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AKČNÍ CENY 
SATELITNÍ TECHNIKY

 

VŠECHNY MODELY
REMOSEK V AKCI
AKČNÍ CENY MYČEK
SPORÁKŮ I PRAČEK

Prodejna strojů 
a nářadí

Běloveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

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

230V/50Hz
příkon 600W
průměr sečení 320 mm

EL. SEKAČKA 2v1
ELM 600 DUO

NOVINKA 2v1
PŘÍDAVNÁ KOLEČKA
SBĚRNÝ PYTLÍK
TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
MOŽNOST SEČENÍ STRUNOU - NOŽEM

NOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍNOVĚ OTEVŘENÉ ZASTOUPENÍ
DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,DODÁVKA A MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT,

VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,VJEZDOVÝCH BRAN, ZÁVOR, PARKINGŮ,
DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮDOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ

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

RADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKARADEK HYNEK - GARÁŽOVÁ TECHNIKA

 Novoměstští radní postupují návrh výstavby tamního koupaliště ke schválení zastupitelům. 
Součástí záměru výstavby koupaliště je snaha o získání fi nanční podpory na tuto akci ze zdro-
jů Evropské unie.                                                                                                                    (r)

„NADĚJE PRO KOUPÁLKO“„NADĚJE PRO KOUPÁLKO“

Občanské sdružení Babiččino údolí 2006 ve spolupráci s NPÚ ú.o.p. v Josefově 
- Správou státního zámku v Ratibořicích a Městským úřadem v České Skalici

si vás dovolují pozvat na doprovodný program k akci

„III. Císařské manévry u zámku v Ratibořicích“
Program se uskuteční dne 23. 5. 2009 od 9,00 - 17,00 hod

v areálu zámeckého parku v Ratibořicích

Je pro vás připraveno: 
      - hudební vystoupení skupiny Kantoři  - občerstvení
     - malé trhy v areálu parku                     - návštěva zámecké expozice

Vstupné: 50,- Kč pro dospělé, 30,- Kč pro děti od 3 let,
studenty, seniory a držitele průkazů ZTP a ZTP/P

- v zámeckém areálu platí návštěvní řád NKP SZ Ratibořice
- vstupenku zakoupenou při vstupu do areálu můžete použít i k

návštěvě druhého prohlídkového okruhu zámku*)
*) po předložení vstupenky Vám bude v pokladně zámku přidělen

čas Vaší prohlídky, tento prohlídkový okruh je bezbariérový

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí!“

 Jako každý rok, tak i letos v dubnu, pořádal Obecní úřad v Kramolně besedu, která se 
nazývá Setkání s důchodci. Scházejí se zde „dříve narození“ občané i z části obce Lhotky a 
Trubějov. Pobaví se spolu a vždy je pro ně připravený bohatý program. Letos nastudovala 
Mateřská škola v Kramolně pro přítomné diváky divadlo: Cvrček a mravenci. Na jeho režii 
se podílela Jiřina Rezková a Zuzka Koubková. Hra měla veliký úspěch a malí herci byli po 
zásluze odměněni potleskem.Následovala zajímavá přednáška příslušníka Policie ČR o krá-
dežích a prevenci proti nim. Diváci zhlédli ukázky stepu v choreografi li paní učitelky Hele-
ny Bohadlové. Show mladých stepařů byla též bezchybná. Hezky zazpívala i žačka Martina 
Rejzková z  Trubějova. Občerstvení bylo zdarma a hudba k tanci a poslechu vytvořila velice 
dobrou náladu všech přítomných. Ke konci pořadu chodili hudebníci od stolu ke stolu a hráli 
osazenstvu „ do ouška“. Celá hudební skupina se vzdala odměny za vystoupení a její vedou-
cí řekl: „Jsem rád, že mohu pro obec něco udělat“. Takovým občanům patří vřelý dík.

                     Text Mir.Vávra, foto J. Zelený

Setkání se vydařiloSetkání se vydařilo

 Radní v Broumově schválili příspěvek 
z městského rozpočtu určený na podporu 
účasti pěstounských rodin z regionu správní-
ho obvodu Broumova na „Setkání pěstoun-
ských rodin“. Místem jeho konání je Nové 
Město nad Metují ve dnech 5. - 7- června t.r.                                                                  

(r)

PODPOŘÍ PĚSTOUNY

 Zajímavá akce se uskutečnila v Jaromě-
ři. Jednalo se o Slovinské dny, které před-
stavily kulturu této země, konkrétně pak 
slovinská města Vojnik, Šmartno a Celje. 
Celá akce se uskutečnila díky fi nanční 
podpoře Městského úřadu v Jaroměři.                                                      

(r)

SLOVINSKÉ DNYSLOVINSKÉ DNY

 Zajímavý pohled na Mezinárodní folklor-
ní festival v Červeném Kostelci nabízí hu-
moristická próza „Uhni se, topí se!“. Jejími 
autory jsou Jiří Polák a Rudolf Vítek. Knihu 
vydalo nakladatelství Oftis z Ústí nad Orlicí.                                                               

(r)

FOLKÓR S HUMOREMFOLKÓR S HUMOREM

 se bude letos konat v sobotu 
23.5.2009 opět v areálu dětského 
dopravního hřiště v  Náchodě 
- Bělovsi. Pro děti jsou připra-
veny veselé soutěže o ceny a 
pro všechny věkové kategorie 
ukázky techniky a práce poli-
cistů, hasičů i záchranářů,  před-
běžně  přislíbili návštěvu i kole-
gové  z polské policie.  Program 
začíná v 9.30. Srdečně zveme 
všechny rodiče s dětmi a přízniv-
ce policistů, hasičů a zdravotníků.                                                      

EP

Den s policií

Dne 7.5. v podvečer utekl z areálu zámku 
v Náchodě bílý kozel s černými 

skvrnami a bez rohů.

Správa zámku vyplatí odměnu

500,- Kč
za jeho nalezení a odchycení.

Bližší informace na tel. 491 426 201.

WANTED



 Hvězdy 
na talíři

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

V rámci čtvrtého, severního rozšíření v roce 1995 se členy Evropské unie staly další tři 
země - Finsko, Švédsko a Rakousko. Nejdříve se tedy blíže podíváme na fi nskou kuchyni, 
která sice nepatří mezi nejznámější, jistě však mezi gastronomicky nejvyspělejší. Kultura 
stravování ve Finsku patří ke světové špičce. Finská kuchyně se v mnohém podobá švéd-
ské a je ovlivněna také ruskou kuchyní. Finové upravují hlavně ryby, ale i ostatní masa s 
výjimkou vepřového. Ve fi nské kuchyni dominuje kuřecí maso, v menší míře pak i hovězí. 
Tradiční fi nskou specialitou je sobí, případně losí maso, pro nás neobvyklým způsobem 
úpravy je tradiční sušení a uzení. Ze zeleniny je ve Finsku velmi oblíbená například kapusta, 
hojně jsou zastoupeny i různé druhy hub. Ve fi nských domácnostech a restauracích často 
nalezneme celozrnné pečivo z hrubé mouky z ječmene, ovsa či žita. Z lesních plodů se ve 
fi nských receptech často setkáváme s moruší nebo s borůvkami. Z rybího masa dominuje 
treska, sleď, pstruh, štika a především všudypřítomný losos. Mezi klasické fi nské speciality 
patří například rýžové placky, masové kuličky nebo speciální rybí koláčky, různorodé zele-
ninové či houbové pirožky a závitky. Masa Finové připravují většinou dušená nebo pečená 
s přírodními šťávami, ryby vařené, dušené, pečené s houbami, brusinkami nebo rybízem, 
také ve studené úpravě s majonézou či v rosolu. Den ve Finsku začíná vydatnou snídaní. 
Ta je oproti klasické anglické snídani velmi zdravá - na stole po ránu naleznete žitný chléb, 
tvrdý sýr, kostičku másla a paštiky. Kdo má rád sladké, pochutná si na müsli s mlékem a 
jogurtem nebo cereálních plackách se džemem, k tomu podle chuti popíjí mléko, džus, 
kávu nebo čaj. K obědu nesmí chybět hustá polévka se smetanou nebo masový vývar se 
zeleninovou či houbovou vložkou. K masitým pokrmům se podávají zpravidla brambory se 
zeleninou. Jako nápoj k jídlu se nejčastěji popíjí sladké nebo kysané mléko. Současní fi nští 
kuchaři - profesionálové obsazují pravidelně na světových olympiádách přední místa. To je 
dostatečným důkazem , že fi nská gastronomie udává tempo celé Evropě.

