiová sekačka John Deere R47S !!

a14051
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Kanaliza�ní
p�ípojky

od projektu
 k realizaci

! za p�ijatelné 
ceny !

Stavpo s. r. o.
Tel.: 736 768 620

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68
552 03 Česká Skalice

přijme pracovníka na pozici:
TECHNIK REALIZACE STAVEB

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: dyntera@elektrocomp.cz

Charakteristika činnosti:
    Příprava, dohled, řízení realizace a předávání staveb energetických sítí elektro
    Zajištění logistiky dodávek materiálu a organizace práce na stavbách
    Zodpovídá za dodržování technologického postupu a bezpečnosti práce na       
    stavbách

Požadavky:
    Středoškolské vzdělání technického směru (silnoproud elektro, nebo stavební)
    3-5 let praxe
    Zkušenosti s realizací liniových staveb, výkopových zemních prací, montáže      
    energetických sítí
    Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, schopnost vedení 
    kolektivu
    Znalost práce na PC, ŘP sk. B

Korunka
a ZŠ Babí

 Letos uplyne 20let od otev�ení prodejny 
potravin Korunka v B�lovsi. Na po�est zakla-
datelky Míly Mat�j� je pro Vás p�ipraveno: 
vystoupení tane�ního kroužku ZŠ Pavlišov-
ská Babí - vystoupení p�veckého sboru Pís-
ni�ka ZŠ Komenského Náchod, na klávesy 
zahraje Kate�ina Šitinová.
 Tane�ní kroužek ZŠ Babí je jedním z mno-
ha, které jsou u nás po�ádány pro d�ti zcela 
zdarma.
 D�ti zde odpoledne mohou vyráb�t r�zné 
výrobky, u�í se angli�tinu, protahují svá t�la 
na sportovním kroužku, poznávají p�írodu na 
kroužku p�írodov�dném, rozvíjejí svoje myš-
lení p�i deskových hrách, první noti�ky se u�í 
na kroužku 
 éten a básni�ky spole�n� s po-
hádkami na kroužku dramatickém.Vystoupení 
pro Korunku zkouší na odpoledním kroužku 
ve družin�.
 Budeme rádi, když se na nás p�ijdete podí-
vat. Ur�it� nebudete litovat p�íjemn� prožité-
ho odpoledne.
 Vše se bude odehrávat 29. 4. od 15hodin 
na venkovní zahrádce p�ed prodejnou Ko-
runka, v Kladské ulici v Náchod� B�lovsi.
 Bude možno ochutnat va�enou biokuku�i-
ci, nové druhy uzenin, za ak�ní ceny, to�enou 
zmrzlinu.                                Romana Mat�j�

29. 4. - 30. 4. 2011
Italská kuchyně 

Přijďte ochutnat
 speciality z Itálie.

Restaurace 
Arielka

 v Náchodě
(nad bowlingem)

Rezervace
604 893 615



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

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

      Odpov�dný pracovník - Ing. Suchánková Vlasta

� NABÍZÍME POJIŠT�NÍ
   SERVIS A DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY

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

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

NA POVINNÉ RU�ENÍ 
a PRO UZAV
ENÉ SMLOUVY

 SLEVA, PRÉMIE a DÁREKAKCE

Neuvěřitelné ceny – jako na internetu

Široký sortiment pneumatik a disků 
- skladem bez čekání

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

Slevy na servisní služby při nákupu pneumatik 
a pro stálé zákazníky

Profesionální přístup - odborné a rychlé služby

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

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

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

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

Přijeďte k nám pro nejlepší kvalitu za skvělou cenu!

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

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

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

HEZKEJ PES
Střihová úprava, 

kosmetika a péče 
pro čtyřnohé kamarády

HEZKÝHO PSA najdete 
na Plhově, v Náchodě
ul.Kostelecká 1828 - suterén domu
(žlutý věžák směr Dolní Radechová)

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

Kristina Meierová
tel.: 739 13 41 41

 

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

      Naše malá školička v České Čermné je zapojená do projektu Škola pro udr-
žitelný rozvoj (dále ŠUŽ),  který vyhlásilo Středisko ekologické výchovy  a etiky 
Rýchory - SEVER a Nadace Partnerství.
Úpravou pozemku u školy chceme přispět ke zlepšení vzhledu centra obce i vlast-
ního okolí školy. Za pomoci rodičů, členů zastupitelstva, členů SDH a ostatní ve-
řejnosti žáci vysadili okrasné dřeviny a květiny, starají se o výukové záhony se 
zeleninou. Prostor chceme upravit tak, abychom jej mohli využívat i pro odpoči-
nek a nabídnout totéž i veřejnosti. V rámci projektu jsme uspořádali besedu s or-
nitologem, ve spolupráci s místními myslivci žáci vyrobili a rozvěsili ptačí budky.
Generálním partnerem celého programu je společnost Toyota a Toyota Fund 
for Europe.                                                                                              L. Prokopová

Výuka i zábava, 
to je naše zahrada

AUTOMAT AUTOMAT 
NA MLÉKONA MLÉKO

ve Velkém Poříčíve Velkém Poříčí
– V prostorách foyer     

školní jídelny
– Přístup 24 hodin denně
– Cena za 1 litr 15 Kč 

– Možnost stáčení 
do vlastních nádob

Krkonošský veletrh, 
který se koná v Trutnově 6. – 7. 5. 2011 

ve Společenském centru Uffo..

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

- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo, sít� na hran.    530,-K�/m2 
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled     950,-K�/m2

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

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá	, plot        280.000,K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá	, klidné krásné místo       249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo        690.000,-K�



