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www.novinyecho.cz

PůjčujemePůjčujeme
20tis-2mil 
bez zástavy určeno problem. klientům, 
řešíme exekuce

722 136 596

Slevy sudových vín z Maršovic

  Reportér Ivan Vávra provádí fi nální optickou kontrolu vydání novin ECHO .13. na expedi -
ní ramp  tiskárny UNIPRINT v Rychnov  nad Kn žnou. Ano, všechno je v po ádku. Distribu-
ce dvanáctistránkového vydání novin ECHO v celkovém nákladu 22 500 výtisk  m že za ít.
Noviny ECHO jsou po pevné distribu ní trase rozvezeny do katastru t í okres : náchodského, 
rychnovského a trutnovského.  Kdo rad ji virtuální než pozemskou realitu, m že navštívit 
www.novinyecho.cz

Prodejna 
stroj

a ná adí
B loveská 168, 

Náchod

vše provše pro
PROFI + HOBBYPROFI + HOBBY

* elektrické ná adí
* svá ení

* kompresory * zahrada
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

   Pan Josef Barto  - Dobenín s chotí a Správa 
zámku Nové M sto nad Metují Vás srde n
zvou na výstavu výtvarných prací žák  ZUŠ 
Bed icha Smetany, kterou m žete shlédnout 
do 30.kv tna ve Výstavní síni Vojt cha Sed-
lá ka za zámeckou pokladnou. Otev eno
denn , mimo pond lí, od 9 do 16 hodin.

Výstava 
výtvarných prací

  Rada m sta Broumova schválila uvoln ní
ástky 10 000,-K  z prost edk  RM. Tato ást-

ka bude poskytnuta nestátnímu zdravotnic-
kému za ízení Hospic Anežky eské v er-
veném Kostelci. (r)

PENÍZE PRO 
HOSPIC

Pivnice u Mílů v Náchodě

OPĚT 
OTEVŘENO

denně od 14 hodin
Každý víkend 

 opékání    roznění  



info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 569 000,- Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda se zahradou, el., obecní voda, septik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 959 000,- Kč
Venkovská samota na slunném pozemku o výměře 16 383 m2  u obce Litoboř . . . . . . . . . . . . . . . .1 290 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, zahrada, 2 patra, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč
Menší rodinný dům v Dobrošově na Náchodsku, el., voda, kanalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci v Olešnici, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům  s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí,  vhodná přestavba na byt. jednotky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Přízemní rodinný dům v Náchodě na Pavlišově, započatá rekonstrukce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000,- Kč

Zajímavé stavení býv. hostince na krásném, romantickém místě Rýzmburk 
u Žernova nedaleko Babiččina údolí. Dům ve tvaru L je z vetší části zrekon-
struovaný, s rozsáhlými pozemky - cca 15 000m2! Ideální místo pro rodinné 
sídlo nebo penzion. Dispozice: 6 místností,2x WC, 2x koupelna, 2x kuchyň, 
půda s možností vestavby,el. 220/380V,ústř.vytápění na el.,v hale krb.
kamna,voda z vl.studny,odpad do žumpy.             Cena: 3 400 000,- Kč

Zavedená restaurace v Opočně 
hledá

KUCHAŘE
 vyučení v oboru, min praxe 3 roky
 hotová jídla i minutková kuchyně

 práce na směny
 ubytování k dispozici

plat cca 18 - 20tisíc / měsíc
tel: +420 777 131 151 

paní Ležáková

NÁCHODSKÁ STROJÍRNA s.r.o.
se sídlem v centru Náchoda

přijme 
do jednosměnného provozu

KVALIFIKOVANÉHO

OBRÁBĚČE OBRÁBĚČE 
KOVŮKOVŮ

PRO KLASICKÉ OBRÁBĚNÍ

Kontakt: 491 422 017, 603 425 852

KRÁKORKA a.s.
ervený Kostelec

h l e d á

KAMENÍKY 
NEBO ŠIKOVNÉ 
ZEDNÍKY PRO 

PRÁCI
 S KAMENEM

Možnost dobrých výd lk .
Informace na tel. 491 462 706 

Soukromá fi rma v Náchodě přijme

SAMOSTATNÉHO PROVOZNÍHO 
ÚČETNÍHO/ ÚČETNÍ

požadavky: 
 samostatnost   fl exibilita   praxe vítána

Životopis + fotografi i zasílejte do 15.5.2008
na adresu: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod,

označte heslem „ÚČETNÍ“

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smy-
kovým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných 
sypkých 
materiálů.

TEL.:
602 145 222 

NEBANKOVNÍ 
P J KY

Pro podnikatele, zam stnance a 
d chodce úv ry již od 6.000,-K

* žádné poplatky p edem!!
* peníze do 24 h.

Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.proficredit.cz

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE
 Montáže a stavební začištění 

     omítek
 V nabídce panelákové sestavy 

     oken za zajímavé ceny

 Kvalitní pětikomorový profil
 Parapety, žaluzie, rolety, sítě
 Cenové nabídky a zaměření 

     zdarma
Certifikát TZUS Praha, Truhlářství V+V spol. s r.o. Náchod

Divize plasty, Na Hamrech 872, Tel. 602 289 441  www.truhlarstvivv.cz

Firma zabývající se prodejem nástrojů a CNC obráběcích
strojů pro třískové obrábění v rámci celé ČR

Hledá pro rozšíření svého týmu aktivní sympatické kolegy na pozici:

OBCHODNĚTECHNICKÝOBCHODNĚTECHNICKÝ
REPREZENTANTREPREZENTANT

pro oblast východní Čechy
Požadujeme: 

 vzdělání strojírenského směru   obchodního ducha a vysoké
pracovní nasazení   komunikační schopnosti   flexibilitu 

 chuť pracovat a učit se novým věcem

Náplň práce: 
 vyhledávání nových klientů   péče o stávající zákazníky  

 poradenská činnost zákazníkům

Nabízíme:     
 dobré fin. ohodnocení   zaškolení,příjemný kolektiv  

 služební automobil   PC,mob. telefon  
 prostor k seberealizaci

Své strukturované životopisy zasílejte na e-mail: 
adela.balcarova@progrestech.cz

V případě dalších dotazů kontaktujte: Adéla Balcarová 731 588 403
Progrestech – nástroje s.r.o. Náchodská 2105, 549 01  Nové Město nad Metují

www.progrestech.cz

  Jak je již každým rokem zvykem, i letos se na 
ZŠ Komenského v Náchod  uskute nila beseda 
na téma „První pomoc“.
  Pod odborným vedením záchraná e Pavla Bal-
cara a sestry Dity Prokopcové z Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové si žáci pátých, osmých a 
devátých t íd mohli prakticky vyzkoušet resus-
citaci s nep ímou masáží srdce a základní tech-
niky ošet ení p i zlomeninách, krvácení a jiných 
zran ních.
  Nejen žáci, ale i u itelé shledali tuto akci veli-
ce zda ilou a p ínosnou. Doufejme tedy, že op t
za rok se podobné akce budou moci zú astnit i 
ostatní žáci naší školy.                 Lucie Kuhnová

Ovládají
základy první 

pomoci

Tichá vzpomínka
  Dne 7.5. uplynulo již 50 let, kdy nás opustil 
ve svých nedožitých 21 letech milovaný syn a 
bratr, pan Jaroslav Valena z Velkého Po í í.

  Dne 2.5. tomu bylo 19 let, kdy nás opustil náš 
drahý tatínek a d de ek, pan Karel Valena z 
Velkého Po í í.
Kdo jste je znali, vzpome te s námi.

Sestra a dcera Hanka s rodinou    

    Ženy a dívky sout žící v Babacupu vym nily kuželká ské koule za pingpongové mí ky a 
poslední dubnovou ned li se utkaly ve stolním tenisu. D jišt m zápas  se stala házenká ská
hala na Hamrech.
    Je opravdu t žké vyzvednout pouze n které hrá ky. Spousta utkání byla ve velmi svižném 
a razantním tempu. Pochvalu si však jist  zaslouží E.Jarošová, která ze všech utkání vyšla 
neporažena. Body pro sv j tým získaly i J. Hrochová a D.Dohnalová. P knou hru p edvedla
i M.Maršíková.
    Turnaj probíhal v p íjemné atmosfé e. Po ádající tým Elišek vše organizoval velice pružn  a 
bez prodlev. Již po 14. hodin  byly známy výsedky - 1. místo Integraf, 2. místo UFO a na 3.
míst  Zona.
   N které z ú astnic využily p kného po así k odpolednímu tréninku na kole. asovka se blíží 
a je nutné se na ni dob e p ipravit. Závod k pov stné Jedli se pojede již za m síc - v ned li
25.kv tna. Všechny fanoušky srde n  zveme!                                text:P.H. foto R.N.