Text připravují žáci a pracovníci Střední školy hotelnictví
a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.           www.hshronov.cz

Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu „Hvězdy na talíři“

Kultivovaná a zdravá fi nská kuchyněKultivovaná a zdravá fi nská kuchyně

 Když se stane nehoda, požár či jiná mimořádná událost často o osudu života roz-
hodují vteřiny.
 Záchranáři se vždy snaží přijet co nejdříve, ale ne vždy to závisí jen na zručnosti 
jejich řidiče. Řídit záchranářská vozidla není jednoduché. I při používání zvláštní-
ho výstražného světla musí být opatrní, aby neohrozili ostatní účastníky silničního 
provozu. Podle vyhlášky by vozidlu s právem v  přednosti v jízdě měli řidiči ostat-
ních vozidel umožnit bezpečný a plynulý průjezd. Ve skutečnosti tomu však tak není. 
Reakce některých řidičů jsou jen ztěží předvídatelné. Někteří signalizaci vozidel s 
právem v přednosti v jízdě zcela ignorují, jiní jakoby chtěli se záchranáři soutěžit a 
mnozí sice zastaví, ale v nejméně přehledném místě. Většina záchranářských vozidel 
má mírnou nadváhu, což prodlužuje jejich brzdnou dráhu, navíc voda v cisternách 
při prudké změně směru jízdy dokáže vozidlo nebezpečně rozkývat. Pokud vystavíte 
řidiče rychle jedoucí cisterny do tísnivé situace, nemusí se mu úhybný manévr poda-
řit. Vždy, když uslyšíte sirénu záchranářského vozidla, proto zbystřete a uvažujte jak 
mu umožnit co nejplynulejší průjezd. Pokud jste na místě, kde není možné bezpečné 
předjetí, nezpomalujte a zastavte až na místě, kde vás bude moc záchranářské vozidlo 
bezpečně předjet. Pokud zastavuje vozidlo v protisměru a nezbyl by dostatečně široký 
prostor na předjetí, nezastavujete na stejném místě. Při vytvoření kolony na dálnici 
a silnici pro motorová vozidla jste povinni před zastavením uvolnit jeden průjezdný 
jízdní pruh, který je široký nejméně 3 m, aby v  případě nehody mohla záchranářská 
vozidla projet až k místu zásahu. Na silnici o dvou jízdních pruzích se vytvoří prů-
jezdný jízdní pruh uprostřed, na silnici o třech jízdních pruzích se vytvoří průjezdný 
jízdní pruh mezi pravým a středním pruhem. Pokud jedete v krajních pruzích, můžete 
při tom vjet na krajnici, příp. střední dělicí pás.
 Na záchranáře pamatujte také při parkování před svým domem. Aby se k vám v 
případě potřeby záchranářská vozidla dostala, musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m. Nesmíte také parkovat na místech určených jako nástupní 
plocha pro jednotky požární ochrany. Při parkování dbejte i na to, abyste neznemož-
nili použití požárních hydrantů, pozor, existují i požární hydranty podzemní! 
 Myslete na to, že i vy se můžete i ocitnout v situaci, kdy budete potřebovat rychlou 
pomoc záchranářů. Když už budete potřebovat pomoc, ať se k vám dostane snadno. 
Hasiči Nové Město n. Met.

ABY SE POMOC DOSTALA AŽ K VÁM

Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC .................................... 2 590 000,- Kč 
Rodinný dům v Bohdašíně, zahrada 1486 m2, přírodní jezírka, vl.studna ......................................... 1 099 000,- Kč
Moderní dvojdomí v klidné části obce Náchod Vysokov, zahrada, bazén ........................................... 5 900 000,- Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda, garáž, vlastní studna, zahrada ................................................. 1 890 000,- Kč
Rodinný dům v klidné části obce Červený Kostelec, dům se třemi byty ............................................. 1 450 000,- Kč

Rodinný dům s hospodářstvím v žádané, prosluněné části  v Bělovsi u Náchoda. 
Dům je částečně rekonstruovaný, dispozice 3+1, s klenbeným sklípkem, chlévem 
a samostatnou stodolou. K domu náleží pozemky o celkové výměře 1,1 ha. Více než 
polovina je lesním pozemkem (½ mýtní porost, ½ smrková houština) dále zahrada a 
orná půda. Zajímavá investice s mnoha možnostmi využití. (obora, rodinné sídlo atp.)El. 
220/380V, plyn, vodovod + studna, kanalizace.                 Cena: 2 950 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

 S dobrou zprávou pro českoskalické 
občany přijel 29.dubna 2009 starosta měs-
ta Tomáš Hubka z Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje v Hradci Králové. 
Zde s konečnou platností došlo k dohodě a 
podepsání potřebných smluv, dle kterých by 
rodina Jirouškových, coby majitel, uvolnila 
klíčové pozemky sběrných surovin a umož-
nila tím dokončit zbývající část silničního 
obchvatu ( cca 380 metrů ).
 Hejtman kraje Lubomír Franc, starosta 
České Skalice Tomáš Hubka a majitelka 
pozemků sběrných surovin Marie Jirouško-
vá zde společně podepsali potřebné smlou-
vy, čímž se prakticky vyřešil dlouhodobý 
problém, který se donekonečna táhl s nulo-
vým výsledkem.
 Krátce před tím krajští zastupitelé uvol-
nili dotaci v částce 4,5 mil.Kč na přestěho-
vání provozovny sběrných surovin a dal-
ších 15 mil.Kč vyplatí stát tomuto majiteli 
za vyvlastnění pozemku. Silniční obchvat 
města by měl být dle dalšího zdárného 
postupu dokončen do konce letošního roku, 
dle původní stavební dokumentace, tzn. 
v plánované trase, což je velice příznivé a 
úsporné řešení. Konečně snad obchvat Čes-
ké Skalice, který doposud byl vybudován za 

cca 800 mil.Kč bude sloužit řidičům na trase Hradec Králové - Náchod - Polsko, hlavně však 
odkloní stále se zvyšující silniční dopravu z města. Prozatím je to velice drahá cyklostezka 
pro občany celého regiónu.
 K vyřešení této dlouhodobé kauzi výrazně přispěl hejtman Lubomír Franc, který se v 
záležitosti angažoval a tím splnil slib voličům, který dal před loňskými krajskými volbami.

                                        Text a foto  Ivan Vávra

Obchvat České Skalice bude ještě letosObchvat České Skalice bude ještě letos

 Polská hospodářská komora Dolnoslezské-
ho kraje ve spolupráci s odbornými školami 
pořádá stáže pro studenty řemeslných škol. 
Polské studentky v oboru kuchařka projevily 
zájem o stáž v Náchodě nebo jeho okolí.
 Studentům je více než 18 let a ve fi rmě může 
pracovat pouze jeden student - jedna studentka. 
To proto, aby byli nuceni se sami orientovat 
v cizím prostředí. Doba stáže je 3 - 4 týdny a 
měla by se uskutečnit v době od 1.7.2009 do 
14.8.2009.
Náklady na stáž jsou pro českou fi rmu nebo 
živnostníka nulové. Stu-
denti obdrží od polské-
ho organizátora projek-
tu příslušnou sumu na 
ubytování a stravová-
ní. Studentky za stáž 
neobdrží žádnou 
odměnu. Lze se také 
dohodnout na tom, 
že se budou přímo 
v hotelu stravovat 
a budou zde rov-
něž ubyto-
vány.
 Práce v 
kuchyni by 
měla být 
s někým, kdo bude ochoten studentky naučit 
řemeslu, především umění české kuchyně.
 

Pokud máte o stážistky zájem a chcete pomo-
ci, pište na adresu: nachod@komora-khk.cz.

Stáže 
pro kuchařky



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

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

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

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

 Nedávno se vrátila část atletické tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda ze čtr-
náctidenního soustředění z Kanárských ostrovů z města Maspalomas z ostrova Gran Canaria, 
kde v dvoufázových tréninkových jednotkách nabírala potřebnou výkonnnost pro nadcháze-
jící letní sezonu. Vše proběhlo bez komplikací, takže věříme, že se to projeví ve výborných 
výkonech v extraligových bojích a mistrovství ČR. Ostatní se připravovali na stadionu na 
Hamrech, kde trenér vypracoval pro každého speciální plán. Všichni závodí za oddíl Hvězdy 
SKP Pardubice. Fotografi e je ze soustředění - od 18.4. - 2.5.2009 z Kanárů, kde jsme společně 
s přáteli z Holandska, kteří se připravují na mistrovství světa veteránů.