*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 na Plhov� v 
Náchod�, �áste�n� za�ízený, nájem 6.000 K�/
m�s. v�etn� inkasa. Vratná kauce 12.000 K�. Tel. 
731 533 280 po 15. hod.
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod�, v�et-
n� za�ízení. Cena dohodou. Tel.: 606 625 907
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�lo-
vsi s výhledem na les a �eku. Cena 670 t.K�. Tel.: 
602 575 252
* Prodám p�kný byt 3+1 v Náchod�. Tel. 
776 114 975
* Prodám DB na Brance 40m2, p�evod do OV 
v r. 2013, byt je v p�ízemí, nová plastová okna, 
možnost kabelové televize a internetu, k bytu 
pat�í sklep, parkování p�ed domem, autobus. za-
stávka poblíž domu. 776730849, 777062340
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. Zatep-
lený, plast. okna po rekonstrukci. Ihned volný. 
Tel.: 604 576 080
* Prodám družstevní byt 2+1 v Náchod�. Plast.
okna, zateplený, nové stoupa�ky, 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 M�st� n.M. za 
4500,-K� + energie. TEL.:723 491 991, 606 890 389
* Pronajmu byt 2+1 velký v Hronov�. Tel. 736 
537 033
* Prodám byt 1+1 v OV (byt po rekonstrukci s 
vlastním balkonem) Nové M�sto n.M.. TEL.:723 
491 991 nebo 606 890 389 (p�i rychlém jednání 
sleva) RK NEVOLAT
* Pronajmeme dlouhodob� byt 3+1 v Náchod�, 
Bílá 1962, 7. podlaží. Tel.: 733 131 189
* 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 
M�st� v Náchod�. Nástup možný ihned. Nová 
okna, objekt zateplen, nový výtah, zd�né jádro, 
byt ve výborném stavu. Nájem 3300,- K� + ener-
gie, 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, kuchy�ská linka. Jedenktát garsonka. 
Možnost k nast�hování ihned. Kontakt 603 751 
923 nebo otto.dlabola@seznam.cz
* Prodám družst. byt 3+1, po rekonstrukci v 
	eské Skalici. Zn. Sp�chá. TEL.: 732 912 626
* Prodám byt 2+1 v Novém M�st� n.M., loka-
lita Malecí, cena 1,2 mil.K�, volný od kv�tna 
2011. TEL.: 604 602 208
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
U Nemocnice, tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1 kk, v klidné �ásti Nového 
M�sta n.Met., zateplený, po rekonstrukci, nová 
okna, kuchy�, koupelna. Tel.777 750 070
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v 
Jarom��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 
382 v ulici Na Vrších. Cena:730000K�. Tel: 732 
799 528, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o men-
ší byt o vým��e 16m2 v centru m�sta Jarom��e 
vedle gymnázia a sportovního areálu s vlastní 
koupelnou, plynovým topením a s vlastním oplo-
cenýn pozemkem.Cena: 299000K�. Tel: 732 799 
528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
U Nemocnice, tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu (i dlouhodob�) byt 3+1 s balkonem, 
Náchod Branka, �áste�n� za�ízený, nájemné 
8.000 K� v�. inkasa, vratná kauce 16.000 K�. 
Volný ihned. tel: 739 275 119.
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Nácho-
d� poblíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná 
kauce 25 000,-K�. Jen pro solidní zájemce. Luxus-
ní byt pro náro�né Volné ihned. Tel.602 790 044
* Prodám byt 2+kk 60m2 na okraji Police nad 
Metují, DV s budoucí možností p�evodu do OV, 
byt je ve 3. pat�e, k bytu náleží sušárna, kolárna, 
sklep a možnost užívání st�ešní terasy, byt má 
velký kuchynský kout, vestavnou sk�ín, rohovou 
vanu, veškerá ob�anská vybavenost v dosahu. 
Tel. 776730849, 777062340
* Pronajmu byt 1+kk, 50 m2, nov� zrekonstruo-
vaný v Hronov�. TEL.: 608 66 77 30
* PRONAJMU dlouhodob� v Novém M�st� 
n/M byt 1+kk 30m2. D�m je v klidné �ásti m�sta, 
zateplen, plastová okna, výtah, možnost p�ipoje-
ní k internetu, digitální p�íjem TV. Volný ihned. 
Nájemné 3600,-K� + 1000,- záloha na teplo a 
vodu. Kauce 15000,- K�. Tel. 608 323 373

* Pronajmu garáž v Náchod�. TEL.:732 167 291
* Pronajmu 3/4 domu na hlavní p�ší zon� Ka-
menici v Náchod� - obchod, nebytové prostory, 
sklad. TEL.: 776 842 975
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen� 
do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodej stavební parcely 775m2 v Novém 
M�st� nad Metují, ulice Rovná, nad vodojemem, 
hezký výhled na Rozkoš a Krkonoše, sít� i ko-
munikace na okraji pozemku. Tel: 775 232 477
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, 
lze rozší�it o d�tský pokoj, ÚT na plyn i TP, na 
pozemku 1200m2 je zd�ná dvougaráž a kolna. 
Cena dohodou. Tel.: 608 245 634
* Hledáme rodinný d�m mezi NA a TU (okolí 
15km od Slatina n.Ú.), 1,5mil.. Tel.:721 146 244
* Prodám �adovou garáž na Plhov� v Náchod� 
(vedle Míl�). Cena dohodou.Tel. 773 955 021
* Koupíme pozemek m�že být i s nemovitostí, 
Nový Hrádek sm�rem k Náchodu, polosamota 
do 1,2mil Tel.: 773 559 014
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072

* Prodám akvárium 200 litr�, zabudované ve 
sk�íni v.156 cm i s rybi�kami. Sklo je rok staré. 
Cena 4500,-K�. TEL.:603 870 934
* Nabízím gramofonové desky, p�evážn� mo-
nofonní 33 1/3 - J.S.Bach, J.Haydn, Fr. Schubert, 
B.Smetana, P.I.	ajkovskij, F.X.Brixi, G.Verdi, 
F.M.Bartholdy, A.Dvo�ák, R.Wagner, F.Liszt, 
W.A.Mozart, L.van Bethoven a další-cena doho-
dou. TEL.: 776 725 553
* Prodám prase vykrmené bez sm�sí, možné i 
v p�lkách, TEL.:494 665 327, 739 028 159
* Nabízím cca 50 m3 št�rku 8-16 a 11-22 z 
ukon�ené stavby za polovinu ceny. Cena 1t/300,- 
K�. Min. odb�r 4 t. Jednorázov� dovezu 4-10 t. 
1 m3=cca 1,7t. P�eprava se platí zvláš� podle 
množství a po�tu ujetých km. Tel: 774 740 614
* Prodám maringotku pozink. plech, 8 m dlou-
há, slušný stav, nutno nat�ít. Kuch. kout s linkou, 
2 l�žka a stolek. Stojí u rybníku Brodský, 	erve-
ný Kostelec. Cena 45.000,- K�. Tel. 725 679 571
* Prodám obchodní regály 4 m oboustranné, 
14 m jednostranných. Výška 1,80 m, 5 polic. 
1400,-K� /m. TEL.:777 222 808
* Prodám kolébkovou cirkulárku, motor 4,1 
kon�, cena 7900,-K�. TEL.:608 66 77 30
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a 
st�ešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275 K�/
m2,tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, p�í�-
ky, strop, st�echu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kontejnerované t�je min.50cm/40 
K�/ks, prostoko�enné r�že 35K�/ks. www.ruze-
jitka.ic.cz, tel.603 758 362, Naho�any
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsatb�. Cena 
400,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám kalifornské králíky, chovné i na za-
bití. TEL.:776 353 038

* Koupím klec na mor�e. LEVN�.
TEL.: 606 614 832
* Koupím zachovalé lešenové trubky 2,4,6m, 
na stavbu stavebního výtahu. Po�et nerozhodu-
je. Tel. 774345355
* Koupím starší d�tské šlapací autí�ko. 
TEL.: 603 173 075
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky 
na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy 
od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683

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

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

* Hledám paní pravidelný úklid bytu v Ná-
chod�. TEL.:602 335 531
* Studenti Jiráskova gymnázia nabízejí do-
u�ování angli�tiny pro žáky 1. a 2.stupn� ZŠ. 
První hodina zdarma, dále cena dohodou. 721 
026 443; english-for-you@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� garáž na Komen-
ského ul. v Náchod�. Tel. 608 318 566
* Kdo v�nuje d�tskému elektrokroužku nepo-
t�ebné reproduktory, reprobedny, audio - video 
elektroniku na sou�ástky? TEL.:775 293 431
* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou ru-
kou. TEL.:606 213 229

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

* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na vršku a bokách s ornou p�dou. 
TEL.:739 814 111
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i 
ploty, pokácím i vysadím nový stromek, ukli-
dím listí. Tel. 737 564 496

NÁCHODSKO
776 353 038

Půjčka pro každého- tel. 736619428
Zprostředkovatel pracuje pouze pro

jednoho věřitele

* Muž 55 hledá p�ítelkyni, jsem neku�ák, zá-
liby: kolo, zahrádka atd., vážn� a seriózn�. Tel. 
739 462 065

* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� na sídlišti u 
nemocnice. 5. patro, nová okna, zateplení. Cena 
650.000 K�, dohoda možná. Tel. 721 963 679 zn. 
SP�CHÁ
* Prodám druž. byt, 1+1, v Novém M�st� n.M., 
nová plast. okna, nové stoupa�ky, RK nevolat!, 
tel. 608 949 968
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na 
atraktivním míst�, poblíž centra. Byt je po rekon-
strukci: nová plastová okna, nová koupelna a WC, 
nová kuchy�ská linka atd. Velká kuchy� s jídel-
nou+2 velké pokoje. P�da, sklep, kabel.TV, internet 
a telefon. Parkování u domu. Volný od 1. 5.2011 
Požadujeme kauci 25000,-. Tel: 602 790 044.
* Nabízíme pronájem v�tších byt� (2+1 a 3+1) 
a nebyt. prostoru (kancelá�e) v centru 	.Skalice. 
Kauce nutná, více info na tel. 602 204 002.
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahra-
dou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateple-
ní, kuchy�, koup., d�ev. oblož. dve�e. Náj. 5.500K� + 
voda + el.+ plyn + kauce. Tel.: 608 903 070
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov� po v�tší rekon-
strukci (zd�né jádro, podlahy, dve�e, nová ku-
chy� 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 dlouhod. nebo prodám DB 1+1, 
45m2, 2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. na Bra-
žec, balk., zd�né jádro, nová plast.okna, zatep-
lení. Náj.3.500K� +inkaso2. 749+ el.+kauce. 
Tel.: 608 903 070
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kompletní 
rekonstrukci 1+1 v I. poschodí zd�ného domu 
nedaleko centra, v OV, možnost parkování ve 
dvo�e. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu novou garzonku na Lipím. Nová 
kuchy�, vestav�né spot�ebi�e, internet, satelit. 
Nájem 3500,- + 1200,- služby. Kauce 10.000,- 
tel. 602 247 247
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, po revitalizaci, 
os.vl., cena 899tis. 774061131
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda. Volat po 
18 hodin� - tel. 603 398 571. RK nevolat!
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, cihla, centrum, 
tel. 777 81 80 53

* Pronajmu p�kný byt v Úpici, 1+1, 42 m2, 
po nedávné rekonstrukci, plastová okna, ka-
belová televize, možnost internetu, parkování 
p�ed domem. Klidná �ást m�sta. Nájem 3000,-
K� + inkaso. Bližší info, foto na tel. 602 284 
585 nebo e -mail: bofa.bort@tiscali.cz

* 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.: 608 903 070
* Pronájem 1+1 v Jarom��i, lokalita pod ná-
m�stím, sou�ástí je zahrádka �i parkování p�ed 
domem pod uzav�ením,kolárna a sklep. Dispozi-
ce:nová kuchy�, jídel.soustava a plovoucí podla-
ha-vše nové! Volné od �ervna,možné i d�ív. Tel.: 
604 631 632
* Prodám zd�ný byt v OV 3+1 s lodžií, ve zvý-
šeném p�ízemí v Hronov�, orientovaný na jih. 
Vybaven úst�edním topením, novými plastovými 
okny, novými radiátory. P�íslušenství: kolárna, 
ko�árkárna, dv� sušárny, zd�ný sklep. Nízké pro-
vozní náklady. Cena dohodou. RK nevolat. Tel. 
725 204 592
* Pronajmu 1+1 v centru Náchoda. Volný ihned. 
TEL.:777 690 390
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 (56 m2) v OV v 
Náchod�, ul.Pražská (dál od hl.silnice, sm�r k 
nemocnici) po estetických úpravách, p�v.jádro, 
plast.okna, zateplen, centrum 5 min.ch�ze. Cena 
890 tis.K�. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Pronajmu byt v Hronov�, 2+1, 64 m 2, bez 
kauce, cca 6300 v�etn� služeb, pouze slušným 
lidem! TEL.: 774 846 099
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a oko-
lí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Plhov�, tel. 
605 207 703
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v Náchod�. 
Ihned volný. Více na 605 316 438
* Podnajmu družstevní byt 4+1 s garáží v No-
vém M�st� nad Metují. Byt nezrekonstruován. 
Cena dohodou. TEL.: 776 715 214
* Prodám byt 3+1 (74m2) v OV, p�ízemí, Male-
cí, Nové M�sto nad Metují, 1 360 000,-k�. Tlf. 
606 803 180, RK nevolat.
* Prodám družst.byt 1+1 v Novém M�st� nad 
Metují - Nad Stadionem - nová okna, zateplen, 
3. patro. Cena 710.000,-K�. Možná dohoda. RK 
NEVOLAT! TEL.:+420 739 430 246
* Prodej bytu 1+1 v Polici nad Metují, OV, 39 m2,6 
NP. D�m po rek. Cena 525 tis.K�. Tel.: 776 761 391
* Pronajmu DB 1+1 v NA na sídl. u nem., bal-
kon na jih, zateplený, slunný, nová okna, �áste�-
n� za�ízený, bezproblémový d�m. Náj. 3000 K� 
+ inkaso. Kauce. Tel.: 776 800 384
* Prodej bytu 1+kk v Náchod�,DB s balkonem, 
7.NP, 35m2.Cena 525 tis. K�.Tel.: 776 761 391
* PRODÁM BYT 1+1 V NÁCHOD�, OV, 
40m2 V	ETN� VYBAVENÍ- zateplený, nová 
okna, žaluzie, plovoucí podlahy. V cen� kuch. 
linka, el. spot�ebi�e a úložné prostory. Balkón, 
komora a sklepní kóje. Byt je v p�kném stavu. 
Cena DOHODOU. RK nevolat. 773 227 012
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+ opravy
Tel.:  602 380 709

* Prodám celoro�n� obyvatelnou chalupu po 
rekonstrukci v obci D�dov - Teplice n.Metují - na 
polosamot�. Cena 1.800.000 K�. Ne RK. Telefon: 
602 239 352
* Sháníme ke koupi RD p�ízemní 3,4+1 v 	S a 
okolí do 25km do 1,5M. Tel.: 608 667 734
* Prodám d�m ve Zdo�ov�, 4+1,letní místnost, 
garáž, zahrada s potokem. V dom� z�stane v�tši-
na vybavení v�.kuch. linky se spot�ebi�i. Pro více 
info si pište na zdenek.rk@seznam.cz
* Prodám chatu v Náchod�, dobrý tech. stav, 
p�íjemné prost�edí, výborná dostupnost, 540tis. 
K�. Tel.: 608 141 035
* Hledáme chalupu, d�m �i usedlost, od 400-
800tis. i na rekonstrukci, pozemek od 1000m2, �idší 
zástavba, p�kný výhled, okr. NA.Tel.: 608 883 012
* Hledám k pronájmu, p�ípadn� koupi zahrád-
ku, pozemek v Náchod� a okolí do 15 km /Hro-
nov, 	ervený Kostelec..../. D�kuji za nabídky. 
Seriózní jednání. Tel. 605164973

* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. Volný k 
nast�hování. Cena dohodou. TEL.: 603 229 415

* Prodám zahradu u rybníku Brodský 	ervený 
Kostelec, rovinatý pozemek 400 m2. Oploceno, 
okolo plotu jehli�naté stromky, slunné klidné mís-
to. Možno i s maringotkou. Maringotka za 45.000,- 
a za pozemek 95.000,- K�. Tel. 725 679 571