TVRTÁ DISCIPLÍNA - PING PONG

Obec Studnice prodá obálkovou metodou stavební 
pozemky v ešetov  Lhot  v lokalit  Pastvišt

K prodeji se nabízí 3 zasí ované stavební parcely (voda po zkolaudování ve ejného
vodovodu- nejzazší termín 30.9.2008,  plyn, elekt ina NN a št rková komunikace, 
v osad  není kanalizace, odpadní vody budou muset být ešeny vyvážecí jímkou) 

Vyvolávací cena 250,- K  za m2 , záloha p i odevzdání nabídky 10 000,- K

Nabídka v uzav ené obálce opat ené nápisem:
Stavební parcely Pastvišt  – neotvírat,Adresovat na OÚ Studnice , 549 48 Studnice 1

Uzáv rka nabídek 9.6. 2008 do 12.00 hodin. Bližší informace na tel. 491 435 255



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:
eská kvalita za polskou cenu - nap . trojdílná sk ín š. 180 v cen 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

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

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří  renovace van 
 textilní rolety  těsnění  vestavěné skříně na míru 

 renovace dveří  venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

RENOVACE 
BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyníŽALUZIEŽALUZIE

ZKOUŠKA P IPRAVENOSTI
  V sobotu 26.dubna se zú astnila ást tréninkové skupiny Ji ího Vond ejce zahajovacích atletic-
kých závod  pro letní sezónu -Velké ceny eské Lípy. Marcela Vond ejcová vyhrála bez v tších 
problém  jak 100m za 12,41 sec, tak i 200m úsek v ase 25,33 sec p i v trné loterii , i když 
povolené . Zrovna tak se vedlo i Aleši Voborníkovi, který vyhrál také 100m za 11,44 sec i 200m za 
vynikajících 22,70 sec / osobní rekord /.  Ing. Bc. Ji í Vond ejc byl t etí jak na 100m asem 11,58 
sec. , tak i na 200m za 23,07 sec. Bc. Jan Vond ejc zab hl 100m za 11,84 sec. a 200m za 23,69 sec. 
Škoda jen, že p i aprílovém po así všechny postihla ch ipková viróza , takže ty asy mohly být ješ-
t  lepší. P i velkém zatížení a pozvolnému lad ní formy to byla velice dobrá zkoužka p ipravenosti 
na nadcházející extraligové závody.                                                                 Ji í Vond ejc - trenér

Realitní Kancelá  REKA - Doležal a Jarošová, 
nám stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m žete dozv d t v realitní  kancelá i  REKA, nám stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod , p ípadn  na .t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Teplice n.Met. – velká, zd ná stodola 400 m2 s poz.1600m2 ............................................ 460.000,-K
Deštné v Or.horách – p kná chalupa. 6pokoj ,sít ,500 m2 ........................................... 1.970.000,-K

eská Skalice – RD 1+5 s poz.720 m2, nutno upravit ................................................... 1.895.000,-K
Jarom  – menší domek 1+2, sít , garáž,bez topení, poz.2000 m2 ............................... 1.700.000,-K
Velké Po í í – pod.objekt po rekonstr. 267 m2, sít , plyn WAW .................................... 2.380.000,-K
Hronov Žabokrky – bývalá slévárna 13 064 m2, plyn, sít  .......................................... 7.950.000,-K
Jarom  – podnik. objekt cca150 m2 s poz.890 m2 ........................................................ 2.220.000,-K
Hlav ov- p ízemní d m k podnikání, 5 místností, ÚT pevná ........................................... 590.000,-K
Hronov  - novostavba  RD 1+5, dosud neobydlený, plyn. 400 m2................................. 2.870.000,-K
Hronov – koncový RD,7místností, poz.400 m2, garáž super stav .................................. 2.970.000,-K
Náchod – p kný d m 1+4 s poz.1604 m2, garáží, sít ,  ................................................. 2.870.000,-K
Náchod – nový objekt s restaurací a v patrech 13 byt  ................................................ 14.950.000,-K
Kleny Provodov – restaurace v .areálu 3343 m2 u Rozkoše ......................................... 4.750.000,-K
Božanov u Br. – RD s 3 byty 1+2, 2 stodoly, ÚT a poz.2417m2.................................... 1.490.000,-K
Trutnov Po í í – RD 1+3 a 1+2, 2garáž, ÚT dálk.,poz.2263 m2 ................................... 2.215.000,-K

ervený Kostelec – adový RD, 2x 2+kk, ply u domu, poz.271 m2 ............................. 1.080.000,-K
Nový Hrádek- menší penzion 4 pokoje /16 l žek/ v . vybavení ................................... 1.950.000,-K
Náchod – 2 dr. byt 3+1, 78 m2, a 75m2, 1 a 7NP,výtah, balkon ........................................ 995.000,-K
Šonov u Broumova- p kný dr. byt 3+1, zd ný, 75 m2, el.kotel, balkon ........................... 420.000, K
Chvalkovice – v tší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav ....................... 1.750.000,-K
Zlí  u .Skalice – bytový d m se 3 byty, poz.1169 m2, nutné opravy .......................... 1.220.000,-K

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v 
Náchodě, otevírací doba: pondělí - pátek  8.00 - 17.30 hodin, 

sobota 8.30 - 11. 30 hodin,
 tel. 491 420 420.

Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ 
v Náchodě, ZTP a ZTP/P.

Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefon-
ickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

UVÁDÍ V MĚSÍCI KVĚTNU 2008

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
 V NÁCHODĚ 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

* Úterý 13. 5. v 19.00 hod.
Wanastovi vjecy Turné Best of 20 let 

Předkapela Mandrage
Vstupné: 270 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě

* Středa 14. 5. v 19.00 hod. 
Malý sál městského divadla

Literárně hudební večer  s pamětníky Výstava 38 Náchod
Vstupné: 40 Kč 

* Středa 21. 5. v 19.00 hod.
Komorní orchestr  S. Vorlové Náchod, 

David Prosek - hoboj
Zahajovací koncert festivalu Camerata nova Náchod 2008 Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 90, 80, 70, 60 Kč  SLEVA

* Čtvrtek 29. 5. v 19.00 hod.
Koncert skupiny Kučerovci

Vstupné: 130 Kč



v měsíci KVĚTNU SLEVA 50% 
na dámské kadeřnické služby,

při předložení tohoto kuponu

Komenského ulice, Náchod

ke každému barvení čelenka ZDARMA
 při koupi výrobku                             SLEVA 15%

Objednávky: 774 255 893  

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci

 znalost práce na PC   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Technolog/Konstruktér
Požadavky: 

 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)   orientace ve výkresové dokumentaci    znalost 
práce na PC a konstrukční SW   flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Obsluha tvářecích strojů 
do dvousměnného provozu

Pracovník technické kontroly

Požadavky: 
 MIN. ukončené SOU   strojírenská praxe   spolehlivost   flexibilita, slušnost

Kontaktní osoby: mistři Jan Šácha, Petr Štěpánský, tel. 491 467 071 
mistri@boltjes.cz

Nabízíme:
práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem 

pro významné zákazníky z automobilového  a topenářského
 průmyslového segmentu

Váš dodavatel dveří

tel.:491 421 450
fax :491 451 144

mobil:777 809 933
www.stada.cz

e-mail:stada@stada.cz

Podhradní ul.859
552 03 eská Skalice

Klempířské Klempířské 
a pokrývačské a pokrývačské 

prácepráce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

eštaP klempířství

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
 přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 

    o objemu 2-7 m3

 nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
 přepravu sypkých hmot
 odvoz a likvidaci eternitu a azbestocementových  směsí
zemní práce

Nástup možný ihned
Kontakt: Dopas Náchod s.r.o., 

V Náměrkách 104, Náchod-Bražec, Tel. 603 412 554, 
491 428 612  fax491 421 128           

PŘIJMEME ŘIDIČE NA NOSIČ KONTEJNERŮ LIAZ.

Provozní technik
náplní práce je organizace výroby a montáží po ČR, komunikace se zákazníky a dodavateli firmy.

Požadujeme: vysoké pracovní nasazení, řidičský průkaz sk. B, praxe ve strojní nebo stavební výrobě min. 2 roky
mzda: 15-40 tis. Kč v závislosti na  pracovních výsledcích

Bližší informace: Milan Petráček, tel. 603882301, mail: info@atpschody.cz

ATP schody s.r.o., 
Česká Skalice přijme 
pracovníka na místo:

Zateplujte s námi!



085182            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
P kný byt v 6. pat e o CP 79 m2. Koupelna 
i kuchy  po áste né rekonstrukci, v celém 
byt  nové zatahovací dve e.

Prodej 1 445 000 K

086417           zdarma: 800 100 446

DB 2+1, MEZIM STÍ
Družstevní byt v centru m sta o CP 68 m2.
V r. 2008 bude realizována vým na oken a 
zateplení domu. Za domem d tské h išt .

Prodej 450 000 K

086484           zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Prostorný DB v rekonstruovaném dom
nedaleko centra o CP 73 m2. V p íštím r. 
prob hne vým na oken. Vybavená kuchy .

Prodej 1 430 000 K

084703            zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba byt  s p edáním klientovi 9/08. Byt 
1+kk o CP 42 m2. Klidná ást m sta – nad 
nemocnicí.

Prodej 1 077 600 K

084466            zdarma: 800 100 446

085204             zdarma: 800 100 446

RD, POLICE NAD METUJÍ
Nadstandardní m stský RD se 3 samostat-
nými byt. jednotkami. Vhodné jak pro by-
dlení, tak pro komer ní využití.

Prodej Info v RK

083002             zdarma: 800 100 446

RD, ERVENÝ KOSTELEC
RD k celkové rekonstrukci se stavebním 
pozemkem, vhodným pro stavbu RD. CP 
1827 m2.

Prodej Cena k jednání

084367            zdarma: 800 100 446

RD 3+1, SUCHÝ D L
Dvoupodlažní, podsklepený RD v dobrém 
stavu u Police n/M. U domu je p kná 
udržovaná zahrada. CP 946 m2.

Prodej 1 960 000 K

086271            zdarma: 800 100 446

ROZESTAV NÝ RD, NOV  M STO N. METUJÍ
RD nedaleko historického centra m sta. 
Podsklepen s možností vybudovat 2 byt. jed-
notky. Garáž a zahrada o ploše 159 m2.

Prodej 2 400 000 K

087376             zdarma: 800 100 446

ROUBENÁ CHALUPA, VIŽ OV
Chalupa po celkové rekonstrukci podkroví. 
Nachází se v klidné ásti obce, hranici 
pozemku tvo í potoky. CP 285 m2.

Prodej 1 400 000 K

087152            zdarma: 800 100 446

ST. POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek o CP 4 836 m2,
inženýrské sít  na hranici pozemku a 
áste n  i na pozemku. 

Prodej 125 K /m2

STAVEBNÍ POZEMEK, BOROVÁ
Pozemek vhodný pro stavbu RD na okraji 
obce Borová. Inženýrské sít  na hranici 
pozemku. CP 1 887 m2.

Prodej 290 K /m2

LOUKA, ERVENÝ KOSTELEC
Svažitá louka v t sné blízkosti lesa vhodná 
pro rekrea ní zástavbu.