Jiří Vondřejc - trenér

TRÉNINK NA KANÁRECH

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální příjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s převodem SAT/analog 

s rozvodem
doporučujeme ústní konzultace předem 

sjednané
profi  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej

technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o.   více info na tel.:
Českých Bratří 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

Czech Endurance CupCzech Endurance Cup
 Dne 30.4. 2009 se konal první šesti-
hodinový závod série Czech Endurance 
Cupu v letošní sezoně a to na okruhu 
v Brně. Závodu se zúčastnilo 43 týmů 
(129 závodníků). V kvalifi kaci se GMS 
Mados Racing team umístil na celkově 
šestém místě ve skupině a to s časem 
2:26.834 na jedno kolo a celkovým ča-
sem 6:03:14.392. Bohužel v průběhu 
závodu si jezdec Roman Švorc ml. (na 
snímku) udělal výlet mimo trať a GMS 
Mados Racing team se propadl o 6 kol a 
skončil celkově na šestém místě ve sku-
pině. Další závod se jede v Německu 
dne 19.5.2009 a to na okruhu Eurospe-
edway Lausitz. 

text:RS, foto:Tomáš Flégl

Návrhy a realizace zahrad
 ZAHRADY OD A DO Z
 NÁVRHY ZDARMA
 REALIZACE LEVNĚ

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

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

du, kde nechyběla tradiční roznáška párků a piva, k poslechu vyhrávala Dechová harmonie z Náchoda a Městský dechový orchestr z České 
Skalice.
 Železniční nádraží bylo zaplněno prakticky do posledního místečka, neboť každý chtěl na vlastní oči vidět mocnáře Františka Josefa I. s chotí 

Alžbětou a doprovodem. Ten přijel okolo půl 
desáté na první kolej zvláštním vlakem s parní
lokomotivou od Jaroměře. Přivítán byl tehdej-
ším starostou a prvním radním. Po slavnostní 
uvítací řeči s přípitkem, krátkým proslovem 
byl představen součastnému starostovi města 
Tomáši Hubkovi a jeho zástupci Ing. Josefu 
Daňsovi. Při uvítacím ceremoniálu rovněž za-
pěly děti z místního SVČ Bájo pod vedením 
učitele Kolíska, českou národní píseň. Císař 
poté nastoupil s celým doprovodem do vlaku a 
za rachotu světlic ohňostroje pokračoval v dal-
ší jízdě směrem na Malé Svatoňovice.
 Akce, kterou pořádalo město Česká Skalice 
ve spolupráci se Společností železniční výtop-
ny Jaroměř skutečně přilákala na místní vlako-
vé nádraží nejen dospělé, ale i dětské obdivo-
vatele parních mašinek, historických uniforem 
a oděvů. K zhlédnutí byla i modelová kolejiště, 
každý si mohl zakoupit sběratelskou peronku a 
slavnostní vlaječku.   Text a foto  Ivan Vávra

 Při hledání toho správného partnera pro výstavbu vlastního domu si musíme položit několik 
základních otázek: Kolik času a peněz mohu investovat? Jak velký chci dům? Chci vůbec pře-
vzít sám zodpovědnost za stavbu? Jak individuální má můj dům být? Důležitým rozhodnutím 
je také výběr způsobu stavby, zda vše zvládneme vlastními silami nebo využijeme nabídku na 
kompletní zajištění stavby. Nejčastějšími partnery na cestě k vlastnímu domu snů jsou archi-
tekt, developer, generální dodavatel nebo výrobci prefabrikovaných domů.

Architekti
 Standardní dům nebo individuální objekt? Dům podle individuálních potřeb může nabídnout 
pouze architekt, to ovšem vyžaduje velice úzkou a angažovanou spolupráci se zákazníkem ve 
fázi plánování. O co konkrétnější přání a představy stavitele jsou, o to přesnější mohou rozpisy 
prací být a tím se minimalizuje nečekané navyšování výdajů a zákazník dostane dům ušitý 
doslova na míru. Architekt sám jedná s úřady a se všemi zúčastněnými stranami, jako zákazní-
kův přímý zástupce. Podle rozsahu uzavřené smlouvy plánuje architekt detailně celý projekt, 
dohlíží na termíny a kvalitu prováděných prací. Jako nezávislý koordinátor kontroluje také do-
držování stavebních výdajů. Provádí-li architekt projekt ve všech fázích, musí se počítat s cca. 
8% - 10% čistých stavebních nákladů jako honorář. Obsah práce a honoráře jsou regulovány 
pevně daným sazebníkem a tím velice transparentní. Architekt nikdy nemůže zaručit konečnou 
pevnou výši stavebních nákladů, protože celé plánování a výstavba jsou vysoce individuální a 
řídí se pouze přáním zákazníka a technologickými možnostmi stavebních materiálů.

Developeři
 Kdo nevlastní stavební pozemek a nechce převzít zodpovědnost za projekt, zvolí deve-
lopera. Také on splní všechny podmínky potřebné k vytvoření projektu, získání stavebního 
povolení a koordinuje celý stavební proces. Vůči stavebním orgánům je developer majitelem 
pozemku až do doby kolaudace a předání objektu majiteli. Uzavřením smlouvy s developerem 
získává zájemce dům včetně pozemku. Je velice důležité ověřit si a získat reference o vybra-
ném developerovi. Pro případ insolvence je důležité uzavřít pojistku, která mě ochrání před 
případnou fi nanční pohromou. Výhodou spolupráce s developerem je, že zákazník má jen 
jednoho smluvního partnera. Důležitousoučástí spolupráce je detailní popis konstrukce, vyba-
vení, služby, fi nanční a časový harmonogram. Je důležité si tyto věci velmi zodpovědně pře-
dem prostudovat. Jelikož developerské projekty jsou většinou standardního rázu, je poměrně 
snadné určit konečnou cenu projektu. Ovšem každé další přání zákazníka, které vybočuje ze 
standardu, může být neúměrně drahé.

Generální dodavatel
 Ten, kdo již vlastní stavební pozemek, volí často výstavbu svého domu ve spolupráci s ge-
nerálním dodavatelem. Ve většině případů mu tento partner zajistí také plánování, ovšem ne-
přebírá za to zodpovědnost. Jeho hlavním posláním je koordinace vlastních stavebních prací 
se subdodavateli. V tomto případě je poměrně vysoká angažovanost a spolupráce stavebníka 
nevyhnutelná. Oproti stavebním orgánům je majitel pozemku nadále za vše zodpovědný.

Výrobce prefabrikovaných domů
 Podobně, jako u developerů, získává zákazník u prefabrikovaných domů záruku ceny. 
Ovšem velkou výhodou při této stavbě je úspora času, čímž se stavební výdaje snižují. Indu-
striálně vyrobené prefabrikáty se dovezou na místo určení a tam už se jenom smontují. Díky 
vysokému podílu prefabrikovaných elementů se dá potřebný čas na výstavbu snížit na 10 až 
12 týdnů. Tím se ušetří nejen na mzdových nákladech, na nájemném za byt, ve kterém jsme 
doposud bydleli, ale i na úrocích u bank. Nevýhodou oproti normálnímu stavebnímu vývoji 
ovšem je, že zákazník se musí velice rychle a detailně rozhodovat a to pouze na základě vzor-
ků, katalogu, popř. předváděcího domu, protože výroba prefabrikovaných dílů začíná až po 
detailním vyvzorkování. To může být pro některého zákazníka velice náročné, protože i zde 
každá změna, ve fázi výstavby, je velice drahá a technologicky obtížná. Prefabrikované domy 
umožňují poměrně málo možností individuálního rozhodování, ovšem trh s těmito domy ne-
ustále narůstá a rozvíjí se, a tím se také navyšuje možnost výběru.

Příští téma: Půdorysy a na co si dávat pozor
Pro ECHO připravil Dipl.Ing.W.Kurschatke-Arch.                      

Postav dům...II.

Císař František Josef I. v České Skalici

 První květnová sobota byla na českoska-
lickém nádraží ve znamení oslav 150 let že-
lezniční trati Jaroměř - Česká Skalice - Malé 
Svatoňovice. Tato mimořádná historická 
událost přilákala na železniční stanici něko-
lik stovek místních i přespolních obyvatel. 
Slunečné počasí podpořilo slavnostní nála-



AKCE NIBE JARO 2009 od 1.5.2009 do 25.6.2009
SLEVA 15 % na komponenty NIBE

S námi S námi 
dotaci dotaci 
získátezískáte

certifi kovaná instalační fi rma švédských tep.čerpadel NIBE

Servis PC a elektroniky
- opravy počítačů, hardware a elektroniky

- (připojení v pásmu 2,4 a 5 GHz)WiFi

- prodej nových i starších PC a notebooků

- prodej nového i použitého hardware

Bezdrátový internet :

Kontakt :

www.rservis.com

Tel. 777/865 124
e-mail: info@rservis.com

Sídlo firmy :

- možnost prodeje na splátky (bez navýšení)

Sokolská 263, Červený Kostelec 549 41

- prodej mobilních telefonů, TV, LCD,navigací apod.

- instalace a správa sítí (LAN i WiFi)

Jsme plátci DPH.