* Prodám pozemek v Klenech-45, jsou to 2 sta-
vební parcely, sp�chá! Cena:600.000,- a dáme 
ješt� slevu. Mob.739429817
* Pronajmu dlouhodob� �adovou garáž v Ná-
chod�, B�loveská ul. Mobil: 602 641 234
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í�í 
- 6573 m2 - louka - možnost stavby zahradního 
domku. P�kné prost�edí. cena 120,- K�/m2 (doho-
da možná) RK nevolat! TEL.: 606951546
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 
2.050.000K� Tel.: 732 799 528, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v 	eské Skalici-Zájezd. 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 d�m v Hronov�, který se 
nachází v blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. 
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikosti 
2+1, zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1 a 1+KK. 
Cena: 1.850.000K�,- e-mail: z.faifr@seznam.cz 
Tel:732 799 528
* Prodám udržovaný rodinný domek nedaleko 
centra Hronova, okamžité p�íjemné bydlení bez 
úprav, velké zázemí - možnost využití pro podni-
kání. Nutno vid�t. Tel. 732 561 959 RK Nevolat.
* Prodej - Rodinný D�m, Náchod, Lipí. Krásné 
bydlení v klidné �ásti obce s výbornou dopravní 
dostupností (Náchod 3 km). Nemovitost v dob-
rém stavu, nová plastová okna, zatepleno. Nepla-
títe provizi RK. Volejte 777 272 212
* Prodám velký dvougenera�ní rodinný d�m v 
Polici nad Metují. Nový kotel na biomasu, nová 
okna, st�echa atd. Cena: 1.990.000,- Nutno vid�t. 
RK nevolat!! Tel: 731 458 720
Foto na http://fsara25.rajce.idnes.cz/nastenka/ 
* Prodám RD 4+1 v 	ern�icích u Nového M�sta 
nad Metují - d�m je po rekonstrukci, topení, v ob-
jektu p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, k�lna. 
Ihned k nast�hování. Cena 1 890 000,-K�. Tel. 
724 307 964. RK nevolat!

* Pronajmu malou kancelá�, 8 m2, s výhledem 
do zelen� poblíž centra, +WC,v nov� zrek. dom� 
v NA. Nutno vid�t. Náj.1.500,-K�+ el.+vody+to-
pení+kauce. Tel. 608 90 30 70
* PRONAJMU MALOU KANCELÁ	 V NÁ-
CHOD� NA P�ŠÍ ZON� - 2.500K	/M�S. INFO 
NA 777 302 483
* Pronajmu dílnu garáž 2 stání, další prostory, 
WC. U Nového M�sta n.Met. Tel. 602 13 42 13
* Prodám nebo pronajmu garáž v 	eské Skali-
ci. Ul. Zelená sm�r Spyta. Plocha 21m2 vhodná i 
jako sklad. TEL.: 721 435 426

* Pronajmu nebytové prostory v ulici Ko-
menského v Náchod�, možno jak pro služby, 
tak pro kancelá�e, vše kompletn� nov� vy-
budované s perfektním sociálním zázemím, 
celková plocha 144m2, možno jednotli-
v� po místnostech, nebo jako celek. TEL: 
739619251

* Pronajmu nebytové prostory v centru Nového 
M�sta n.M., o vel.70 m2, dlouhodob�, cena doho-
dou. K dispozici od kv�tna 2011. TEL.:
604 602 208
* Dlouhodob� pronajmu prodejnu v Hronov�, 
60m2, 200m od nám�stí, cena 5.000K�/m�s. Info 
na telefonu 777 302 483
* Dlouhodob� pronajmu nebytové prostory v 
Hronov�, vhodné na ordinaci apod., 110+ 50m2, 
200m od nám�stí. Info na telefonu 777 302 483

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

* Pronajmu malé nebyt. prostory k podnikání 
v Hronov� (manikúra, pedikúra, kade�n. a pod.) 
TEL.: 608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      
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*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování, klid.lokalita, garáž, dílny, sklepy, zděná kolna ... 2.900.000,-Kč
N.Město n/M.-Zděný byt 1+1 (42 m2) v OV, poblíž centra, 1.patro, po celk.rekonstr.-plast.okna, nová koupelna, rozvody, podlahy .....750.000,-Kč
Jaroměř-Rovinatý pozemek poblíž centra (1991 m2-možnost rozdělení), s vešker.sítěmi, k výstavbě RD popř.obč.vybavenost ............700,-Kč/m2

N.Město n/M.-Krčín-Zděný byt 3+kk (64 m2) s balkonem a se zděnou kolnou (garáž), klidná lokalita, možnost užívání zahrady...950.000,-Kč
Č.Kostelec-Pozemky k výstavbě RD v lukrativní části města, poblíž centra, ale klidná část,vypracována studie zástavby ................ 1.000,-Kč/m2

V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2), obyt.budova 3+1, stodoly, stáje, poz.4100 m2 (i více) ............... 2,9 mil.Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly, býv.kanceláře..), dle ÚP-zóna obč.vybavenosti, poz.1107 m2 .............. dohodou
Borová u Náchoda-Rekreační, dřevěná chata s krbem a šesti lůžky, v klidné části (u lesa), na slunném místě, poz. 897 m2 .............400.000,-Kč
N.Město n/M.-Větší, udržovaný, řadový RD (5+1) „Na Františku“-pěkná a klidná lokalita, okrasná zahrada ......2.950.000,-Kč VÝR. SLEVA!
N.Město n/M-Kompl. zařízený byt (i se spotřebiči) 3+1 (72 m2) s balkonem, v centru města, 2NP, volný ihned ........1.490.000,-Kč K jednání! 
N.Město n/M.-Krčín-Velké, zděné byty v OV, v 2 NP, 3+1 (96 m2).............850.000,-Kč k jednání a 1+1 (68 m2) .... 550.000,-Kč K jednání!
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2), 1.patro, po částečné rekonstrukci, poblíž centra, ale klidná část ...............................1.070.000,-Kč SLEVA!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

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

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.
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EJVYŠŠÍ CENY

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

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

Pískování motoveteránů
a drobnějších dílů

 na automobily.

TEL.:776 179 503

* AVIA kontejner - odvoz suti a odpadu, na 
p�ání s nakládkou, kontejnery 2 - 12 m3, Tel: 
777 222 232

* Umíte plést a há�kovat? P�ivýd�lek. Volejte 
724 262 441
* Dobrý p�ivýd�lek z obchodní �innosti. Vo-
lejte po 17h. 773 291 815

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, nap�. sv�tla, nárazníky, 
díly motoru, plechové díly - podlahy, blatníky, 
�ela, dve�e, kapoty a jiné. TEL.: 777 590 755

* Daruji mor�ata - hladká i dlouhosrstá, stá�í 
6 týdn�. TEL.: 605 482 547
* Prodám KAKADU bílý, ru�n� dokrmený 
2,0. ALEXANDRY VELKÉ 09,10,11, ru�n� 
dokrmené, velcí mazlíci, po domluv� dokrmím 
i jiné papoušky. V p�ípad� zájmu nás kontak-
tujte na tel.: 607 274 774 