Prodej 60 K /m2

082928             zdarma: 800 100 446

POZEMEK, NÁCHOD
Louka, kterou lze využít pro rekrea ní ú ely, 
p ípadn  i pro zástavbu. Sít  v dosahu.

Prodej 252 K /m2

VÍCEÚ ELOVÝ OBJEKT, V. SVATO OVICE
Budova bývalého kina v blízkosti Trutnova, 
vhodná ke komer . využití. V p dních pros-
torech možná vestavba. CP 671 m2.

Prodej 1 100 000 K

PROMA REHA, s.r.o. v novala polohovací l žko handicapovaným student m
   Obchodní akademie v Jánských Lázních má celostátní p sobnost a je ur ena pro stu-
denty s postižením pohybového aparátu, a to i se závažnou poruchou motoriky. Mnoho 
z nich je odkázáno na invalidní vozík. V sou asné dob  zde studuje na sto mladých lidí, 
kte í pot ebují pro zkvalitn ní své sob sta nosti a samostatnosti celou adu pom cek.
   Proto se spole nost PROMA REHA, s.r.o., eský výrobce vybavení pro zdravotnická 
za ízení, rozhodla v novat práv  této škole elektrické polohovací l žko v hodnot  50 

tis. korun. To bylo hned po slavnostním 
p edání nainstalováno do jedné z u e-
ben. Ve škole totiž vznikají situace, kdy 
žák je v takovém aktuálním zdravotním 
stavu, kdy nelze íci, že je
nemocen v pravém slova smyslu, ale 
pro n jaké pr b žné obtíže nevydrží 
sed t celý den. Z  tohoto d vodu je v 
n kterých t ídách, vždy dle pot eby, 
umíst no l žko.
   „Žáci se mohou p i vyu ování nebo o 
p estávkách p emístit z  vozíku na postel 
a v n jaké úlevové poloze sledovat výu-
ku dál. A l žko, které jsme dostali, a za 
což moc d kuji, bude pro mnohé stu-
denty znamenat zna né vylepšení jejich 
situace, protože si budou moci nastavit 
pro n  tu nejlépe vyhovující polohu, což 
povede k relaxaci i v pr b hu výuky,“ 
uvedl editel Obchodní akademie PhDr. 
Karel Nosek.
   L žka bývají v u ebn  postavena u 
zadní st ny. Sedící i ležící student pak 
velmi špatn  vidí na tabuli. „A u tohoto 
l žka si m žeme, jak nám bylo názorn
p edvedeno, zvednout až o 40 cm lož-
nou plochu, takže d ti v p íjemné polo-
ze ješt  uvidí i dob e na tabuli,“ dodal 
editel Nosek. (VD)

Nabízíme vám:
 - dámské, pánské, d tské plavky
   - sportovní oble ení (fitness, volný as)
      - bezešvé prádlo
        - termoregula ní od vy
           - kalhoty, jarní bundy
NOVÁ KOLEKCE PLAVEK 2008 JIŽ V PRODEJI!
 Tel: 777 17 80 52           775 17 80 52
     Náchod - Kamenice 113  Trutnov - Bulharská 63   

BYT 1+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba byt  s p edáním klientovi v b eznu
09. Byt áste n  vybaven o CP 60 m2 + 
10 m2 sklep.

Prodej 1 322 451 K

086611             zdarma: 800 100 446 085929             zdarma: 800 100 446 087236             zdarma: 800 100 446

JAROM  ZVÍT ZILA
v sout ži „O istou obec“. Vyhlašovatelem tohoto klání je Královéhra-
decký kraj ve spolupráci se spole ností EKOKOM a.s.. Dodejme, že 
se jedná o druhý ro ník sout že a zlato pat ilo Jarom i za umíst ní v 
kategorii obcí do 5000 obyvatel. Do sout že se celkem zapojilo 365 obcí 
a m st kraje. (r)

 Jednatel spole nosti PROMA REHA, s.r.o. Radek Jakubský seznamuje stu-
denty s funkcemi l žka

   Broumovský pivovar p ichází na jarní trh s novinkou, speciálním 
ležákem jménem Pepper. Toto pivo je ochuceno pep ovým extraktem 
zcela p írodného p vodu, ze kterého byla eliminována pálivá složka. 
Dopl me, že Pepper p ichází na trh pouze v sudech. (r)

PEPPER Z OLIV TÍNAPEPPER Z OLIV TÍNA



* SOUKROM * ŠIKOVN * ROZUMN * SOUKROM * ŠIKOVN ** SOUKROM  * ŠIKOVN  * ROZUMN   * SOUKROM  * ŠIKOVN  *

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

Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny p i st hování,

prodeji nemovitosti i likvidaci poz stalosti.

Máte záznam v registru?
Banka Vám nep j í?

Zavolejte: 777 120 127 Nové M sto a okolí

NEBANKOVNÍ P J KY
BEZ POPLATK

NEBANKOVNÍ
ÚV RY, P J KY

* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* D chodc m do 70 let bez ru itele

* Zam stnanc m, podnikatel m i ženám na MD
* Od 6000 K  pro každého 

Volejte: 739 559 743
Pro Hronov a okolí.   

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

Půjčujeme 
10 tisíc - 1 milion

řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,

tel: 775 05 93 88   

BYTY

* Maminka s dít tem hledá pronájem 
bytu v Náchod , nejlépe Plhov , cena do 
5,5 tis. K  v etn  inkasa. Od zá í. Tel. 606 
505 212
* Pronajmu za íz.byt 2+1 v centru 
Náchoda, dvoum sí ní kauce p edem, cena 
dohodou. TEL.:604 723 940
* Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 1+1 v 

eské Skalici. TEL.:733 544 156
* Prodám družstevní byty 1+1  B loves-
ká 1591 1.patro a 1+1 Bílá 1969 1.patro v 
Náchod . Info:777  077 883
* Nabízíme Vám prodej p kného pro-
storného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko 
centra Jarom e. Byt se nachází v 1.NP 
cihlového domu v klidné ásti m sta. Ve 
m st  je veškerá ob anská vybavenost cena 
980.000K . Tel: 773 268 500,775 061 233 
nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Dlouhodob  pronajmu byt 4+1, Náchod 
- Plhov (u Vernera) 89 m2, zd né jádro, 
vybavená kuchy . TEL.:777 291 075
* Pronajmu garzonieru v Hronov . Tel. 
608 66 77 30
* Pronajmu 2 místnosti v RD ve Velkém 
Po í í. Info na tel. 731 782 204
* Sháníme byt 2+1,1+1 v os. vl. v Hronov
nebo Polici n/Met., tel.: 608 667 734
* Maminka s dcerou hledají pronájem p í-
padn  odkup 2+1, v tší 1+1 v Novém M st
n.M a okolí, okolí Náchoda. TEL.:731 719 
308
* Prodám v Náchod  nedaleko centra 
1+kk v OV, plastová okna, balkon, zateple-
ná fasáda. Tel. 608 245 634
* Pronajmu garzonku na Malecí v Novém 
m st  nad Met., volná ihned. Info na tel. 
606 460 393
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda,
áste n.vybaven, cca 60 m2, kauce 12 tis.

K . Nájem 4000,-K   + služby. TEL.:604 
774 115
* Prodáme byt 1+1 OV (41 m2) v N.M st
n.M.-Kr ín, p i výjezdu na HK.Nachází 
se v 1.pat e a je po celkové rekonstrukci. 
Cena:830.000,-K . Tel.: 602 204 002
* Koupím byt 3+1 v Náchod  na Plhov ,
platba hotov . TEL.:776 671 098
* Prosím nabídn te byt 1+1 až 3+1 v
Náchod  a okolí, pop .v Dobrušce. D kuji. 
Tel.: 724 869 259
* Pronajmu byt 3+1 na Pražské ul. v
Náchod . Nájem 4000,- + inkaso. Tel. 607 
663 660
* Pronajmu byt 2+1 a 3+1 v Hronov .
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  B lo-
veské ul., volný od ervence, 6200,-
K  v .inkasa, vratná kauce 7000,-K .
TEL.:604 98 38 44
* Pronajmeme byt 1+1, 40 m2 v Náchod
vedle nám stí. Nájemné 4700,-K  + inkaso. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti Plhov,
4.patro. Volný od 1.5. Telefon: 606 633 655
* Pronajmu byt v Hronov  3+1, nájemné 
4500,-K . TEL.:  775 061 233, e-mail: faj-
fr@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod  na Plhov
- 5.patro, po rekonstr., s vybavením, cena 
dohodou. Volný od 1.5.2008 TEL.: 737 069 
721
* Prodám nadstandardní družst.byt 3+1 
v Náchod  - nová okna, kuchy , plovoucí 
podlahy, nov  zd né jádro, nové osv tlení 
p edsín , podlah.pl.71 m2 + balkon + sklep, 
2 NP, nutno vid t. Cena dohodou. TEL.:776 
244 127
* Pronajmu ást.za ízený byt 3+kk v 
Náchod  - Plhov, 50 m2, náj.4200,-, vratná 
záloha na inkaso 1700,-, vratná kauce 12 
000,-. Ihned k nast hování. TEL.: 724 739 
225
* Pronajmu byt 1+1, vel. 55 m2, v centru 
Hronova, volný od 1.7.2008, tel. 491 48 39 
86, 604 963 822
* Prodám byt 2+1 Nové M sto n.M.,
ul.Nad Stadionem, panel.d m, cena 
849.000,-K . RK NEVOLAT. TEL.: 608 
908 915
* Dlouhodob  pronajmu garsonku v 

Novém M st  n/M. 
D m je zateplen, 
plastová okna. Volná 
ihned. P i nástupu 
kauce. Tel. 608 323 
373
* Prodám byt 3+1 
v OV v Náchod  na 
B loveské. TEL.:737 
832 174
* Koupím byt na 
Broumovsku. Na 
vlastnictví nezáleží. 
Tel: 739 486 403