        

Povinné ručení 2009
             auto do 1000      1381,- Kč
                   1001 - 1350                  1482,- Kč
                   1351 - 1850         2122,- Kč
                  1851 - 2500          3224,- Kč
              nad 2500           4631,- Kč

Tel.737 355 156, 491 421 551
Kanc.Náchod, Weyrova 3

Václav Hrudík
S bonusem 45% a se slevami

Společnost FINCENTRUM a.s.Společnost FINCENTRUM a.s. 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

obchodního zástupce.obchodního zástupce.
Nabízíme: fixní i pohyblivý plat, práce s lidmi, kancelář,

příspěvek na mobil a notebook, nadstandardní odměňování. 
Kontakt: tel. 733 774 788, e-mail: fincentrumas@email.cz

 Cévní mozkové příhody tvoří třetí nejčastější příčinu úmrtnosti v 
České republice. Toto má relativně omezené možnosti léčby, avšak 
široké možnosti prevence. Oblastní nemocnice Náchod se připojuje 
k celostátní kampani 30 dní pro mrtvice, v jejímž rámci chce in-
formovat občany zejména o možnostech prevence, ale i o časných 
příznacích mozkové příhody. V současnosti přicházejí pacienti s 
mozkovou příhodou většinou až po několika hodinách či dokonce 
dnech trvání příznaků, kdy již není možno využít nejmodernější a 
nejefektivnější postupy.
 Přitom je v náchodské nemocnici programu léčby a prevence 
mozkových příhod věnována velká pozornost, v polovině letošního 
roku bude otevřena neurologická jednotka intenzivní péče, v nemoc-
nici jsou k dispozici nové nejmodernější zobrazovací metody (CT 
vyšetření s možností hodnocení mozkového prokrvení, UZ přístroje 
k vyšetřování průtoku mozkových tepen či zjištění krevních sraže-
nin v srdečních oddílech) umožňující zjištění typu mozkové příhody 
a její příčiny, které umožňují nasazení adekvátní léčby.
 V rámci kampaně 30 dní pro CMP proběhnou dva přednáškové 

bloky spojené s diskuzí a měřením tlaku a krevního cukru v Nácho-
dě a Broumově. Kromě uvedených přednášek bude pro zájemce z 
řad veřejnosti prováděno vyšetření hladincholesterolu.
Přednáškové večery pro veřejnost:
* 19.5.2009 v 17.00 hodin Náchod - Městské divadlo Dr.J.Čížka, 
přednáškový sál
* 26.5.2009 v 17.00 hodin Broumov - Střelnice velký sál Na pro-
gramu první přednášky jsou možnosti prevence cévních mozkových 
příhod a druhé přednášky příznaky a léčba mozkových příhod. Po 
skončení následuje diskuze s přednášejícími lékaři a měření krevní-
ho tlaku a hladiny krevního cukru.
Stanovení hladiny cholesterolu:
Náchod - Kdy: 15.5 a 18.5. od 8.00 - 10.00 hodin. Kde: odběrová
místnost ambulantního pavilonu dolní nemocnice Náchod
Opočno - Kdy: 15.5. a 18.5. od 8.00 - 10.00 hodin. Kde:
odběrová místnost laboratoře OKB Opočno
Broumov - Kdy: 22.5. a 25.5. od 8.00 - 10.00 hodin. Kde: odběrová
místnost laboratoře OKB nemocnice v Broumově.                      LH

Aktivity Oblastní nemocnice Náchod v rámci celorepublikové
kampaně „30 dní pro prevenci a léčbu cévní mozkové příhody“

 Město Broumov po-
dává žádost o dotaci z 
Programu rozvoje ven-
kova. Cílem je získání 
fi nančních prostředků 
na obnovu kvarteta dře-
věných lávek v příměst-
ském lese - v lokalitě od 
schodiště pod klášterem 
ve směru na Olivětín.                                      

(r)

ŽÁDAJÍ ŽÁDAJÍ 
DOTACIDOTACI

Farní charita Náchod hledá pro svůj projekt
Dům na půli cesty - Náchod

• Sociálního pracovníka/pracovnici                                                    
Sociálního pracovníka pro týmovou 
a samostatnou činnost v projektu

Požadavky: VŠ nebo vyšší odborné vzdělání (soc. prac. dle zák. 
108/2006). Bezúhonnost, spolehlivost, dobrá komunikativnost, časová 
fl exibilita, samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové práce, zna-
lost obsluhy PC,  (výhodou ŘP skupiny B, plný i částečný prac. úvazek).

Nabídka: Zajímavá sociální práce s mladými dospělými lidmi.

Máte-li  zájem  o  výše  uvedené pracovní místo, dostavte se 
na informační setkání v 1. patře objektu Farní charity Náchod, 

Mlýnská 189, Náchod
žluto-hnědý vícepatrový dům s průjezdem 

naproti parkovišti „U Bílé Růže“
Dne 21. 5. 2009 v 15.00 hodin                                                                                                                       

S sebou přineste strukturovaný životopis a fotografi i
Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás 

na  tel. 491 433 499 – kancelář org.,
 nebo na   tel. 776 339 339 - p. Čada

další informace o organizaci: www.charitanachod.cz

Mladá a dynamicky se rozvíjející společnost hledá vhodné uchazeče 
do svého obchodního týmu na pozice:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: 
 SŠ vzdělání

 praxi v oboru min. 3 roky
 aktivní přístup, zodpovědnost

 výborné komunikační a prezentační schopnosti
 uživatelská znalost PC (MS Offi ce)

 ŘP sk. B – aktivní řidič

OBCHODNÍ REFERENT/PRACOVNÍK MARKETINGU

Požadujeme:
 SŠ vzdělání

 praxi na obdobné pozici min. 3 roky
 aktivní přístup, kreativitu

 znalost MS Offi ce (excel, word, powerpoint, outlook)
 vynikající znalost AJ slovem i písmem, NJ výhodou

 ŘP sk. B

Nabízíme:
 zajímavou práci v mladém dynamickém kolektivu

 příjemné pracovní prostředí
 odpovídající mzdové ohodnocení a bonusy

 nástup dohodou

V případě zájmu zasílejte Váš strukturovaný životopis 
na e-mail: petra.koudelkova@rivetfactory.com

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

OBCHODNÍ REFERENT/PRACOVNÍK MARKETINGU

Rivet Factory s. r. o., 
Pekelská 118, 

547 01  Náchod

Modeláž nehtů
Náchod

Tel. 776 21 77 34
Modeláž  620 - 690 Kč
Doplnění        320 - 400 Kč
Do 30.6. modeláž 
za cenu doplnění

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnance, podnikatele, 

důchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

PRODLOUŽENÍ PRODLOUŽENÍ 
A ZAHUŠTĚNÍ VLASŮA ZAHUŠTĚNÍ VLASŮ
Novou metodou HAIR TALK

rychle, lehce, geniálně

Šálová Jana Salon ARIES
NÁMĚSTÍ TGM 69 NÁCHOD
Tel.: +420 777 279 945



Hledáme spolehlivého brigádníka 
pro roznos novin ECHO v oblasti

Hronov - Příčnice + Husova 
a Palackého ul. Více info na tel. 

602103 775 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

112610            zdarma: 800 100 446

BYT 1+KK, HRONOV
Obecní byt 1+kk v cihlové zástavbě v cen-
tru města. CP 32 m2, sklep a zahrada za 
domem.

Prodej 540 000 Kč

109769            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
Byt 3+1 v OV v centru města. Byt je pros-
torný a světlý, CP 75 m2. Letos proběhne 
výměna oken.

Prodej 1 470 000 Kč

112400            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, BROUMOV
Byt 3+1 v OV na Křinickém sídlišti po část. 
rekonstrukci. Byt je v dobrém stavu, ihned 
k nastěhování. CP 65 m2.

Prodej 760 000 Kč

113456            zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
Zděný byt 3+1 v OV v zatepleném bytovém 
domě. K bytu náleží sklep, společné pros-
tory a vlastní parkoviště ve dvoře domu. 

Prodej 1 330 000 Kč

107212            zdarma: 800 100 446

BYT 4+1 V OV, ŘÍKOV
Nový byt 4+1 v OV v domě o dvou bytových 
jednotkách. CP 159 m2. K bytu náleží velký 
sklep, za domem je dětské hříště a kurty.

Prodej 1 890 000 Kč

38170            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ DŮM, NÁCHOD
Zajímavý rodinný dům 4+1 nad sídlištěm 
Plhov. Klidná lokalita. K domu náleží zahrada 
s posezením. CP 363 m2.

Prodej 2 950 000 Kč

111599             zdarma: 800 100 446

RODINNÝ DŮM, SPY
Nízkoenergetický rodinný dům 6+kk 2 km od 
Nového Města n/M. Dům je prakticky řešení, 
CP 1049 m2.