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení

- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz



STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

MEDAILOVÁ SKLIZE�
 P�íchod jara znamená pro všechny mažoretky mimo jiné p�edevším za�átek sout�žní 
sezóny. Po období plném veliké d�iny budou moci zúro�it svou celoro�ní snahu a pokusit 
se tak probojovat mezi nejlepší soubory v 	eské republice.
 Jako první  kr��ek k dosažení tohoto cíle se nabídla kvali� kace sóloformací v Ho�i-
cích, která se konala 19. b�ezna v místní sportovní hale. Nebylo jist� žádným p�ekvape-

mezi sóloformacemi považují za nejt�žší. Z celkem 22 zú�astn�ných náchodských vy-
stoupení v obou m�stech se nakonec do � nále ve Valticích probojovalo neuv��itelných 18.
 D�kujeme mažoretkám MONA za skv�lou reprezentaci, gratulujeme všem zú�astn�ným 
a p�ejeme mnoho úsp�ch� v následujících kolech Mistrovství  	eské republiky v mažoret-
kovém sportu 2011.                                     Text: Veronika Pecoldová Foto: Josef PEPA Voltr

ní, že práv� této sout�že se zú�astnily i ná-
chodské mažoretky MONA, a to konkrétn� 
v kategoriích sólo a duo-trio. V dopoledním 
programu se divák�m i porot� p�edvedly 
sóloformace  pom pom (t�ásn�), a to od nej-
mladších až po nejstarší d�v�ata. MONA si 
v tomto odv�tví vysloužila t�i medaile za 1. 
místo a jednu medaili za 2. místo. Odpoled-
ne pak sout�ž pokra�ovala ná�iním baton 
(h�lka), za n�jž si náchodské mažoretky od-
vezly  jednu medaili za 1. místo, dv� za 2. 
místo a jednu za 3. místo.
 Další kvali� kace pro sóloformace se 
uskute�nila 2. dubna v nedaleké Jarom��i 
a i zde mažoretky MONA sklidily zna�ný 
úsp�ch. Sout�ž byla dopoledne zahájena 
op�t ná�iním pom pom a bylo se opravdu 
na co dívat. D�v�ata z Náchoda zde i p�es 
zna�nou konkurenci získala jedno 1. místo, 
jedno 2. místo a dv� 3. místa. Odpoledne pak 
byla úžasná sbírka kov� dopln�na medaile-
mi za ná�iní baton a to konkrétn� t�emi 1. 
místy. Za zmínku ur�it� stojí i fakt, že v�t-
šinu zlatých medailí skupina MONA získala 
v disciplín� miniformací, které se obecn� 

�� Mladí b�loveští hasi�i v ned�li 10. dubna sbírali po B�lovsi starý nepot�ebný 
šrot. T�m ob�an�m, kte�í jim sb�r p�ipravili až p�ed branky svých dom�, touto ces-
tou d�kují. Z vyd�laných pen�z si mohou alespo� �áste�n� za� nancovat svoji zá-
jmovou �innost v oddílu.               Ing. Ji�í Polák, jednatel a kroniká� SDH B�loves

��Ve Vysokov� žije v rodinném domku Frida Ježková, která se vyu�ila záme�nicí 
a nyní v d�chodu se v�nuje malovaní kraslic. Na stole p�evládají misky s barvou, 
sláma, lepidlo, ze kterých vytvá�í krásná zdobená vají�ka. Malované kraslice putují 
i do sousedního N�mecka. Není to práce jednoduchá. Dá hodn� p�emýšlení, citli-
vosti, velké píle a vytrvalosti.                                                              foto Zd. Majer

 V sobotu 16. 4. �lenové TOP09 Náchod op�t po roce sázeli stromky na d�tské h�išti 
v B�lovsi a p�ispívají tak ke zp�íjemn�ní areálu, který hojn� využívají rodi�e s malými 
d�tmi.
 "Politika, na jakékoli úrovni, je v podstat� schopnost každého jedince být férový a um�t 
dostát slib�m, nic víc, nic mí�. Je pot�eba si to uv�domit zejména po událostech posledních 
dní, které v lidech oprávn�n� vzbuzují siln� negativní emoce na naši politickou scénu. 
Nejde jenom o to vždy po �ty�ech letech oblepit chudinku republiku od Šumavy k Besky-
dám mnohdy bezduchými billboardy slibujícími vše a všem od vyobrazených aktér�, ale 
jednoduše se tak chovat každý den. A my jsme kdysi slíbili našim ob�an�m, že se každý 
rok budeme vracet na h�išt� s trochou pomoci, proto tak �iníme", �ekl ing. Aleš Cabicar, 
místop�edseda Regionálního Výboru TOP09 Náchod a zárove� radní m�sta Náchoda.                                                               
                                                                                                                                   (red)

Op�t sázeli stromky

Studenti založili 	 ktivní 	 rmu
 SPŠ a VOŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchod� se zú�astnila projektu SIEU sponzoro-
vaného Evropskou komisí, kde si vybraní žáci SPŠ ze 3.A a 3.B založili � ktivní � rmu EZV 
Náchod. Firma má za úkol vy�ešit vytáp�ní fary v Úpici. Žáci byli rozd�leni do t�í skupin - 
technického odd�lení, personálního odd�lení a odd�lení ekonomického. V t�chto skupinách 
pracovali na �ešení vytáp�ní, zateplení objektu, vytvo�ení nových místností pro kroužky ru�-
ních prací, možných dotací nebo komunikací s odborníky. Tohoto projektu se zú�astnilo cel-
kem p�t škol z 	eské republiky. Dne 19. 4. 2011 prob�hlo vyhlášení projekt� ze škol a všich-
ni zú�astn�ní získali certi� kát o ú�asti na mezinárodním projektu � nancovaném Evropskou 
komisí.                                                                                                                                   BD

�arod�jnická
vycházka

 Dne 30. 4. 2011 chystáme v Novém M�s-
t� nad Metují tradi�ní �arod�jnickou vy-
cházku. Vycházíme od sokolovny v 17.00 – 
17.30 hod. na tábo�išt� U Rezku, kde si bude 
možno opéct donesenou uzeninu a zakoupit 
pivo, limo, kávu a �aj. Délka max. 3,5 km, 
vhodné i pro ko�árky. Vstupné dobrovolné, 
které bude použito na charitativní sbírku 
„Pomozte d�tem“. S sebou tužku a uvítá-
me �arod�jnický 
oblek! Upozorn�-
ní pro ty, kte�í si 
po ukon�ení akce 
objednávají pro 
své malé ratolesti 
odvoz - je nutno jet 
po silnici sm�r Sla-
vo�ov, odbo�it vle-
vo Ve Vilách a p�i-
jet k tábo�išti - ulice 
Pod Hradbami je 
totiž uzav�ena!!! 

t

Další informace na
 „�arod�jnické lince“ 723 270 643
Ved. oddílu Stopa So�a Novotná

Senior klub Náchod „HARMONIE 2“
KVĚTEN 2011

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme v květnu 2011 

při následujících programech:

Volná místa na zájezdy - 25. 5. do Kroměříže /4/ , 7. 9. Poděbradsko /10/. Přihlášky vždy 
ve čtvrtek od 14. hod. v Harmonii 2, nebo na telefon u A. Polákové 775 242 562 /po 19. hod./
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu 

důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD v Náchodě

UPOZORNĚNÍ!

* 5. 5. ve 14 hod.
záběry ze zájezdu „Morava-Bílé Karpaty“ v r. 2010,

nám promítne p. Slávek Hlaváč

* 10. 5. v úterý ve 14 hod.
p. Alena Suková předvede a nabídne ve zvýhodněné ceně

 výrobky AVON
* 19. 5. ve 14 hod.

Co by jste měli vědět o houbách a houbaření, přednášku si pro nás 
připravila p. Tereza Tejklová

* 25. 5. v 6 hod. 
odjezd na zájezd do Kroměříže, v programu je prohlídka arcibiskupského 

paláce, květné zahrady a na zpáteční cestě prohlídka zámku Tovačov.