NEMOVITOSTI

* Prodám zd nou chatu 2+1 v NA - Ostro-
vy. Tel. 737 411 933
* Prodám stavební parcelu v Šonov  u 
N.M., vým ra 1123 m2, inž. sít  na hrani-
ci pozemku, cena 550 K /m2. Tel. 724 024 
174
* Nabídn te ke koupi rodinný d m - cha-
lupu k trval. bydlení od erv. Kostelce sm -
rem na Úpici do 2,5 mil. Tel.: 608 883 012
* Prodám na okraji Náchoda RD 4+1, 
dvougaráž, dílna, pozemek 800 m2. Možná 
vým na za menší byt a doplatek. Tel. 608 
245 634
* Prodám adový RD v Náchod  na Bran-
ce, volný od 10/2008, cena 2,6 mil. K . Tel. 
775 65 08 31
* Koupím stavební pozemek v eské 
Skalici a okolí. Tel. 776 88 67 10
* Prodám nájemní d m v Hronov , který 
se nachází v blízkosti Plusu a centra m sta 
Hronov.Jeden byt o velikost 3+1 je již obsa-
zen na dobu ur itou a druhý byt o velikos-
ti 1+1 na dobu neur itou, zbylé dva byty 
jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 
2.590.000K ,- e-mail: fninvest@seznam.cz 
Tel:773 268 500, 775 061 233

* Hledáme chalupu s v tším pozemkem
na polosamot . Broumovsko, Náchodsko, 
Trutnovsko. Tel. 607 939 657
* Nabízíme k prodeji RD (3+1) ve Spech 
u Nového M sta n.M. s velkou stodolou a 
pozemkem 1477 m2. Cena:1,3 mil.K . Tel.: 
602 204 002
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od 
Náchoda v cen  do 1,5 mil. K . Menší opra-
vy nevadí. Tel. 608 245 634
* Koupíme chalupu nebo penzion k trva-
lému bydlení za ú elem podnikání, vyšší 
cenu respektuji. Okr. NA,TU,RK. Tel.: 777 
638 525
* Prodám menší RD v Jarom i 2+1 s 
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 
mil.K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-
mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmeme skladové a provozní pro-
story v Hronov  (bývalá Jednota) celk.
plocha 400 m2, v .kancelá e a zázemí, 
vhodné pro skladování, prodejní sklad 
nebo provoz fi rmy. Dobrý p íjezd vozi-
del, vše zrekonstruováno, k dispozici od 
kv tna 2008, venkovní prostor o vel.250 
m2 p ed skladem též k dispozici. TEL.:777 
152 750
* Prodám provozn  obchodní objekt s 1 
prázdným bytem v centru Jarom e o plo-
še 290 m2 na pozemku o rozloze 900 m2,
cena 2 mil.K .TEL.:774 699 600, 775 061 
233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemky v Jarom i - 
500 m2 cena 450 tis.K  a 1000 m2 cena 790 
tis.K . TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-
mail: faifr@seznam.cz
* Koupím chalupu na klidném míst
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 
203
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.
K . TEL.:775 061 233, e-mail: fajfr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné,celý podskle-
pený, cena 2.06 mil.K . TEL.:775 061 233, 
e-mail: fajf@seznam.cz

KOUPÍM

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled , p ípadn  vykoupím. 
Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. 
Tel. 491 428 728, 602 735 593

* Koupím staré litinové zábradlí, kované 
ploty. Tel. 776 139 418
* Koupím p dní dlažbu, pískovcovou 
dlažbu, napaje ky žulové i mramorové, sta-
ré ploty a brány kované. TEL.:773 207 158
* Koupím betlém d ev ný, loutky a 
jakoukoli kvalitní starožitnost. Férové 
jednání. TEL.:773 207 158
* Koupím staré reklamní cedule, staré 
p ilby, uniformy a jakýkoliv vojenský mate-
riál. Tel. 776 139 418

PRODEJ

* Prodám prasata živá i v p lkách, mož-
no i na opékání. TEL.:724 024 174
* Prodám si ový zdroj el.ohradníku, 2 
roky starý, ješt  rok v záruce. Ohrada až 40 
km, p íkon 4W, nap tí impulsu 9500 V, p v.

ÚVĚRY, PŮJČKYÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané, 

důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

Herna - Bar Náchod přijme

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
 Na plný prac.úvazek
 Dobré fi nanční ohodnocení

   TEL.:774 101 238

cena 4400,- NYNÍ 2500,-K . Zdarma izolá-
tory, atd.. TEL.: 776 146 571
* Prodám chovné za ízení akvarijních 
ryb - 10 tis.litr . Velmi dobré provedení, 2 
roky staré, s p íslušenstvím. Prosperující, 
poradím, p enechám kontakty. Vše za 50 
tis.K . Prosám i jednotliv . TEL.:776 146 
571
* Prodám vykrmené vep e ve váze cca 
120 kg, cena dohodou. Tel. 491 424 754.
* Prodám kuchy .linku - velká variabil-
ní i se spot ebi i - my ka, lednice, mražák, 
mikrovln.trouba. Velmi levn , spot .stá í 3-
5 let. Sp chá. TEL.: 739 672 206
* Prodám plastový zahradní bazén pr -
m r 2 m, hl.50 cm - 2000,-K , písková 
fi ltrace 3 m3 se zakrytovaným erpadlem 
- 4000,-K , možno i jednotliv . TEL.: 737 
261 643
* Prodám menší zachovalou kuchy -
skou linku (sk í ka s d ezem + 4 šuplíky, 
sk í ky s policemi, ší ka 1 m), bílá s šedým 
mramorováním. Cena 2500 K . Tel. 603 
440 969
* Prodám pr tokový oh íva  5 l, v . bate-
rie, zánovní - 2500,-K . TEL.:737 261 643
* Prodám skateboargové prkno. 200 K .
Tel. 602 103 775
* Prodám o išt nou p dní dlažbu cca 
15 m2 21,5x21,5x4 cm, 200,-K /m2, p lky 
zdarma, Vrchoviny. TEL.:776 34 17 68
* Prodám d ev ná EUROokna 120x150. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodám zachovalé pianino zna ky 
PETROF, tel. 774 329 994
* Prodám solární desky Soladur S na 
oh ev bazénové vody velikosti 3 na 1,2 m.
Cena za kus 4.200 K . Tel. 608 380 686
* Prodám EUROSADU LEITZ na výrobu 
eurooken - velmi dobrý stav, dále st edotla-
ké st íkací za ízení zn.KOMA-EST na st í-
kání oken a dve í. TEL.:774 30 80 86

R ZNÉ

* Hledáme lektory jazyk . Info na 
605755744.    
* Hledám brigádníky na naložení hlíny - 
vyvážení na kole ku do kontejneru + úklid 
dvora. Náchod. Tel. 602 103 775
* Naštípu d íví hydraulickou štípa kou 
po tel. dohod  na 724 11 58 55
* Nabízím pastevní ustájení pro men-
šího kon , h íb  (ne h ebce) v Náchod .
TEL.:777 891 587, e-mail: hucul@tiscali.cz
* Pot ebujete peníze, rychle a na ruku? 
Volejte zdarma PROVIDENT 800 180 188
* Vysoce kvalitní broušení et zových pil. 
Tel. 724 11 58 55
* Do nov  otev ené regionální kance-
lá e v Náchod  p ijmu t i spolehlivé 
asistenty pro prodej. Informace: PO - PÁ 
- 777 345 132

AUTO - MOTO

* Prodám OPEL KADET 1,6 D combi, 
r.v.1998, STK 11/2009, cena 10 tis.K .
TEL.:605 038 871
* Prodám MITSUBISHI Lancer Kombi,
po tech. prohlídce, v dobrém stavu. Cena 
dohodou. Sp chá. Tel. 728 869 845
* P estavby aut na LPG, splátkový prodej, 
akontace již od 10%. Zápis do TP i na zahra-
ni ní vozy. www.autonaplyn.cz, Jarom ,
Tel. 777 96 22 05

P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z kancelá e, z domu. Výd lek až 
6000,-K /týden. TEL.:603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

* Prodám št ata od ervená, o kovaná 
- N meckého ov áka, 2 m síce stará, typu 
Rex, bez PP. TEL.:732 274 239   

Firma Jan Kočnar - silniční práce 
Náchod přijme

STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA

s ř.p. B popř.B+E

TEL.: 604 203 001        

Pronajmu občerstvení 
na atraktivním místě v Orl. horách.

Celoroční provoz, na parkovišti, 
zastavěná plocha 77 m2, 

kapacita 40 hostů. Volné ihned.

Tel.: 732 167 291      

POZOR! POZOR!
Hledám šikovné lidičky 

srdcem a duší obchodníky!
Hledám ty, kterým nevadí vysoké 

pracovní nasazení ani vysoké výdělky.
Tel. 732 729 695                  

NOVÝ PRODUKT 
- BLESKOVÁ HYPOTÉKA!

- vyplacení peněz do 24 hod. po schválení
- bez potvrzení příjmu

- bez registru a poplatku

TEL.: 732 729 695             

NEPŘEHLÉDNĚTE!

My ANO a navíc bez poplatků!

776 492 646

MÁTE PRAVIDELNÝ PŘÍJEM?
CHYBÍ VÁM PENÍZE 

A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?

Možnost spolupráce

spol. ACF EC s.r.o.
provozovna v Bohuslavicích 

nad Metují přijme 

KOVOOBRÁBĚČE
pro konvenční a CNC stroje.

Kontakt:
acf.machanova@seznam.cz        

Potřebujete 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

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
P ÍJEM CS LINK, 

GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky, 
panelové domy, hotely, pensiony

profi digitální sestavy pro satelitní 
p íjem do STA (technologie HUMAX, 
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projek-
ty, rekonstrukce stávajících systé-
m , prodej technologie, montáž, 
servis 

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
eských Brat í 89       491 422 999, 777 790 675,

(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po- t 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Cestovní kancelář SONA přijme 

PRACOVNÍKA DO TRVALÉHO 
PRACOVNÍHO POMĚRU, 

PRACOVIŠTĚ V NÁCHODĚ. 
Požadavky: SŠ s maturitou,

aktivní znalost AJ, RP, znalosti práce 
na PC, praxe v cest. ruchu.