Prodej 3 098 000 Kč

113020            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ DŮM, ČERVENÝ KOSTELEC
Prostorný rodinný dům v centru města se 
zahradou, garáží pro 2 automobily a kůlnou. 
CP 649 m2.

Prodej 2 810 000 Kč

112216            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ DŮM, BROD U KUKSU
Rodinný dům po kompletní rekonstrukci. Garáž 
na 2 automobily, kompl. podsklepeno, velká 
zahrada, 2 terasy a rybníček. CP 1804 m2.

Prodej 2 498 000 Kč

111443            zdarma: 800 100 446

RODINNÝ DŮM, HRONOV
Rodinná vilka v klidné části obce. Zahrada 
s bazénem s osvětlením, zahradní chatkou 
a krbem. CP 441 m2.

Prodej 1 800 000 Kč

113770            zdarma: 800 100 446

PROVOZNÍ OBJEKT, BOROVÁ
Provozní objekt se skladovými, kancelářskými 
a bytovými prostory. Parkovací plocha, velmi 
dobrý technický stav.

Prodej 1 248 000 Kč

112204            zdarma: 800 100 446

OBCHODNÍ OBJEKT, BROUMOV
Obchodní objekt s prodejními prostory, 
kancelářemi a bytem s terasou. Široká škála 
využití, parkovací místa u domu. 

Prodej 7 992 800 Kč

111856             zdarma: 800 100 446

POZEMEK, KRÁLOVA LHOTA
Rovinatý pozemek u Českého Meziříčí. CP 8255 
m2, polovina pozemku je určená k výstavbě 
rodinných domů. IS jsou v dosahu pozemku.

Prodej 1 230 000 Kč

113439            zdarma: 800 100 446

STAVEBNÍ POZEMEK, STOLÍN
St. parcela v obci Stolín mezi č. Kostelcem a Č. 
Skalicí. IS jsou na pozemku, CP 2 111 m2.

Prodej 662 000 Kč

111369           zdarma: 800 100 446

ST. POZEMEK, VELICHOVKY
Stavební pozemek v klidné části obce 
Velichovky – Hustířany. Voda a kanalizace jsou 
na pozemku, el. a plyn na hranici. CP 3278 m2.

Prodej 260 Kč/m2

Strnadova 48, 
547 01 Náchod
tel.: 774 830 872
nachod@mmreality.cz

Strnadova 48, Strnadova 48, 
547 01 Náchod547 01 Náchod
tel.: 774 830 872tel.: 774 830 872
nachod@mmreality.cznachod@mmreality.cz

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

608103810, 606270421

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            



byty, klidné místo, tel. 774 521 667
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž s 
el.přípojkou v Náchodě u Cihelny. Nejvyšší 
nabídce. TEL.:732 167 291.

* Prodám rodinný dům (půldomek) v 
Náchodě-Bělovsi, 4+1, 2xkoupelna a WC, 
velká garáž. Celková plocha 209 m2. Dobrý 
stav. Cena 2.300.000.Kontakt 737 216 951

* Prodám stav. pozemek v Jaroměři, 8965 
m2, cena 1000,-Kč/m2. TEL.:775 061 233
* Prodám stavební pozemek v Dolní Rade-
chové. TEL.:608 66 77 30, 608 66 77 34
* Prodám nebo pronajmu novostavbu níz-
koenergetického RD ve Slavětíně u Nového 
Města n.Met. a v Polici n.Met. Tel. 603 525 
531
* Koupím rod. dům nebo chalupu, bez exe-
kuce a dalších právních vad, na klidném místě 
(Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hro-
nov. Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na 
dobu určitou a druhý byt o velikosti 1+1 na 
dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou prázdné 
o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč, e-
mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 
775 061 233

* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 
mil.Kč. TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podskle-
pený, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Pronajmeme skladové a provozní prosto-
ry v Hronově (bývalá Jednota) celk. plocha 
400 m2, vč.kanceláře a zázemí, vhodné pro 
skladování, prodejní sklad nebo provoz fi rmy. 
Dobrý příjezd vozidel, vše zrekonstruováno, 
k dispozici od května 2008, venkovní prostor 
o vel.250 m2 před skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750

PRODEJ

* Prodám dětské jízdní kolo s přehazovač-
kou na věk 6-9 let, jako nové, cena 1500,-Kč. 
TEL.:608 47 69 20
* Prodám plastová okna 120x120 použitá, 6 
ks. TEL.: 608 11 00 41
* Prodám vykrmená prasata v půlkách 50,-
Kč/kg a vnitřní sádlo a droby zdarma. Krmeno 
beze směsi, volat po 21.hodině 607 950 500
* Prodám 3 ks restaurační pisoár - jako 
nový, PC 2.500 Kč/ks, nyní 500 Kč/ks. Tel. 
603 70 78 50
* Prodám elektrokotel domácí výroby 
3x2,5 kW, včetně elektrorozvaděče. Tel. 603 
70 78 50

* Prodám dobře zavedené občerstvení u 
cyklostezky: perfektně vybavený přívěs 5,5 
m, el. proud, studená a teplá voda, odpad, 
2x ekol. WC, sezení pro cca 40 osob, Nebo 
možno jednoduše převézt kamkoliv. Při 
rychlém jednání sleva. Tel. 608 807 797

* Prodám maringotku na Rozkoši. TEL.:602 
47 47 41
* Prodám větší množství čistých jutových 
pytlů 105x70. Cena:20,-Kč/ks Volejte: 604 
265 998
* Prodám starší horské kolo, 16 rám, v dob-
rém stavu. Tel. 603 938  688
* Prodej roh.kuch.linky-masiv borovice 
mahag.+ sporák MORA sklokeramika, hně-
dý. Pán.horské kolo Author + chlap.kolo 
Madison-od 10let. Cena dohodou-levně. 
Tel.604424087

KOUPĚ

* Ihned zaplatím za Vaše staré hrač-
ky, bakelitová autíčka Ites, Kaden a aut. na 
bovden, autodráhy, modelové železnice, vláč-
ky TT, HO, aj., hodiny, hodinky, foto přístro-
je, rádia, knihy, vyznamenání a řády LM aj. 
staré nepotřebné i poškozené předměty. Tel. 
608 811 683
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i příslušenství. Sluš-
né jednání platba v hotovosti. Tel. 603 549 451
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 
428 455
* Koupím staré i poškozené hračky, např.
Kaden a jiné. Dále koupím staré plyšáky. 
TEL.:775 428 455
* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji 
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 
728, 602 735 593

Dlouhodobě. Volejte po 18 hodině. TEL.: 603 
455 288
* Pronajmu pěkný byt 1+1 v Úpici, částečně 
zařízen, volný od 20.5.2009. Nájem 4000 kč + 
inkaso. Bližší info na tel.: 602 284 585
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě na 
Plhově. Cena: 1 199 000,- Kč. Tel. 774 311 
404
* Pronajmu byt v Náchodě na Plhově po 
rekonstrukci, plně vybavený, ihned volný, 
nájem vč. inkasa 7000 Kč. Tel. 737 069 721
* Dlouh. pronajmu 1+1 NA Plhov, v panel.
dome, OV, volný. bp.nsk@seznam.cz, 604 
488 145.
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě 
SUN. Cena: 1 190 000,- Kč. Tel. 774 311 404
* Pronajmu DB 2+1 v Náchodě u nem.. 
TEL.:732 167 291 
* Pronajmu byty v Náchodě Palachova 
1457: 1+1, 43 m2, nájemné 3000,-Kč + 1000,-
Kč služby a 2+1, 72 m2, nájemné 4500,-Kč 
+1500,-Kč služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 1+kk v Novém Městě n.M.. 
TEL.:775 05 12 41
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 
70 m2, volný ihned. Kontakt 608 21 31 54
* Pronajmu nový byt na okraji Hronova, 
38 m2, volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Nabízíme pronájem bytu 3+1 v Náchodě, 
Bílá 1962, 7. podlaží na dobu neurčitou. Tel.: 
733/131 189
* Prodám garsonku, Náchod Běloveská 
v OV nebo vyměním za 3+1 v OV Plhov + 
doplatek, případně 3+1 koupím. TEL.:603 
550 557
* Prodám slunný byt v OV 1+1 36m2 v Čes-
ké Skalici v 1.NP cihl.domu, nová plast.okna, 
půda, sklep, kůlna, zahrada. Cena: 980 tis.Kč. 
Tel.:608 602 460
* Pronajmu byt 3+1 a garsonku v České 
Skalici. TEL.:491 427 880
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě u nemocni-
ce. Ihned volný, část. zař.. Dohoda. TEL.:736 
467 067
* Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě n.M. v 
panelovém zatepleném domě. Nová plastová 
okna. K pronajmutí ihned. 4000,-Kč + inkaso. 
TEl: 777 103 897
* Koupím byt v menší obci na Náchodsku do 
1mil. Tel. 739 486 403
* Pronajmu byt 1+2 v Hronově, částečně 
zařízený, vratná kauce, nájemné 5.500 Kč + 
energie. Zahrada a sklep. Tel. 736 468 764, 
736 537 033
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, v dob-
rém stavu, sídl. SUN, ul. Růžová, od 1.7. 
TEL.:739 578 943
* Pronajmeme byt 1+kk 25m2 vedle náměszí 
v Náchodě. Byt po nedávné rekonstrukci. Vel-
mi dobrý stav. Pouze bezproblémoví zájemci. 
Nájemné 4000,-Kč a inkaso. Kauce nutná. 
Telefon správce 777 152 750
* Pronajmu zařízený družstevní byt 3+1 
na Sídlišti u nemocnice v Náchodě. Měsíční 
pronájem včetně nákladů na provoz bytu činí 
8.500 Kč. TEL.:776 271 093
* Pronajmu slunný úsporný byt v 1.poscho-
dí 3+kk s výhl.do přír. s garáží na sídlišti 
Duhovka u nem. v Náchodě za 7000,-+inka-
so.tel:773 150 223
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, 40 m2 v 
Náchodě u nemocnice, 1. patro, vratná kauce 
15.000 Kč, inkaso + služby 6.300 Kč/měs.
Volejte na 602 695 523. Volný od června.