 Novom�stští ob�ané si již zvykli, že jim dvakrát ro�n�  místní hasi�i odvezou 
od domu staré železo. Hasi�i letos tuto užite�nou službu rozší�ili i o od-
voz vysloužilých elektroza�ízení. Stejn� jako železný šrot tak Novo-
m�š�áci mohou v sobotu 30. dubna dopoledne vystr�it p�ed sv�j d�m 
i vysloužilé pra�ky, sporáky, vysava�e, vrta�ky, žehli�ky, ale 
t�eba i fény, topinkova�e a fritovací hrnce.
 Navíc hasi�i slibují, že s vynesením t�žších v�cí z domu pomo-
hou, sta�í jim do soboty 30. dubna zavolat na tel. 491 474 150.

Odvezou i staré elektrospotřebiče
ozší�ili i o od-
t tak Novo-
d sv�j d�m
, ale 

mo-

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ

CENTRUM
KAREL ŠOLC-NÁCHOD-PLHOV

Potraviny Verner - I. patro

tel.: 775 261 853, 776 687 510

AKCE
NEOPRENOVÉ PRSAČKY BEHR

původní cena 2350Kč,
 sleva 1950Kč (do 10.5.)

„bílí červi, dendrobeny“
sleva na navijáky 10%

Na b�žkách
ve Švédsku

 Každoro�n� se ve švédském Sälenu po�á-
dá první b�eznovou ned�li nejdelší a nejzná-
m�jší lyža�ský závod na sv�t� – Vas�v b�h. 
B�žecká tra� m��í 90 km a v hlavním závodu 
b�ží vždy 15000 ú�astník�. Letošního ro�ní-
ku se zú�astnil Vasova b�hu i pan Miroslav 
Jirásek z Pavlišova. P�ejeme mnoho elánu 
do dalších sportovních výkon�.                  jl

TURISTIKA 
V JAROM�
I

 Do nadcházející turistické sezóny 
vstupuje pevnostní systém v Jarom��i - 
Josefov� se �adou novinek. Na návšt�v-
níky areálu nap�íklad �ekají rozší�ené 
parkovací plochy, p�ipravena je i turis-
tická trasa podzemím, kterou si mohou 
zájemci - nebojsové projít individuáln� 
bez pr�vodce a pevnostní ochozy zdobí 
šestiliberní kanónky. Turista žasne, turis-
ta tleská...                                              (r)



St�echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

* nerezové zábradlí * branky *

* pojezdové brány * ploty *

* schody* konstrukce schodišť *

TEL.: 777 590 755

Zavedená fi rma přijme obchodní 
zástupce pro část území ČR

    - požadavek dobrého jednání s lidmi, 
ctižádostivost , píle

- řidičský průkaz na osobní automobil 
- odměna základ

 + provize z prodaného zboží                                                                                                                 
- možnost výdělku až 20 000 Kč i více 

kontakt: mobil 603 491 935
a 603 491 936

Krám Jeanswear
Přijmeme prodavčku

Požadujeme: aktivní 
prodej sortimentu zboží, 
slušné a příjemné vystu-

pování, znalost práce 
na PC (uživatelská), trestní 

bezúhonnost
Tel.: 777 606 802

P�edstavenstvo akciové spole�nosti  Vodovody a kanalizace Náchod a.s. se sídlem
v Náchod�, ul. Kladská �. p. 1521

zapsané v Obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. B, vložka 967 od  1.11.1993
svolává

�ÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 9. �ervna 2011 od 10.00 hod.

do  Obecního  domu  M�styse  Velké  Po�í�í,  Nám�stí  561, 549 32  Velké Po�í�í
Po�ad jednání valné hromady
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího �ádu, volba orgán� valné hromady
2. Zpráva p�edstavenstva o �innosti a hospoda�ení spole�nosti a �ádné ú�etní záv�rce za rok 2010
3. Zpráva dozor�í rady
4. Schválení �ádné ú�etní záv�rky za rok 2010 a návrhu na rozd�lení zisku za rok 2010 
5. Schválení auditora na roky 2011 až 2014
6. Volba kooptovaného �lena p�edstavenstva Jana  Birkeho
7. Záv�r – ukon�ení
 Zápis do listiny p�ítomných bude probíhat od 9.00 hod. P�i registraci se akcioná�i prokáží platným pr�kazem totožnosti a listinnými ak-
ciemi, které ke dni konání valné hromady má akcioná� v držení. V p�ípad� zastupování se zmocn�nec navíc prokáže i plnou mocí s ú�edn� 
ov��eným podpisem akcioná�e. Na valné hromad� se hlasuje hlasovacími lístky. Každá akcie jmenovité hodnoty 1 000,- K� p�edstavuje 
jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcioná�e je Stanovami omezen nejvyšším p�ípustným po�tem hlas�, který �iní 20% z celkového po�tu 
hlas� p�ipadajících na  celkem vydané akcie spole�nosti. Akcioná��m nep�ísluší náhrada náklad�, které jim vzniknou v souvislosti s ú�astí 
na valné hromad�.
 Ú�etní záv�rka za rok 2010 je k nahlédnutí pro akcioná�e v sídle spole�nosti Kladská 1521, Náchod u ekonomického nám�stka spole�nosti 
a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00.                                           
 Akcioná�i mají právo vyžádat si na sv�j náklad po�ízení kopie materiál� u ekonomického nám�stka spole�nosti v sídle spole�nosti. Tam 
mohou též podávat návrhy a dopl�ky k projednávaným bod�m s tím, že takový návrh nebo dopln�k musí být v souladu s § 180 odst. 5 Ob-
chodního zákoníku doru�en spole�nosti nejpozd�ji p�t pracovních dn� p�ed konáním valné hromady, tedy do 14.30 hod. dne 2. �ervna 2011.
Akcioná�i mají zárove� právo nahlédnout v pracovních dnech v dob� od 7:00 hod. do 14:00 hod. v sídle spole�nosti do platných stanov 
a právo vyžádat si na své náklady zaslání zn�ní platných stanov. Ú�etní záv�rka je zve�ejn�na na webových stránkách spole�nosti.

P�edstavenstvo spole�nosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Ing. Dušan Tér v. r. - p�edseda p�edstavenstva

Hlavní údaje ú�etní záv�rky za rok 2010 (v tis. K�)
Základní kapitál: 716 177 
AKTIVA:                                      PASIVA:                                              VÝSLEDOVKA
dl.majetek  1 087 660  vlastní kapitál 1 067 608  výnosy  224 151
ob�žná  98 565  cizí zdroje  117 994  náklady  195 950
ostatní  867  ostatní  1 490  zisk p�ed zdan�ním    35 271
celkem  1 187 092  celkem  1 187 092  �istý zisk  28 201

ředitel Divize Strojírenská
Vypisuje výběrové řízení na pozici

 účetní-hospodářka střediska

Požadavky:

Popis práce:

SŠ vzdělání ekonomického směru
Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)
Samostatnost a zodpovědnost
Výborné komunikační schopnosti
Znalost jazyků (AJ, NJ) výhodou
Časová fl exibilita

Fakturace
Vnitropodnikové fakturace
Evidence skladu materiálů-hutní, technické plyny a pod.
Podklady k výplatám
Komunikace se zákazníky
Asistence řediteli divize a vedoucímu střediska

Pracovní poměr na dobu určitou.