Informace: Ing.Radana Šubertová, 
tel.491 426 922, email: sona@sonatour.cz

Prodám LEVNĚ
zavedený second hand

v Náchodě

SPĚCHÁ
TEL.: 723 245 445         

Převezeme Vám

MULTICAROU
beton, písek, štěrk, 

uhlí... stavební materiál
Tel. 739 187 549            



1. lež: Projekt je v souladu s územním plánem.
NENÍ, NEBO :
 Územní plán charakterizuje dané území jako „Smíšené území centrální“, 
které má dle Vyhlášky . 7 o závazných ástech územního plánu sídelního 
útvaru Náchod sloužit p edevším pro m stské integrované bydlení a služby. 
Pro hypermarkety, tedy „za ízení základního a vyššího ob anského vybavení, 
mající nárok na urbanistickou plochu s p evažující funkcí ob anského vyba-
vení“ je ur eno území nazývané „Plochy ob anského vybavení“.
 Všechny strategické dokumenty, které m sto v posledních patnácti letech p ijalo 
(Souhrnná zpráva k ÚPSÚ Náchod, Generel dopravy atd.), mluví o urbanizaci a 
souvislé zástavb  v centru, o podpo e bydlení a vymís ování dopravy z centra. 
P edkládaný projekt je v p ímém protikladu ke všem t mto dokument m.
 M sto Náchod není slepým vykonavatelem územního plánu, který spadl 
odn kud sh ry. Je naopak jeho tv rcem, ale i strážcem a vyklada em jeho 
smyslu. Není-li v n kterých ástech územní plán dostate n  jasný, M sto i 
Zastupitelstvo jako jeho nejvyšší orgán, m že a musí projevit svou v li a dát 
své jednozna né stanovisko Odboru výstavby a územního plánování. Toto 
stanovisko pak slouží Odboru výstavby a územního plánování jako jeden z 
podklad  pro jeho nezávislé rozhodování.

2. lež: Na stanoviska k tomuto projektu je ješt  brzy, m sto 
nemá dostatek podklad .
JE TOMU P ESN  NAOPAK, PROTOŽE:
 Projekt je již tém  p ipraven k územnímu ízení, poté již nebude možné jeho 
podobu zásadn ji ovlivnit. Práv  aktuální zasedání Zastupitelstva je jedinou a 
poslední p íležitostí, jak se k projektu vyjád it.
 M sto se o projektu ofi ciáln  dozv d lo v listopadu 2007 v rámci zjiš o-
vacího ízení EIA. Tém  dvousetstránková dokumentace k tomuto projektu 
obsahovala situa ní plán a podrobný slovní popis, poskytující zcela dostate -
ný obraz o p ipravované akci. M sto navíc vzhledem k rozsahu, strategi nosti
a významu území mohlo a m lo samo aktivn  jednat a zjiš ovat další infor-
mace p ímo od podnikatele T eš áka.

3. lež: Areál nelze využít k bydlení, nebo  hluk ze sousední 
Teplárny p ekra uje normy.
NENÍ TO PRAVDA, PROTOŽE:
 P ímo v sousedství plánuje jiný investor (Protivítr Invest) rekonstrukci stáva-
jícího objektu pro služby, drobný obchod i bydlení. Byty nemohou být práv
kv li hlukovým normám otev ené sm rem ke komunikaci a Teplárn , avšak 
mohou být umíst né jinde. Území investora T eš áka je rozsáhlé a mnoho 
ploch je ve v tší vzdálenosti od Teplárny než budova, kde chce vybudovat 
byty Protivítr Invest. Práv  v blízkosti ul. P íkopy a pod zámeckým kopcem, 
které by byly pro bydlení ideální, mají být umíst ny zadní trakty hypermarke-
t  s manipula ními plochami pro kamiony, s v tráky a další infrastrukturou.
 Neexistuje žádná relevantní hluková studie ešící celé p edm tné území. Ne-
jsou zpracovány žádné návrhy p ípadných protihlukových opat ení, která by 
výstavbu byt  v tomto areálu umožnila. Všechna vyjád ení k tomuto tématu 
jsou jen sm sicí dohad  a spekulací, nepochybn  ovlivn ných i zájmy inves-
tora, prosazujícího sv j projekt hypermarket .

4. lež: Investor kupoval tento areál poté, co se p esv d il, že 
dle územního plánu je zde možné postavit hypermarkety. 
Není estné m nit pravidla b hem sout že.
NENÍ TOMU TAK, PROTOŽE:

 Bezprost edn  po nákupu se podnikatel T eš ák vyjád il pro TK, že chce 
budovy z v tší ásti zachovat a vybudovat zde multifunk ní areál pro drobný 
obchod a služby. Práv  tento projekt vycházel z územního plánu. Poté se ale 
rozhodl zkusit levn jší a jednodušší variantu hypermarket . Práv  nyní se 
rozhoduje o tom, zda m sto sleví ze svých požadavk  daných územním plá-
nem a dalšími strategickými dokumenty, i zda na nich bude trvat.
 Takto velké projekty v blízkosti center m st jsou vždy kontroverzní, vzbuzují 
nevoli a odpor v tší i menší ásti ve ejnosti a investo i s tím musí po ítat.
Práv  proto se zpravidla snaží své projekty do poslední chvíle utajit, tak jako 
tomu bylo i v tomto p ípad .

5. lež: Projekt nezhorší dopravní situaci ve m st , naopak 
p inese nová parkovací místa.
JEDNÁ SE O NAPROSTO ABSURDNÍ TVRZENÍ, PROTOŽE:
 Dle dokumentace pro zjiš ovací ízení EIA bude nové obchodní centrum 
znamenat nár st dopravy minimáln  o 10%. Realita bude nepochybn  ješt
horší, nebo  pro ú ely takovýchto studií se ísla zpravidla podhodnocují.
 Nejkriti t jší sm r je od Prahy sm rem na PL, odstavná parkovišt  by tedy byla 
pot ebná spíše v oblasti Branky a Starého M sta, ne na opa né stran , kam se 
automobily dostávají stejn  skrz celé m sto v permanentn  ucpaném sm ru.  K 
podobnému ú elu m lo sloužit již parkovišt  u Lidlu, je však placené a zpravidla 
poloprázdné. Není d vod domnívat se, že u dalších parkoviš  ve stejné oblasti 
tomu bude jinak. Nedostate n  využívány jsou i parkovací plochy v Raisov  uli-
ci. Navíc plánovaná parkovišt  u Obchodního centra Tepna jsou dimenzována s 
minimální rezervou, zhruba 85 % parkovacích míst má sloužit zákazník m.
 Sm ry od erveného Kostelce a Broumova sice nyní ješt  nejsou p etížené,
avšak nové obchodní centrum podstatn  zvýší dopravní zát ž i v doposud 
klidn jších lokalitách, jako je Plhov (auta budou projížd t pod okny stovek 
domácností, kolem základní školy, h išt  a koupališt ) nebo Kladská ulice 
(auta budou projížd t mj. kolem budovy st ední školy).

6. lež: Vedení m sta se o p ipravovaném projektu dov d lo tepr-
ve v dubnu 2008, proto o n m nemohlo informovat ve ejnost.
NENÍ TO PRAVDA, PROJEKT BYL N KOLIK M SÍ-
C  ZÁM RN  UTAJOVÁN A SNAHA O ZAMLŽOVÁNÍ 
PODSTATNÝCH IFNORMACÍ POKRA UJE I NADÁLE.
 Starosta m sta m l o p ipravované stavb  hypermarket  informace nejpoz-
d ji v ervnu 2007. Jeden z radních, který je úzce spojen s projek ní fi rmou, 
která na zám ru spolupracuje, disponuje velmi podrobnými informacemi o 
p íprav  projektu minimáln  od podzima 2007. Za M sto Náchod se v lis-
topadu 2007 k vlivu zám ru na životní prost edí vyjad oval místostarosta 
Jaroslav Rohulán. P esto se informace o takto zásadní zm n  tvá e m sta
neobjevila v Náchodském zpravodaji ani v místním tisku, a to ani poté, co to
M stu uložil Krajský ú ad Královéhradeckého kraje. M sto tak zásadním zp -
sobem porušuje jednu ze svých základních povinností - poskytovat ve ejnosti
informace. Zcela z ejm  tak nad azuje zájmy investora zájm m ve ejnosti.

7. lež: M sto nem lo a ani v budoucnu nebude mít na tuto 
investici fi nan ní prost edky.
INVESTICE DO BÝVALÉ TEPNY BY BYLA V MOŽNOS-
TECH M STA, NEBO :
 Podnikatel T eš ák vydražil celý objekt za vyvolávací cenu 18 milion  korun, 
což není nijak závratná ástka. Jednalo by se navíc o investici s možností dalšího 
prodeje, tedy rychle návratnou. M sto již v minulosti investovalo i do mnohem 

mén  významných lokalit (výkup pozemk  v B lovsi) a také nap íklad pláno-
valo padesátimilionovou investici do objektu bývalých b loveských lázní, která 
by dle vyjád ení starosty „m sto významn jším zp sobem nezatížila“.
 Pro m sta je k ú el m obnovy nevyužívaných objekt  práv  nyní p ípra-
ven dota ní program Evropské unie Regionální opera ní program NUTS II 
Severovýchod. Je zde možné erpat dotace až do výše 92 % a vzhledem k 
významu a rozsahu daného území by M sto Náchod tuto podporu velmi prav-
d podobn  získalo.