NEMOVITOSTI

* Nabídněte ke koupi chatu v okolí Č. Kos-
telce do 500tis., tel.: 776 239 161
* Koupím RD v Náchodě a blízkém okolí. 
Platba v hotovosti. Tel. 608 542 961
* Prodám RD v Červeném Kostelci, plyn, 
topení, nová koupelna, WC, nová střecha, 
poz. 1250 m2, 1.8 mil. Kč, Tel. 776 698 035
* Prodám 40 m3 paliček lněného semínka s 
plevy jako palivo (biomasa), cena 30,-Kč/m3. 
Hronov. TEL.:602 220 944
* Sháníme rodinný domek v Teplicích n/
Met. a blízkém okolí do 1-1,3mil. Tel.: 608 
883 012
* Koupím pozemek v okolí obce Stárkov, 
Chlívce, Vápenka, Janovice, Hodkovice, 

Zdoňov apod. 
Min.150m od hlav-
ní sinice. Tel. 731 
188 066
* Hledáme rou-
benku na polosa-
motě s pozemkem 
cca 300m2, okr. 
NA,TU,RK, krás-
ný výhled, klid, les 
Tel.: 608 667 734
* V Broumově 
prodám objekt 
k podnikání - 700 
m2, s bytem 3+1 
(100 m2), pozemek 
1200 m2, vhodný 
jako sklady, dílny, 
možná přestavba na 
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PŮJČKY - HYPOTÉKYPŮJČKY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
půjčky až do 300.000,- 

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úvěr až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na účtu
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 1+1, 40 m2, OV/3.patro,    

   Náchod.    Cena 750.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1,60 m2, DV/B/6.p. Jaroměř, 

   možný převod.   Cena 1.190.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1, 52m2 DV, Náchod.

    Cena 990.000 Kč.

* Prodej bytu 2+1/65m2 OV, Náchod. 

   Cena 1.250.000 Kč

* Prodej bytu 2+1/58m2 OV, Úpice. 

   Cena 1.150.000 Kč

* Prodej bytu 3+1,78 m2 DV/L/3.p., Náchod.  

   Cena 1.170.000 Kč

* Prodej bytu 3+1,76 m2 DV/ B/2.p., Náchod.  

   Cena 1.200.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1, 62 m2 DV/B/3.p., Jaroměř.  

   Cena 1.400.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1,71,5 m2/OV/L/12.p., 

   Náchod.    Cena 1.330.000 Kč.

* Prodej bytu 3+1,72 m2 DV/L/2.p., 

   Týniště n.O.   Cena 1.250.000 Kč.

* Prodej 1/2 RD 3+1 OV, Náchod-Klínek s 

   garáží.                          Cena 1.410.000 Kč.

* Prodej 1/2 RD 4+1/OV,Chvalkovice,klidné 

místo.                              Cena 2.600.000 Kč.

* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.

horách.                            Cena 4.120.000 Kč.

* Prodej zavedeného hostince u obce Bez-

děkov.         Cena vč. vybavení 1.780.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

SEZNÁMENÍ

* VŠ 45/165 hledá prima muže, sport. 
založeného, s vyřešenou minulostí, pro život 
ve dvou. Ozvi se. SMS - 606 847 418

BYTY

* Pronajmu byt v Červeném Kostelci v cen-
tru, po rekonstrukci, 1+1, cca 60 m2, nájem 
4.200 Kč. Kauce 12.000 Kč. Volný ihned. Tel. 
604 774 115
* Prodám DB 3+1 v Červené Hoře, 83 m2, k 
dispozici školka, obchod, cena 1.140.000 Kč. 
Tel. 737 711 080
* Pronajmu 1+1 v Náchodě po kompletní 
rekonstrukci. Volný ihned. Tel. 777 828 428
* Koupím garzonku (1+1) v Náchodě. Tel. 
603 165 971
* Prodám byt 1+kk (40 m2) 1.NP zděného 
domu v Náchodě, sídliště SUN, dispozice: 
obýv.pokoj s kuchyň.koutem prostorná pře-
síň a koupelna, WC, sklep. Ihned volný, cena 
680.000,-Kč. TEL.:732 742 047
* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jaroměři veli-
ce pěkný. Klidná lokalita. Cena 1.550 mil. Kč. 
Tel:733 386 573 e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 3+1 63 m2 v OV cihla Náchod. 
Cena 1.190 mil. Kč. Tel. 733 386 573 e-mail:
atrk@email.cz
* Prodám byt 3+1 76 m2 DV Náchod. Zdě-
né jádro velice pěkný. Cena 1.190 mil.Kč. 
Tel:733 386 573 e-mail:atrk@email.cz
* Prodej bytu 3+1 64 m2 v Jaroměři DV. 
Cena 995 000,-Kč. Tel. 733 386 573  e-mail:
atrk@email.cz
* Pronajmu 1+kk v Náchodě. 5500,-Kč vč. 
inkasa. Tel. 607 522 168
* Prodáme byt 3+1 (59 m2) v N. Městě 
n.Met.-Malecí.Byt je v 1 NP, s garáží (lze pro-
dat i samostatně) a do konce r. 2010 je mož-
ný převod do OV.Cena:1.450.000,-Kč-sleva! 
Tel.602 204 002.
* Pronajmu od 7/09 velký slunný byt 3+kk 
po rekonstrukci v NP s  velkou terasou v cent-
ru Náchoda. K bytu náleží další dvě místnosti 
vhodné jako sklad a jedno parkovací místo ve 
dvoře. TEL.: 737 407 528
* Prodáme větší zděný druž.byt 3+1 (78 m2) 
v Náchodě-Branka. Je ve 2. patře, s balkó-
nem, s nadstandartní kuch. linkou a po koml. 
rekonstrukci-plast.okna, nové topení s kar-
mou, obklady, dlažba. Cena:1.179.000,-Kč. 
tel.602 204 002
* PRODÁM BYT 1+1 (29.5m2) v OV v 
Náchodě.Nová pl.okna včetně žaluzií.CENA 
600 000,- Kč.Tel.776 321 214

* Nabízíme k prodeji byty v Novém Měs-
tě n.M.-Krčín, 1+1 (38 m2)- 569.000,-Kč a 
2+1 (48 m2) - 699.000,-Kč-sleva! Byty jsou 
po část.rekonstrukci,s plast.okny a s mož-
ností užívání zahrádky. Tel.602 204 002-
Ideal Reality

* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě. 
TEL.:736 407 017
* Pronajmu dlouhodobě nadstandardní 
1+kk včetně vybavení v centru NA. Rekon-
strukce 2009. 7. NP, 32 m2, balkon, sklep, 
zděné jádro, plast. okna, podlahové topení 
kuchyň, koupelna, rohová vana, vest. skříň. 
Nová vybavená kuchyňská linka - vest. + 
mikrovlnná trouba, myčka, sklokeramický 
vařič. Nájemné 5 900 Kč/měs.vč. služeb, vrat-
ná kauce 2 nájmy. Ihned k užívání. Kontakt: 
774 367 750, Info@4luck.cz
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 2+1 
v OV na sídlišti Malecí v N.Městě. Pouze spo-
lehlivým lidem - volný od 1.7.2009. Celkový 
měs.nájem 7.300,- Kč. Tel.: 737 902 160
* Pronajmu 1+1 v Na-Plhov. Náj.3500,-Kč + 
ink. TEL.:737 411 933
* Pronajmu slunný DB 3+1 v Náchodě s 
výhledem do přírody. Tel. 720 554 632.
* Pronajmu velký zděný byt 1+1 v Nácho-
dě, náj.3500,-Kč + energie cca 1000,-Kč. 
TEL.:736 766 448 - 16 - 19 hod.
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. TEL.:608 
11 00 41
* Pronajmu 1+1 v Náchodě-Plhov, po rekon-
strukci. Přípojka internet. Částečně zařízený. 