Písemné nabídky se životopisem zasílejte nejpozději do 30. 4. 2011 
na e-mailové adresy: 

kadanik@agrocs.cz, vobornik@agrocs.cz

Nástup od:
1. 5. 2011
Úvazek: 1

JARO UKÁ NA VRÁTKA

 ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod po�ádala ve dnech 3. – 6. 4. 2011 Velikono�ní výstavu. 
Na výrobcích se podíleli všichni žáci školy pod vedením u�itelek a asistentek pedagoga. 
V ned�li 3. 4. 2011 byla výstava zahájena slavnostní vernisáží, které se zú�astnili žáci 
a jejich rodi�e, u�itelé, ve�ejnost, ale i nejvyšší zástupci m�sta Náchoda. Kulturní �ást 
programu, která se setkala s velkým ohlasem, si pe�liv� p�ipravili žáci školy.
 Tuto výstavu jste m�li možnost vid�t ve vestibulu M�stské knihovny v Náchod�, za což 
velice d�kujeme paní Mgr. Ivan� Votavové, �editelce M�stské knihovny, která nám umož-
nila tyto krásné prostory využít.                                     Iva Langová (redak�n� kráceno)

Velikono�ní posezení
 P�átelské posezení�ko, i tak by se dala nazvat akce pro „d�ti“ s r�znými handicapy, která 
se konala 14. dubna 2011 v 	erveném Kostelci v Sokolovn�. Sešlo se tu na 200 lidí - od t�ch 
školou povinných až po seniory - z r�zných stacioná��, ústav� soc.pé�e, d�tských domov� 
a speciálních zákl.škol (nap�.: z Broumova, Hajnice, Sk�ivan, Nového M�sta nad Metují, Ná-
choda, Sedlo�ova, Kvasin, Úpice, 	erveného Kostelce). Organizá-
to�i pro nás p�ipravili velice pestrý program, bylo zajišt�no i ob�er-
stvení. Po p�ivítání všech zú�astn�ných si „d�ti“ vyzkoušely r�zné 
sportovní disciplíny nap�.: hod do kruhu, st�elba na branku, hádání 
obrázk�, koulení mí�em, malování a obtisky rukou. Celé odpoled-
ne jsme se spole�n� s d�tmi dob�e bavili. Nejlepší ze všeho byla 
tane�ní zábava, která se rozjela v plném proudu hned po sout�žích. 
Tan�ili všichni, co m�li nohy i kola. Odjížd�li jsme spokojeni a p�í-
jemn� unaveni. D�kujeme po�adatel�m a všem, kte�í se na této akci 
podíleli. Tak zas n�kdy p�íšt�.
                                         za stacioná� Cesta Náchod Jar�a Dlouhá

CESTOVNÍ
AGENTURA

zážitky ve vašem stylu

Ceny levn�jší než na internetu
A NAVÍC, DÁME VÁM 500,-K�

 NA DOVOLENOU!

Strnadova 55, 547 01 
Náchod 

|I� 15624099|
Tel.: 776 233 088

E-mail:
slunicko@slunickoca.cz

+ MILÝ DÁRE�EK 

ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOV� OTEV�ENÉ
 KANCELÁ�E, KDE VÁM RÁDI POM�ŽEME
 S VÝB�REM VAŠÍ VYSN�NÉ DOVOLENÉ.

(týká se zájezd	 z katalogové nabídky i last minute, platí pro jednu cestovní smlouvu)

NAVŠTIVTE NÁS VE STRNADOV� 
ULICI (NAPROTI DROGERII TETA, 

cca 10 m od nám�stí)
Pond�lí – Pátek 9:00 – 17:30

Sobota 9:00 – 11:30

T�ŠÍME SE NA VÁS

CESTOVNÍ
AGENTURA

„Otvírání brány do Dé�ka“
 V pond�lí 11. 4. 2011 školní družina p�i ZŠ Komenského v Náchod� spole�n� 
s  „Dé�kem“ otev�ela bránu do zahrady Dé�ka. Tímto byl zahájen „Týden ke Dni 
Zem�“, který uvedla paní �editelka Pohanková s paní místostarostkou Benešovou.
 Program zpest�ily d�ti ze sbore�ku ZŠ Komenského s paní u�itelkou Boha-
dlovou, které nám zazpívaly n�kolik písni�ek. Poté d�ti vyv�sily na „Ze� p�ání“ 
svoje obrázky,kde namalovaly, co by si p�ály v Náchod� zm�nit. Pro naše d�ti 
byla p�ipravena v areálu Dé�ka p�írodov�dná 
hra, která byla zakon�ena opékáním.
 Tímto d�kujeme všem zam�stnanc�m 
Dé�ka za p�íjemn� strávené odpoledne.

Vychovatelky ŠD
 p�i ZŠ Komenského Náchod



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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

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

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 	 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Hledá pracovníka na pozici:

Asistent/ka ředitele
Požadujeme:

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

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
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

ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro 
 rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA$ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

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

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

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     
Tel.: 732 873 039

Pro nové otev�ení Motorestu 

„U DEVÍTI K
ÍŽ�“
(�ervený Kostelec)

dobré platové ohodnocení
�íšníka - servírku 

(praxe nutná)

nástup po tel. domluv�

tel.: 777 31 10 77

p�ijmu 
zkušeného kucha�e - hotovká�e

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

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

ov��ením, tak i bez n�j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.cz

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ P
ÍJEM SKYLINK,

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

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

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie,montáž, servis

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

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek : 

Po - 9.oo - 14 .oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod 
�t -    9.oo – 14.oo hod 
úterý a pátek zav�eno 

Pavel Novák  724 972 708
Štěpán Omámik  605 435 350

e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.strechynachodsko.cz

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

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

 

P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu 
na dobu 6 m�síc� se závazkem platnost smlouvy opakovan� prodlužovat,

 jestliže nájemce bude �ádn� plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :

Byt �. 15 / 577  –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, kauce  30.000,- K�
Byt �. 8 / 275  –  min. výše nájemného 65,- K�/m2, depozitní smlouva  70.000,- K�

Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchod� a spl	uje všechny 
následující podmínky:
    a) nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud tento spoluvlast-
        nický podíl zabezpe�uje bydlení v samostatném  byt�
    b) v posledních 24 m�sících nem�l dluhy po splatnosti v��i M�stu Náchod
    c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu ( nap�. SBD)
    d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
    e) doloží schopnost dlouhodob�  platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního majetku
    f)  nebyl mu v minulosti  vypov�zen nájem bytu na  základ� d�vod� uvedených v § 711 odst.2 s výjimkou    
         písm. e) ob�anského zákoníku  v platném zn�ní (platí i pro výpov�di z nájmu z t�chto d�vod� podle    
         p�edchozího zn�ní ob�anského zákoníku) 
    g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu     
        m�sta p�enechali byt do podnájmu, nebo ti, kte�í v takovém byt� neoprávn�n� bydleli.

Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením a doložením p�íslušných doklad�. 

Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém horním rohu ozna�ené nápisem :

Výb�rové �ízení – byt  577 / 15  -  neotvírat
Výb�rové �ízení – byt  275 / 8   -  neotvírat

 

M�sto Náchod pronajme byty 
Komenského �p. 577 

volný standardní byt �.15, 
vel. 1+3 ve 4. NP o vým��e 103m2

Barto�ova �p. 275 
volný standardní byt �.8, 

vel. 2+kk ve 2.NP o vým��e 67,7m2

Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení. 
Uzáv�rka p�ihlášek : 21.05.2011 do 13,00 hod.

Informace tel. 491405247 p. Jaroslav Bidlo

DRAŽBA
RD v Broumov�
Náchod 12. 5. 2011 v 11 hod.Náchod 12. 5. 2011 v 11 hod.