8. lež: Areál je poznamenán ekologickou zát ží, budovy jsou 
ve špatném stavu a demolice je nutná.
JEDNÁ SE O NEPODLOŽENÉ A MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ.
 Neexistuje žádná relevantní studie ekologických zát ží, nebyl zpracován 
žádný komplexní pr zkum dané lokality. Vše je op t pouze na úrovni dohad
a spekulací, nepochybn  ovlivn ných i zájmy investora. Pokud by se jednalo 
o významn jší zát ž, nemohla by zde logicky být ani prodejna potravin.  Ne-
jde o to, aby co nejvíce p vodních budov z stalo stát, budou- li nutné demo-
lice, je t eba je uskute nit. Jde o hledaní efektivního a pro m sto p ínosného
využití areálu bezprost edn  navazujícího na centrum.

9. lež: M sto by nem lo zasahovat do soukromého vlastnictví, 
investor má právo postavit objekt dle svých vlastních p edstav.
M STO JE VŽDY ZODPOV DNÉ ZA PODOBU STAVEB, 
KTERÉ SE NA JEHO ÚZEMÍ REALIZUJÍ, A TUTO ZOD-
POV DNOST MUSÍ P IJMOUT.
 Práv  kv li tomu, aby mohla ve ve ejném zájmu výstavbu na svém území 
regulovat, má samospráva k dispozici územní plán a další legislativní nástroje.  
Nejde o to klást investorovi p ekážky, ale o to, že územní plán v podob , v jaké 
je, nabízí spoustu možností využití dané plochy a z hlediska ve ejného zájmu je 
t eba klást d raz na to, aby tyto možnosti byly v maximální mí e využity.
  Trvat na dodržení pravidel územního plánu je mnohem mírn jší zásah do 
soukromého vlastnictví než nap . vyvlastn ní, jehož se ve ve ejném zájmu 
také n kdy využívá.

10. lež: Nesouhlas s realizací projektu neobsahuje žádný pozi-
tivní návrh, jen kritizuje.
ALTERNATIVNÍ NÁVRHY NEJSOU V TUTO CHVÍLI 
AKTUÁLNÍ, NEBO :
 Pro ú ely územního ízení nejsou pozitivní návrhy relevantní, není možné 
vznášet alternativní varianty. P ipomínkovat a souhlasit i nesouhlasit lze 
pouze s navrhovaným ešením.  Návrh jiného ešení daného území m že být 
v sou asné situaci p edm tem jednání mezi investorem a M stem teprve po 
zablokování projektu v jeho sou asné podob .  M sto mohlo jednat s inves-
torem již nejmén  p l roku, tedy od doby, kdy se o projektu poprvé ofi ciáln
dozv d lo. Mohlo vznášet své p ipomínky a p edstavy o využití areálu tak, 
aby odpovídal významu daného území i širšímu smyslu územního plánu. 
P edstavitelé užšího vedení m sta se však naopak pokusili projekt utajit, aby 
bylo možné prosadit jej ve stávající podob .

PETICE PROTI VÝSTAVB  HYPERMARKET
   Vyjád it sv j postoj k plánováné výstavb  supermarket  m žete i prost ednic-
tvím petice, kterou lze v Náchod  podepsat v Knihkupectví Horová - Maur, v 
Antikvariát  Ji ího Hory, v klubu Hopsá ek a v Zeleninách u Maršík  na Plho-
v  i v Tyršov  ul. Michal Kudrná , Sdružení dobrovolných ob an , o.s.
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Hledáme
na dohodu o pracovní innosti

IDI E s P skup. C
vlastnícího Osv d ení profesní

zp sobilosti idi e.
P eprava  zboží do/z N mecka

naším IVECO Eurocargo

A2000 Pr myslová elektronika s.r.o.
T.G.Masaryka 375

549 01 Nové M sto nad Metují
tel.: 491 470 378

MĚSTO NÁCHOD PRODÁ OBÁLKOVOU METODOU POZEMEK 
PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU:

Nabídky v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem: 
Výběrové řízení - pozemek 897/25 - neotvírat

doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a fi nancování.
Uzávěrka přihlášek 30.5.2008 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237
Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje

Čarodějnické odpoledne
   Na St ední škole, Husovo nám.1218 v Novém M st  nad Metují v areálu internátu Hrad a-
ny vypuklo 29. dubna arod jnické odpoledne. Kolem „ arovného“ ohn  se sesedli všichni 

žáci ubytovaní na internátech Hrad any, Krá-
lí ek i Merkur. Prob hla sout ž o nejkrásn jší 
arod jnické košt , (kterou po zásluze vyhrá-

li žáci Praktické školy), zazpívali se písni ky, 
hrálo se na kytary i bubny. Nakonec se opéka-
ly bu tíky a slavnost  spálily arod jnice, aby 
neškodily ani škole a ani žák m.

 Mája Balcarová, 
vychovatelka      

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

CDS, s.r.o. Náchod

Mediálním partnerem projektu Dopln k jsou noviny ECHO

 Co nového Vaše fi rma nabízí?
   Naše fi rma nabízí vzd lání v oboru auto-
mechanik - idi  kamionové a autobuso-
vé dopravy na st ední škole automobilní 
v Holicích. Toto studium je ur eno pro 
absolventy st edního vzd lání s výu ním 
listem a absoloventy st edního vzd lání 
zakon eného maturitní zkouškou.

 O co se konkrétn  jedná?
   Jedná se o studium zam ené na pro-
hlubování základních odborných 
dovedností a získání idi ských 
znalostí a dovedností. Absoloven-
ti studia získají výu ní list v obo-
ru automechanik - idi  kamiono-
vé a autobusové dopravy, idi ská 
oprávn ní na skupinu C, C+E, D, 
D+E, CPS - certifi kát zp sobilos-
ti k výkonu práce idi e v kami-
onové doprav . Dále absoloventi 
získají Europass (evropský sou-
borový doklad o vzd lání a pra-

covních zkušenostech) a znalosti z logis-
tiky, navigace a základ  cizích jazyk .

 Jaké jsou podmínky pro p ijetí ke 
studiu?
   Podmínky pro p ijetí jsou idi ské 
oprávn ní skupiny B (vozidla do 3,5) 
tuny, potvrzení o zdravotní zp sobilosti 
ke studiu a p ihláška ke studiu.

Více informací na www.cdsnachod.cz

Jedná se o pozemek nacházející se na konci ul. V Třešinkách 
číslo pozemkové parcely 897/25 o výměře 1.071 m2 

- VYVOLÁVACÍ CENA 500,- KČ/M2

Farma Turov -  V koňském sedle podhůřím Krkonoš

 Cena týdenního pobytu 2 600 Kč
 Věk od 7 do 15 let  Stanový tábor

Hlavní náplní tábora bude jízda na koni. Také naučíme děti starat se o koně, jezdit v sedle 
i bez sedla. Každý den je pro děti připravena 1,5 h jízda v terénu a dopolední program 
ježdění bez sedla.

Turnusy
 1)29.6. - 5.7. 2)6.7. - 12.7. 3)13.7. - 19.7. 4)20.7. - 26.7.
       5)27.7. - 2.8.          6)3.8. - 9.8. 7)10.8. - 16.8. 8)17.8. - 23.8.
       9)24.8. - 30.8.

Kontakt: Markéta Mertlíková, Rokytník 24, Hronov
tel.: +420724521210, +420603777402

email: marketa.mertlikova@seznam.cz, web: www.kone-rokytnik.cz

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY S KOŇMI



PRIMALEX
tónování interiérových

 a fasádních barev 
vodou editelných

email

A-Z color,
ul. eských brat í 89

Náchod
Tel. 491 487 054

mob. 724 123 174Novibra Boskovice s.r.o. byla založena v roce 1992 n meckou fi rmou Spindelfabrik S ssen GmbH. Hlavním výrobním 
programem  Novibry je výroba a montáže komponent  komplexních konstruk ních skupin pro textilní strojírenství.  
Hlavním výrobním programem Novibry jsou v etena  pro textilní dop ádací stroje.Postupem asu se Novibra propraco-
vala, za pomoci všech jejich zam stnanc ,   na špi ku sv tových výrobc   v eten pro textilní dop ádací stroje. Díky tomu 
se nám poda ilo získávat zakázky po celém sv t . Od roku 2001 je vlastníkem  Novibry švýcarský koncern RIETER , 
do jehož struktury se Novibra v uvedeném roce za lenila. Export Novibry tvo í z 24 % export do švýcarské mate ské
fi rmy. Zbývající ást produkce se exportuje hlavn  do íny, Japonska, Indie, N mecka, Itálie, Pákistánu, Thajska aj. 
zemí. V roce 2006 se za alo investovat  do výstavby. V dubnu roku 2007  byla zprovozn na nová p ístavba výrobní haly 
pro montáž a expedici.V zá í 2007 se za alo s výstavbou dalších  3 nových výrobních hal + sociálního  zázemí šaten.
V p ízemí bude prostor i pro administrativu.  Zprovozn ní výrobních i nevýrobních prostor je plánováno na kv ten 2008. 
Celosv tová pracovní síla RIETRU je cca 14 600 zam stnanc ..