RŮZNÉ

* Hledáme v Náchodě prostor v přízemí s 
výlohou na hračkárnu - pronájem.Tel.:773  
559 014
* Daruji stavební buňku za odvoz. Roz-
měr: 301x270, výška 290cm. Rtyně v Podkr. 
Tel.608 454 603

* Nabízím výuku anglického jazyka pro 
děti a dospělé v Novém Městě nad Metují 
- telefon 602 481 046

* Hledáme prostory k pronájmu min.80 m2, 
se soc.zař. v Náchodě. TEL.:739 455 011
* Provádím renovaci van smaltem. Tel. 731 
440 453
* Přenechám týdenní apartmán pro pět 
osob na Kanárských ostrovech. P.O.BOX 22, 
547 01 Náchod. ZN.:TENERIFE
* Vlastní autodoprava se Vám nevyplatí? 
Nabízím dlouhodobou spolupráci FORD 
TRANSIT pro 8 osob, nebo 1,3 tuny náklad 
na auto + vlek. Tel. 603 70 78 50
* Přijmu spolehlivé brigádníky na sečení 
trávy. Tel.724 173 560
* Chcete provozovat mezinárodní interneto-
vý obchod a podílet se na zisku fi rmy s obra-
tem 1,7mld Euro? Tel.:724 427 070
* Možnost pronájmu obchodních prostor 
na pěší zóně v Náchodě ul. Palackého (vedle 
KB) 50 m2 informace na tel. 775 054 547
* Studenti pozor! Hledáme několik šikov-
ných studentů pro provádění anketních prů-
zkumů na téma zdraví na Náchodsku, Jaro-
měřsku. Možnost až 100 Kč/hodinu. Tel. 605 
844 735
* Poradce výživy, sestavování jídelníčku. 
tel.608 145 555
* Pronajmu prostory v Hronově k drobné-
mu podnikání, kadeřnictví, pedikúra, mani-
kúra, kancelář. Centrum. Tel. 608 66 77 30
* Živnostníci podnikatelé potřebujete půj-
čit? Bez poplatků i začínající volejte na tel. 
731 781 250
* HUBNĚTE ZDRAVĚ A TRVALE, www.
hubnete.cz/dobesova
* Nabízím výuku němec.jazyka pro děti a 
dospělé v Novém Městě n.M., dlouholeté 
pedagogické zkušenosti. TEL.:777 014 487

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z domova nebo z kanceláře, výdělek 
až 6000,-Kč/týdně mobil: 724 907 894
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 
6000,-Kč/týden. TEL.:603 731 609

AUTO- MOTO

* Přestavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jaroměř 777 962 
205
* Prodám Škoda FABIA combi 1.2 47 kW, 
r.v.2003, 1.majitel, serv.knížka, najeto 70 500 
km, nové pneu, Náchod. TEL.:605 849 334
* Prodám traktor Zetor 7011 - 100.000,- Kč, 
5211 - 125.000,- Kč, traktory jsou bez SPZ od 
podniku, plnně funkční. Tel: 602 269  279
* Prodám traktor 7245 UKT (dvojnaviják) 
s rampovačem - 315.000,- Kč, 6945 UKT - 
180.000,- Kč. Tel: 724 694 780
* Prodám traktor 7211, 6911, 7245, 7745, 
16145 turbo, dvouosý vlek 5t olejový sklápěč, 
vše s SPZ. Tel: 602 279 965
* Prodám traktor 5711 s SPZ - 58.000,- Kč, 
nakladač UNK 320 - 135.000,- Kč, terénní 
Desta 3222 - 95.000,- Kč, Praga V3S tří-
stranný sklápěč - 40.000,- Kč, V3S jeřáb AD 
080 - 170.000,- Kč, Tatra 148 jeřáb (hojka) - 
100.000,- Kč. Tel: 602 670 110
* Prodám UNC 060 + podkopové zařízení, 
2x lopata, sklapovací vidle na slámu i na hnůj, 
radlice na sníh, rozrývač na zeminu, náhrad-
ní motor Zetor tříválec, i jednotlivě. Tel: 602 
230 773
* Prodám traktor Major 3011, 4011, 7711, 
jednoosý sklápěcí orig. Vlek, cisternu na 
3000l (pitná voda), terénní Desta 3522 TXK, 
Multikár 25 sklápěč. Tel: 724 570 325
* Prodám jeřáb Tatra 148 AD 160, Tatra 
148 vysokozdvižná plošina, Ávie 30 cisterna 
na naftu 3000m vše s SPZ. Tel: 724 529 178
* Prodám Ávie 30 valník L s plachtou s SPZ 
- 10.000,- Kč, cisternu na naftu 10.000l s 
výdejním počítadlem (vojenská uloženka) na 
dvouosém podvozku na tuplákách - 40.000,- 
Kč. Tel: 724 626 227
* Prodám traktorový bagr „Ostrowek“ a 
„Bělorus“ v chodu, Praga V3S s hydraulickou 
rukou, Praga V3S pojízdná dílna s SPZ, šrou-
bový kompresor s naftovým motorem, odvez 
mohu zajistit. Tel: 728 612 474
* Prodám traktor 6748 s předním náhonem 
s SPZ - 130.000,- Kč, Multikár 22 sklápěč s 
naftovým motorem - 17.500,- Kč, traktor 8011 
s SPZ - 75.000,- Kč, velký starý soustruh na 
kov - 20.000,- Kč. Tel: 724 626 227
* Prodám traktor Škoda 180 turbo - 
65.000,- Kč, Desta 1,6t menší oprava nutná 
- 28.000,- Kč, Zetor 12045 - 120.000,- Kč s 
SPZ. Tel: 602 377 370.
* Prodám veterán traktor Zetor 25A, Schil-

ler, Lanz Buldog 25, zachovalou mlátičku, 
Škoda 30, moto 250 pérák, moped S 11. Tel: 
724 570 327
* Prodám menší bagřík na pásech Schafer, 
r.v. 1998 - 145.000,- Kč, smykový nakladač 
UNC - Bobík - 150.000,- Kč, váha každého 
stroje 2t. Tel: 724 529 178
* Prodám Mercedes 320 S turbodiesel r.v. 
2003, stříbrná metalíza, plná výbava, nikdy 
nebouraný, super stav - nabídněte i výměna za 
jeep jen Mercedes. Tel: 724 570 327
* Prodám traktor 7245 Horal systém s 
předním náhonem a hydraulikou s SPZ - cena 
215.000,- Kč, dále horská sekačka MT8  045 
dvouválec diesel 4x4 s kabinkou na tupláč-
cích s bubnovou lištovou sekačkou - cena asi 
140.000,- Kč - zánovní. Tel: 602  670 110
* Prodám malotraktor T4K14, T4K10 hol-
der vodník, horská sekačka bubnová i lištová 
MT8-046 v Super stavu, málo používaná. Tel: 
724 570 325
* Prodám traktor Super 50 pojízdný bez 
SPZ - 26.000,- Kč. Tel: 724 529 178
* Prodám sadu 4 alu kol, originál OPEL, 7-
paprsek, 15´, rozteč 4x100, obuté s pneumati-
kami Good Year Eagle 185x60x15. Koupeno 
nové, najeto 1500km. Tel. 604 953 332
* Prodám Lada VAZ 2101 kombi, bílá, 
1981, udržovaná, provoz pouze v létě, 1. maji-
tel, 78000km. Různé díly, kompletní výfuko-
vý systém. Tech. prohlídka do 2010/07/31. 
TEL.:605 543 305

* Montáže a servis LPG - Náchod. Akční 
jarní cena sekvenčního vstřikování od 22 
000,-Kč. Jezděte levněji! Milan Pšenička - 
Tel.494 948 807, mobil 777 05 44 15

* Prodám PEUGEOT 309 GR, SEDAN 
1.3, alu kola, 5dv., metalíza, nový aku, rádio, 
el. okna, 126 tis. km, emise + STK 11.2010, 
garážováno, velmi dobrý stav, bez koroze, 
cena 10.000 Kč, Náchod.
Tel. 491 428 236, 607 158 707