Tržní odhad: 800.000,- K�
Vyvol. cena: 500.000,- K�
Min. p�íhoz:      5.000,- K�

www.kp-real.cz
777 269 906
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

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

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

„KVALITA PROV�	ENÁ �ASEM“
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BRN�NSKÝ DRAK 2011
 První dva závody Mezinárodního mistrovství 	eské republiky v zá-
vodech automobil� do vrchu se jely na Masarykov� okruhu v Brn�. 
Je to ideální závod po zimní p�íprav� závodní techniky pro její od-
zkoušení a dolad�ní pro další závody mistrovství Evropy, kterých se 

pilot Miloš Beneš (GMS MADOS Racing team) s F3000 Ralt v letošní 
sezón� zú�astní. GMS MADOS Racing team byl v letošním roce vybrán 
do reprezentace 	eské republiky.
V první závodní jízd� jsme zkoušeli nové nastavení upraveného p�edního 
p�ítla�ného k�ídla, ale tento zám�r se neosv�d�il. Došlo tím ke ztrát� p�í-
tlaku zadní �ásti monopostu a tím i �asu dosaženého v první závodní jíz-
d�. I po vým�n� benzinového �erpadla za nové docházelo p�i vysokých 
otá�kách motoru ke ztrát� tlaku benzinu. Takže je stále na �em praco-
vat. Dost práce nás také �eká s nastavením nových tlumi�� Sachs, které 
pracují v jiném režimu než p�vodní tlumi�e Koni a odpružením F3000 
na jednotlivých tratích.
V druhém závodu Miloš Beneš zvít�zil v absolutním po�adí p�ed Kraj-
�ím, Svobodou (mistr 	R 2010), Janíkem, Krámským (vicemistr Evropy 
2010) a Nev��ilem (mistr 	R 2008).

Výsledky 1. závod:
1. Svoboda 3.08,01, 2. Beneš 3.09,19, 3. Kraj�í 3.09,23

Výsledky 2. závod:
1. Beneš 3.04,97, 2. Kraj�í 3.06,35, 3. Svoboda 3.06,57,
4. Janík 3.08,42, 5. Krámský 3.09,34, 6. Nev��il 3.22,67

text: rs, foto: Lukáš Vician�  Miloš Beneš na trati ve své F3000 Ralt/Cosworth

 Ve dnech 23. - 27.3.2011 prob�hl 
na zimním stadiónu v Jarom��i jubilejní 
10. ro�ník mezinárodního hokejového 
turnaje Easton cup, vyhlášený pro ro�-
ník 1999 a mladší. V nabité konkurenci 
dosáhl obrovského úsp�chu po�adatel-
ský tým HCM Jarom��, který získal po-
hár a zlaté medaile za první místo! Veli-
ce kvalitn� obsazeného turnaje se vedle 
domácích zú�astnily týmy Orli Znojmo, 
HC Frýdek Místek, HK Easterbunnies, 
HC Lev Hradec Králové, HC Eaton 
Pardubice, lotyšský celek HS Jarmula 
a slovenský velkoklub HC Dukla Tren-
�ín. Turnaj se hrál nejprve systémem 
každý s každým a z výsledné tabulky 
se utkaly první �ty�i týmy v semi� nále 
a celky na pátém až osmém míst� v play 
out o umíst�ní. Utkání se hrála na 3 x 
12 minut.
Vít�zství na takto kvalitn� obsazeném 
turnaji je o to cenn�jší, že Buldoci po-
razili ve � nále kompletní Pardubice 
i s jejich velkými talenty Michalem 
Macha�em nebo Filipem Zadinou, kte-
rý získal cenu pro nejlepšího st�elce tur-

ESTON CUP 2011 z�stal v Jarom��i!
naje i cenu pro hrá�e s nejlepším kanadským bodováním.
Velké dojetí bylo po skon�ení turnaje patrné ve tvá�i trenéra a p�edsedy HCM Ja-
rom�� v jedné osob� Martina Štohanzla, který si za svoji práci a ob�tavost zaslouží 
absolutorium. Pod�kování za spolupráci pat�í sponzor�m, všem po�adatel�m z HCM 
i oddílu HC Jarom�� v �ele s panem Josefem Veselým.   Petr Hašek, HCM Jarom��

Ženám k svátku
Vladislav Slanina

Asi tak uprost�ed jara, každá žena mladá, stará

a� je st�eda nebo pátek, slaví ženy jen sv�j svátek.

Vylétnou jak hejno pták�, na košt�ti na smetáku,

od Montace k Hejšovin� a zas zpátky k 	ertovin�.

Rozletí se po okolí, za�nou hnedle od Rokolí.

Vezmou Peklo, Dobrošov, pak Babí a Pavlišov.

Dnes v létání neznaj mezí, doletí až na Vrchmezí.

Odtud zase zpátky k Boru, obletují každou horu.

To se jim to p�kn� létá, necítí na sob� léta.

Jak furie sv�tem letí, straší muže, straší d�ti.

To se jim to dneska hý�í, když sovy i netopý�i

s nimi závodí v tom letu, ale kdepak stihnout tetu.

Jen si tetky dneska dejte, v�trem vlasy rozcuchejte,

p�kn� prov�trejte klín, létejte na plný plyn!

I když výfuk uchází, on to vítr rozhází.

Le�te s klapkou otev�enou, máte svátek za rok jednou.

Ale �arod�jky zlaté, nenapijte se moc kafe,

aby kolem lesí�ka nekapala rosi�ka.

Létejte dnes bez p�estání, od ve�era do svítání!

	áry, máry, fuk

	arod�jnicím vše nejlepší......

 I mate�inka m�že být bez hranic... 
Jako ta v Hronov�, která rozvíjí spolu-
práci s mate�skou školou v polské Ku-
dow� Zdroji. V rámci této �esko-polské 
spolupráce mate�ských škol se již usku-
te�nila t�i spole�ná setkání polských 
a �eských d�tí zahrnující tradice po-
svícenské a váno�ní. Zatím posledním 
setkáním pak byla spole�ná návšt�va 
ZOO Dv�r Králové nad Labem.        (r)

„ŠKOLKA 
BEZ HRANIC“

 V 	eské Skalici se 1. dubna 
v �eskoskalické sokolovn� uskute�-
nila premiéra 	ertovské pohádky, 
kterou nastudovala tamní d�tský 
divadelní soubor. Jednalo se o muzi-
kálové p�edstavení a d�ti za herecké 
a p�vecké výkony sklidily zaslouže-
ný potlesk.                                    (r)

D�TSKÉ DIVADLOD�TSKÉ DIVADLO

Šmajd 
Novom�stskem
 K	T Nové M�sto nad Metují po�ádá 
v sobotu 7. 5. 2011 již 12. ro�ník
dálkového turistického pochodu a cyklo-
jízdy Šmajd Novom�stskem. Prezentace 
a start je od 10-11 hod. u novom�stské 
sokolovny. Trasy pro p�ší jsou od 10 
do 50 km a pro cyklysty 35 a 50 km.
Akce se koná za každého po�así. Každý 
jde nebo jede na vlastní nebezpe�í.        (r)

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

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

30. dubna 201130. dubna 2011 Pálení čarodějnic – posezení u ohně Pálení čarodějnic – posezení u ohně
Od 18 hodin hraje DUO ANDANTEOd 18 hodin hraje DUO ANDANTE

Za nepříznivého počasí posezení uvnitřZa nepříznivého počasí posezení uvnitř

Grilovaná kuřecí stehnaGrilovaná kuřecí stehna
7. a 8.5.2011 na rybníku Podborný MODELÁŘSKÉ ZÁVODY