Pro všechny t i profese nabízíme:
 Smluvní mzdu 
 Týden dovolené navíc
 Jazykové vzd lávání AJ, NJ

 Odm nu  p ed dovolenou a váno ními svátky 
 Penzijní p ipojišt ní
 Závodní stravování
 Pružnou pracovní dobu

 Zaškolení, profesní r st ,
 Perspektivní a stabilní zam stnání v rozvíjející se fi rm

fi rm  Novibra Boskovice, pat ící do mezinárodního 
koncernu fi rem Rieter

Požadujeme:
 Vzd lání VŠ nebo  ÚSO  strojní  
 Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i pís-

mem
 znalost n meckého jazyka vítána
 zkušenosti v obchodním jednání
 Zkušenosti s technologií dop ádacích stroj  vítána
 Znalost  práce s PC
 ochotu cestovat – podíl služebních cest mimo Evropu 

30%
idi ský pr kaz skupiny B

Nápl  práce: 
Po zapracování samostatné ízení p id leného teritoria 
(pravd podobn   mimo Evropu). Sledování trhu, návšt vy
zákazník , organizace výstav, vzd lávání našich obchod-
ních zástupc  v daném teritoriu.
Jako osobní p edpoklad o ekáváme:
Organiza ní schopnosti, angažovanost, spolehlivost, samo-
statné jednání, komunikativnost, kultivované vystupování

Zaměstnance úseku obchodu 
a marketinku – regionálního prodejce

Zaměstnanec technické podpory prodeje

Požadujeme:
 Vzd lání VŠ nebo  ÚSO  strojní  
 Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
 Znalost n meckého jazyka výhodou
 Praxe ve strojírenském vývoji, znalost textilní problematiky (spe-

ciální p edení) výhodou
 Zkušenosti s technologií dop ádacích stroj  vítána
 Znalost  práce s PC, práce s programem Corel Draw, Power Point 

vítána
 Ochotu cestovat – krátkodob  i mimo evropská teritoria

idi ský pr kaz skupiny B
Nápl  práce: Poradenství útvaru výzkumu a vývoje v oblasti 
výrobk  v textiln  technickém ohledu. Zavedení a pé e o nové 
výrobky v etn  pé e o jejich zkoušení v provozu p ádelen. Podpora 
útvaru prodeje p i výstavách a zákaznických symposiích  i mimo 
Evropu. Vypracování podklad  pro prodej v etn  prospekt
Jako osobní p edpoklad o ekáváme:
organiza ní schopnosti, samostatnost jednání, schopnost komunika-
ce, kultivované vystupování.

Vývojový konstruktér

Požadujeme:
 Vzd lání VŠ strojní obor strojírenství, konstrukce
 znalost anglického jazyka na úrovni st edn  pokro ilý
 znalost  práce s PC; znalost práce v n kterém z 3D CAD 

    (Unigraphics NX4) a  FEM  výhodou; zkušenosti 
    s prací v SAP výhodou 

 praxe s obdobným zam ením výhodou
idi ský pr kaz skupiny B

Nápl  práce: 
vývoj nových výrobk
zodpov dnost za sv ené vývojové projekty

Jako osobní p edpoklad o ekáváme:
Organiza ní schopnosti
samostatnost jednání
zodpov dnost
kreativitu

Informace poskytneme na: telefon: 516 528 128; mobil 724 757 128 ; 
E-mail: personal@novibra.com, Kontaktní adresa: Na Kamenici 2188, 680 01Boskovice

Do výb rového ízení za azujeme na základ  profesního životopisu v eském  a anglickém jazyce, kopií nejvyššího dosaženého vzd lání  a fotografi e.

Porodnice p eruší 
provoz

  Porodnice v Oblastní nemocnici Náchod p eruší kv li povinnému malování provoz 
v období od 21.5. do 2.6.2008. Rodi ky p estane porodnice p ijímat 21.kv tna v 0:00 
hodin. Po dokon ení výmalby bude první možný termín pro p ijetí 2. ervna v 6:00 
hodin ráno. Nastávající matky v tomto období budou p ijímat ostatní porodnice v kraji 
jako je Trutnov, Rychnov nad Kn žnou nebo Hradec Králové.
  „Jsme si v domi komplikací, které p erušení provozu rodi kám zp sobí. Samoz ejmos-
tí je možnost kdykoliv zavolat do nemocnice a poradit se jak postupovat. K dispozici 
je telefonní linka na gynekologicko-porodnického odd lení 491 601 750 s nep etržitým 
provozem nebo krajská linka 841 155 155, kde je možné získat všechny pot ebné infor-
mace.“ vysv tluje primá  gynekologicko-porodnického odd lení Marek St echa.
   V p ípad  nutnosti budou k dispozici porodní asistentky, které by rodi ku doprovázely 
v sanit  do nejbližší porodnice. Okolní porodnice a všechny gynekologické ordinace v 
regionu byly nemocnicí informovány o podrobnostech p erušení provozu. „Nemocnice se 
snaží zajistit takové podmínky, aby dopady p erušení provozu tohoto v lo ském roce nov
zrekonstruovaného odd lení byly pro potenciální rodi ky co nejmenší.“ ujiš uje editel 
nemocnice Miroslav Švábl. LH

pro Váš spokojený 
spánek a krásné sny

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

MATRACE -
ORTOPEDICKÁ
SONATA 1999,- 
V ETN  DPH

NEJV TŠÍ VÝB R
P ILEB V REGIONU

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

Když počasí dovolí,
sejdeme se v údolí...

DNY ÚPICE
sobota 10.5.

postupně se představí
hudební skupina 
UHASTE ESTER, 

ZUŠ A.M.Baxton - hudebně 
taneční vystoupení,

Klub loutkářů Úpice s pohádkou 
„Jak se čerti ženili“

celý den - výstava a malování 
Klubu amatérských výtvarníků v

zahradě mlýna

neděle 11.5.
hudební skupina ROHOŘEZ

Klub loutkářů Úpice

Areál u Panského hostince v 
Babiččině údolí

   V Dom  d tí a mládeže Domino v 
Hronov  je uvád na do provozu nová 
lezecká (boulderingová st na). Domino 
navíc otev e pro d ti a mládež kroužek 
lezectví jako jeden ze svých zájmo-
vých útvar . (r)

ST NA V 
HRONOV

   V Jarom i - Josefov  prob hla oslava 
30 - ti let existence josefovské základní 
školy. Uskute nila se nap íklad setkání 
žák , i bývalých zam stnanc . Nechyb l
Den otev ených dve í, vernisáž obraz i
spole enský ve er.                                (r)

ŠKOLA 
SLAVILA

M sto Náchod prodá obálkovou metodou :
Bílá 1971 - volný byt, íslo 1971/16, 3+1, o vým e 72,45 m2 vyvolávací cena 900.000,-K .

Prohlídka bytu je možná ve dnech 22.5. a 29.5.2008 vždy v 9:00 hod.
Raisova 676, volný byt, íslo 676/11, 3+1 o vým e 68,50 m2 vyvolávací cena 850.000 K .

Prohlídka bytu je možná ve dnech 22.5. a 29.52008 vždy v 9:30 hod.

Nabídky v uzav ené obálce ozna ené v levém hor. rohu nápisem :
Výb rové ízení - byt 1971/16 - neotvírat
Výb rové ízení - byt 676/11 - neotvírat

doru it na M Ú Náchod, Odbor správy majetku a fi nancování.
Uzáv rka p ihlášek 30.5.2008 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237
Prodej pouze prvnímu v po adí - p i jeho odstoupení se ízení ruší a opakuje.

Firma LUMCO s.r.o.  přijme 

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO
AUTOMOBILU

pro pobočku v Novém Městě nad Met.
Požadavky: ŘP C, E vítán

Tel. 605 073 823 p. Lukáš



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

PLASTOVÝCH OKEN
                   žaluzie * rolety * parapety

PRODEJ A MONTÁŽ

AKČNÍ NABÍDKA: 
PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!

AKCE pro penzisty 

AKCE pro penzisty 

SLEVA 10%

SLEVA 10%

Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA 
při objednávce nad 10.000,-Kč

Sleva pro všechny: 
– 30%

 na vnitřní 
plastové parapety až do 

odvolání.

ST ECHY
provedeme práce:

* pokrýva ské * klempí ské
* malby a nát ry * zednické 
* tesa ské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 

PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)

 Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí

 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy

 Vše nově zrekonstruováno   Dobrý příjezd vozidel

 K dispozici od května 2008

 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.:777 152 750

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

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

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:  1.8.2008 nebo dle dohody
Uzávěrka přihlášek:  16.5.2008

Přihlášky zasílejte na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr.Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a mezd Purkyňova 446, 547 69 Náchod

Asistent/ka ředitele

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

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

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

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

www.rako-reality.cz

Náchod - nov  zrekonstr. byt 3+kk v 3.NP ve zd ném dom , podl. plocha 85m2 .................1.654 000,-K
eská Metuje - zd ná dvoubytovka (p ízemí: 2+1, patro: 3+1) se zahradou ........................2.100 000,-K

Dolní Radechová - RD - 4 místnosti+p da vhodná k vestavb , slunný pozemek 680m2 .....1.980 000,-K
Machov - roubená chalupa s kachlovými kamny ve špatném stavu se slunnou zahradou .......320 000,-K
P ibyslav u Nového M sta n/Met. - hospodá ské stavení s  obyt. ástí,stodolou,chlévem .....800 000,-K
Nové M sto n/Met. - družstevní byt 1+1 ve 4. pat e, nová koupelna a kuchyn , volné ..........840 000,-K

ervený Kostelec - stavební pozemek o vým e cca 1500m2 nedaleko centra ........................650 000,-K
Náchod - rekrea ní chatka na vlastním pozemku, voda p ivedena, slunné místo .....................330 000,-K
Police n/Met. - objekt vhodný jako ubytovna, provozovna, penzion - zast. pl. 300m2 ..........1.350 000,-K
He mánkovice - zd ná chalupa ve výborném stavu v lokalit  CHKO Broumovsko ............2.100 000,-K
Náchod - p kný moderní byt 3+1 v os. vl. v 1.NP s výtahem, podl. plocha 73m2 ................1.350 000,-K
Náchod - DB 3+1 po vnit ní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s  výtahem a lodžií .............1.390 000,-K

eská Skalice -  rovinatý slunný pozemek o vým e 2 865m2 na lukrativním míst .................300,-K /m2

Náchod  - Kramolna - rozestav ný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2 ..............1.690 000,-K
Náchod - prodej DB 1+1 nad nemocnicí, užitková plocha 40m2, v  7.pat e s výtahem ...........675 000,-K
Náchod - Pavlišov  - podsklepený RD 3+1, hala, garáž, technická ást,zimní zahrada ........2.100 000,-K
Náchod - Plhov - byt 1+1 v os. vl. ve 4. pat e s výhledem do p írody, nová okna,výtah .........750 000,-K
Náchod - prodej 4 zahrádek nad koupališt m, prodej možný i jednotliv , max. do 700m2 .......150,-K /m2

Náchod - Babí - stavební slunný pozemek vhodný na stavbu RD, inž. sít  na hranici ............500 000,-K
Broumovsko - pozemky ur ené k zastav ní a ostatní pozemky o r zných vým rách .............INFO v  RK

- 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

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokarton  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové sm si  omítky Terranova  desky d evošt pkové a cetris 
 okna Velux  dve e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokarton

B loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel./fax:491 423 243, E-mail: sekretariat@gymnachod.cz, http://www.gymnachod.cz

přijme

UČITELE S APROBACÍ
španělský jazyk – cokoliv, nástup od 1. 9. 2008

SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
(znalost Windows, Novell, Linux, HTML, hardware nutná), nástup 1. 8. 2008

Žádost o místo s přiloženým životopisem a představou o Vašem působení na Jiráskově gymnáziu 
doručte do 28. května 2008 na adresu školy.
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

KOŽENÁ GALANTERIE 

* batohy * dámské kabelky
* školní aktovky a penály

* pánské aktovky
* peněženky * atd.

KAMENICE 142, NÁCHOD
po-pá 9-17,00, so 8-11,30           

                                    

NOVÁ KOLEKCE 
2008

fi rem BAGMASTER, 
TOPGAL, ALPINE, 

OZÓNE, HIS

   Bytov˝ fond v mnoha p¯Ìpadech mor·lnÏ 
i technicky zastaral. ZajistÌme pro spoleËen-
stvÌ vlastnÌk˘, samospr·vy dom˘ zpracov·nÌ 
n·vrh˘ na provedenÌ rozs·hlejöÌch oprav by-
tovÈho fondu Ëi jeho rekonstrukci a modern-
izaci. To vöe pochopitelnÏ vËetnÏ definov·nÌ 
v˝öe rozpoËtov˝ch n·klad˘. Poskytneme tech-
nickou agendu a zajistÌme i praktickou real-
izaci dle tÈto agendy. VY budete bydlet, MY 
se o V¡S budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

Dejte 
si 

u nás
sklenku...

SQUASH CENTRUM Náchod
Ricochet + Squash + stolní 

tenis
Házenká ská hala - Hamra

tel. 602 886 577

ENDORFINU!

UP ES UJEME
Sešívané jaro 

na zámku
   Tiska ský šotek si v tomto malém tex-
tíku za ádil hnedle dvakrát. Pro zájemce 
o výstavu tedy uvádíme datumy a asy na 
správnou míru.
  Pan Josef Barto  - Dobenín s chotí a 
Správa zámku Nové M sto nad Metují 
Vás srde n  zvou na výstavu patchworku, 
která již probíhá a bude instalována do 
30.kv tna 2008 v Galerii Pod Žebrovkou. 
Otev eno je denn , mimo pond lí, od 9 do 
15 hodin. Každou sobotu je pro návšt vní-
ky p ipraven workshop.

  Asociace turistických oddíl  mládeže, oddíl STOPA a odbor K T
  Nové M sto nad Metují po ádají 13. ro ník pohádkového pochodu - POHÁDKOVÝ 
ŠMAJD SE STOPOU, který se uskute ní 31.5.2008. Start od 13.00 hod. do 15.00 hod. od 
novom stské sokolovny. Na trase dlouhé cca 5 km se budou d ti setkávat spolu se svými 
rodi i s pohádkovými postavi kami a plnit r zné úkoly, za které dostanou malou odm nu.
V cíli eká na každého medaile. Doporu ujeme si vzít s sebou uzeninu a pe ivo. Limo, 
káva, aj, pivo a drobné zákusky bude možno zakoupit v cíli na tábo išti U Rezku. Srde n
zveme všechny, kte í cht jí zajímav  prožít sobotní odpoledne. Akci podporují fi rmy a 
jednotlivci z Nového M sta a okolí. 

Bc.So a Novotná, vedoucí turist. oddílu mládeže Stopa.

Záchranné cvi ení na SPŠ v Hronov
  Koncem dubna prob hlo na SPŠ Hro-
nov reálné záchranné cvi ení, kterého se 
zú astnily jednotky hasi ského záchran-
ného sboru, zdravotnické záchranné slu 
by, eského erveného k íže a psovodi 
Policie R.
   Scéná  poplachu je jak vyst ižený z 
amerického ak ního fi lmu. „Neznámý 
pachatel založil ohe , aby zamaskoval 
distribuci drog ve škole. Ho et za ala
elektroinstalace a ho ící plasty a guma 
vytvo ily na schodišti neproniknutelnou 
clonu kou e a dokonce došlo k výbuchu 
malého kompresoru, jehož výsledkem 
bylo zavalené schodišt . N kte í žáci se 
nesta í evakuovat a jsou uv zn ni ve 4. 
pat e, dva studenti jsou poh ešováni (t ž-
ce ran ni n kde u z íceného schodišt ).
Množství žák  evakuovaných na dvo e
školy je zasaženo sklem z rozbitých oken. 
P i hasi ském zásahu byl objeven možný
pachatel, který také unikl z budovy a 
schovává se v areálu blízké MŠ. P ivolaná
policie ud lá pr zkum prostoru, zadrží
pachatele služebním psem a najde ukryté 
drogy. V batohu pachatele najde a zne-
škodní výbušninu a protože p i evakuaci
došlo k panice osob ze sousedství školy, 
kte í cht li odjet autem - auto havarovalo, 
osádka se nem že sama dostat ven a je
ran ná.“
   Celý projekt si vymyslel žák SPŠ Hro-
nov Ji í Teichmann v rámci projektu 
„Malé granty“, který na škole probíhá 
tento rok.
   Cvi ení za alo ve 12.00 hodin trvalo 
asi jedna a p l hodiny. Evakuace prob h-

la rychle a v po ádku, hasi i vynesli ze školy dva žáky v bezv domí a pomocí žeb íku a 
plošiny pomohli uv zn ným  žák m a u iteli ze 4. patra. Záchranná služba ošet ila ran né
a pomocí megafonu paní doktorka informovala ostatní p ihlížející, co práv  d lá a na co si 
musí dávat pozor p i poskytnutí první pomoci. Potom se žáci s u iteli p esunuli do areálu 
MŠ, kde policisté s psy p edvedli svou práci -
poslušnost psa, zadržení pachatele a vyhledávání drog a výbušniny. Nakonec hasi i p ed-
vedli vyprošt ní osádky z  havarovaného auta.
   Nakonec organizáto i p ipravili malé p ekvapení. Pozvali do Hronova delegáta agentury 
Dobrý den Pelh imov, který pozoroval a potvrdil nový eský rekord „Obvázané ruce“ (žáci 
si vzájemn  obvázali za dohledu d v at zdravotního kroužku základní školy ruce od záp stí
po ramena). Hodnota rekordu je 589 obvázaných rukou. 

Žák Ji í Teichmann a u itel Mgr.Karel Šimek

Tady je Policie eské republiky - 4.
Co d lat, když se stala nehoda

Jak postupovat p i autonehod ?
 Neprodlen , ale bezpe n  zastavte vozidlo a 

ozna te místo nehody (p ed umíst ním výstražného 
trojúhelníku zapn te varovná sv tla). Vypn te motor 
a vytáhn te klí ky ze zapalování. Pokud je t eba, 
zajist te vozidlo proti pohybu ru ní brzdou!

 Zajist te, aby nebyla ohrožena bezpe nost a 
plynulost provozu (v tomto p ípad  jste oprávn ni 
zastavovat jiná vozidla)

 V p ípad  zran ní ú astník  poskytn te podle 
svých schopností první pomoc a p ivolejte zdra-
votnickou záchrannou službu (tel. 155) Pokud jsou 
u nehody alespo  dva lidé, jeden poskytuje první 
pomoc a druhý volá záchrannou službu (155) a Poli-
cii eské republiky (158).

 Setrvejte na míst  dopravní nehody až do p ícho-
du policisty. Pokud jdete p ivolat pomoc, na místo 
nehody se poté neprodlen  vra te.

 Pokud to nevyžaduje bezpe nost a plynulost sil-
ni ního provozu, nep emis ujte vozidla, v p ípad
manipulace vyzna te jejich p vodní postavení.

 Nepožívejte žádný alkohol ani jiné návykové lát-
ky, spolupracujte p i vyšet ování. idi  je povinen 

podrobit se orienta ní dechové zkouš-
ce, v pozitivním p ípad  pak následn
i léka skému vyšet ení s odb rem krve 
i mo i. Odmítnutí dechové zkoušky a léka ského 

vyšet ení bez závažného d vodu je bráno, jako by 
idi  požil alkohol nebo omamné látky a odpovídají 

tomu také uložené sankce.
Pár dalších dobrých rad: 
  Pokud jste sv dkem dopravní nehody, p istupujte k 
havarovanému vozidlu opatrn . Po ruce m jte lékár-
ni ku, baterku, mobilní telefon, d ležitý je i hasicí 
p ístroj.Jestli jste ú astníkem dopravní nehody, která 
se obešla bez zran ní a není žádný další zákonný 
d vod k p ivolání policie ( automobil pat í t etí oso-
b , zp sobená škoda je vyšší než 50.000 korun, dru-
hý ú astník nehody se nechce dohodnout), vyplatí se 
celou situace vyfotografovat.
Telefonování na linky tís ového volání 158 , 150  a 
155 je bezplatné, policie, hasi i a záchranka tvo í
jednotný integrovaný záchranný systém, sta í tedy 
zavolat pouze na jedno z uvedených ísel a operáto i
si již pot ebné informace p edají mezi sebou. Pokud 
je p i nehod  n kdo zran ný, vždy volejte nejd íve 
záchranku 155 – sd lte, kde se nacházíte (m sto, 
ulice, k ižovatka, íslo kilometru dálnice, orienta ní 
bod), dále po ty a stav zran ných. Je dobré sd lit i 
Vaše jméno a telefonní íslo odkud voláte.
Na záv r jedno p ání: Bu te k sob  jako ú astníci 
silni ního provozu ohleduplní, jen tak máte šanci 
dojet Vy i ostatní bez nehody.
V p íštím díle se budeme v novat  po ádkové policii.

Eva Pracha ová, 
tisková mluv í P R, O Náchod
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