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Prodám Oslíka - tahá, nosí, krotký 3 letý - 
10.000,- Kč sedlo na koně, Lamy krotké párek 
3 leté, ovce a jehňata, poníka 110cm (Apalu-
sa) 2 letá. Tel: 602 377 370
* Koupím psa - německý ovčák nebo labra-
dor, stáří 1-3 roky k výcviku. TEL.:736 467 
067
* Prodám štěňata YORKSHIRSKÉHO 
TERIERA, pejsci, cena 4.500 Kč, naroz. 
21.2.09, odčervená, očkovaná, bez PP, čisto-
krevná. Tel. 731 574 597
* Prodám krásné štěnátko pudla trpas-
ličího, stříbrného. Pohlavím fenečka. Cena 
5000,-Kč.tel.736 215 401
* Prodám dvě štěňata pražského krysaříka 
- fenky, bez PP čistokrevná, barva černá s hně-
dým pálením a melírem. K odběru 7.5., očko-



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

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

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

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 
 sleva pro důchodce -10%  
 Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revoluční 

REHAU GENEO-revoluční 
profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-

profi l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém průmyslu a F1                               

nuto v leteckém průmyslu a F1                               
Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový profi l
šestikomorový profi l

Realitní kancelář RAKO reality 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 připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

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

www.rako-reality.cz  

Machov - chalupa se stylovým vybavením ve velmi dobrém stavu k  celoroč. bydlení ..........................2.620 000,-Kč 
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 s garáží a zahrádkou na klidném místě nedaleko lesa ...........................2.620 000,-Kč
Červený Kostelec - ŘRD 5+1 s garáží a zahrádkou 5min. od náměstí, klidné místo ...............................2.500 000,-Kč
Bačetín, okr. RK - ŘRD 2 x 3+1 s pozemkem o výměře 476m2 v předhůří Orl. hor ..............................2.150 000,-Kč
Zájezd u Č. Skalice - hospodářský přízemní objekt s pozemky 4 564m2, hala, kancelář ........................2.620 000,-Kč
Velké Poříčí - rodinný domek 4+kk  po značné rekonstrukci s pozemkem 874m2 .........................................Info v RK 
Nové Město n/Met. - DB 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ...........................1.350 000,-Kč
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci...1.560mil., Náchod - pronájem bytu 1+kk ..........................4 500,-Kč/měs.
Dobré, okr. RK - zděná chalupa 4+1 obložená prkny imitujícími roubení, zahrada ................................1.385 000,-Kč
Slotov, okr. NA - chalupa 1km od Kuksu v obci Heřmanice, 30km od Hradce Králové ............................745 000,-Kč
Č. Skalice - RD  5+1 se zahradou 1 336m2...2.8mil., Babí u Ná - pronájem chaty .................................8 000,-Kč/rok
Náchod - pozemek - 308m2 se zděnou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení .............................450 000,-Kč
Hronov - zahrada 770m2 se včelínem...150tis., Stárkov - chalupa k bydlení i rekreaci .............................890 000,-Kč
Náchod - Běloves - velký RD s nebyt. prostory a dvěma byty+ půda na vestavbu ..................................4.740 000,-Kč
Náchod - byt 4+1 v os.vl...1.290 000,-Kč, Broumov - komerční objekt s bytem 3+1 .............................2.690 000,-Kč 
Náchod - byt 1+kk v os. vl. s balkónem ...740 000,-Kč a byt 3+1 v OV ve zděném domě ............................1.190mil.
Náchod - stavební pozemky pod areálem nemocnice (služby, obchod, provozovny, byty) ......................... 800,-Kč/m2

Náchod - byt 2+1,75m2 v OV ve zděném domě...1.150mil.a DB 3+1 po celk.modernizaci ......................950 000,-Kč
Náchod - byt v os. vl. 3+1, za Penny...1.320 000,-Kč a zděný byt 1+1 v OV, 3.NP ...................................750 000,-Kč
Hronov - stavení pozemek 1 248m2...550 000,-Kč Nové Město n/M. - byt 1+kk v OV ...........................765 000,-Kč
Náchod - RD 2+1+možnost půdní vestavby se zahradou na Klínku, nutná rekonstr ...............................1.400 000,-Kč
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě ................................2.840 000,-Kč
Náchod - RD nedaleko centra s byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání ........................................2.880 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-Kč
Hronov - prodej  patra činžovního domu 224m2 nebo jenom části na vestavbu bytu .....................................Info v RK
Lhota u Č. Kostelce - staveb. poz. 600m2...650tis. Velký Dřevíč - staveb. poz. 930m2 .............................. 350,-Kč/m2

Příspěvek na očkování proti hepatitidě –od 2 let-bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy-300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty: muži 25-45 let-poukázky do lékárny
Příspěvek na helmy a autosedačky

Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce 
poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a zároveň nový 

pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

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

 
  

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

              

              www.zpma.cz                          info@zpma.cz
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Broumov

ul. Gen. Svobody 10, Tel.: 491 421 770
(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)


















NOVINKY OD LEDNA 2009

NABÍDKA PRO KLIENTY

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA

STŘECHY
provedeme práce:

* pokrývačské * klempířské 
* malby a nátěry * zednické 
* tesařské * stavební práce

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Zakázková výroba,  rozšíření výrobního programu o pálení - dělení mate-
riálu zámečnické práce, ohýbání, sváření (zábradlí, výroba pracovních a 

svářecích  stolů atd.). 
Sváření a dělení materiálu (HLINÍKU,DURALU), včetně povrcho-
vých úprav výrobků - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 
Tyto práce jsou zakázkové,  můžeme také zpracovat dokumentaci k výrobkům 

od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

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

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

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

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

technické prohlídkY vozidel 
všech kategorií

• Evidenční  * Vozidla individuálně dovezená 
   VINTEST
• Technologie komplexního prověřování původnosti 
   VIN foto
• Fotodokumentace vozidla a klasifi kace jeho poškození
   EUROVIN OCIS / SBZ OCIS
• Ochranné značení skel automobilu se současnou 
   registrací údajů o vozidle do Systému OCIS
  OVĚŘENÍ ANALOGOVÝCH TACHOGRAFŮ

NOVINKA!!NOVINKA!!
Ověřování digitálních tachografů od 1.5.2009

• Stahování dat z digitálního tachografu
• Stahování dat karty řidiče a fi remní karty

Pracovní doba: 
PO,ST 7.00-18.00 hod., ÚT, ČT  7.00-14.00 hod

PÁ 7.00-10.00 hod., SO 8.00-11.00 hod

STK Náchod, Českoskalická ul., 549 12 Náchod-Vysokov
Tel.: 491 421 859, fax: 491 421 826, www.stk-nachod.cz, 

www.autotest-tkmv.cz

Město Náchod prodá obálkovou metodou volné bytové jednotky:
Krámská 727, jednotka č. 727/4, 1+kk, výměra 34,70 m2

Vyvolávací základní cena 500.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 28.5. a 4.6.2009 vždy v 9:00 hod.

Krámská 727, jednotka č 727/7, 1+kk, výměra 35,50 m2

Vyvolávací základní cena 500.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 28.5. a 4.6.2009 vždy v 9:00 hod.

Němcové 656, jednotka č. 656/4, 2+1, výměra 71,79 m2

Vyvolávací základní cena 1.200.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 28.5. a 4.6.2009 vždy v 9:30 hod.

Pražská 682, jednotka č. 682/5, 1+1, výměra 50,40 m2

Vyvolávací základní cena 650.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 28.5. a 4.6.2009 vždy v 10:00 hod.

Pražská 1550, jednotka č. 1550/15, 3+1, I. kat., výměra 63,40 m2

Vyvolávací základní cena 1.000.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 28.5. a 4.6.2009 vždy v 10:30 hod.

Pražská 1313, jednotka č. 1313/3, 3+1, I. kat., výměra    72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 1.200.000 Kč.

Prohlídka bytu je možná ve dnech 28.5. a 4.6.2009 vždy v 11:00 hod.

Nabídky v uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem:
      Výběrové řízení - byt 727/4 - neotvírat           Výběrové řízení - byt 727/7 - neotvírat
      Výběrové řízení - byt 656/4- neotvírat            Výběrové řízení - byt 682/5- neotvírat
      Výběrové řízení - byt 1550/15- neotvírat        Výběrové řízení - byt 1313/3– neotvírat

doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a fi nancování.
Uzávěrka přihlášek 5.6.2009 ve 13:00

informace na tel. 491 405 233, 491 405 237
a https://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=1058

Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje

Vaše pøání = realita !!!
Peníze expres, nejvýhodnìjší podmínky, ptáte se kolik?

Odpovídáme = Kolik chcete od 50 000,-Kè
Ke každému schválenému úvìru kredit. karta ZDARMA

tel. 731 817 679, 603 940 082              

Zprostředkuji kreditní kartu VISA! 
na 100 000,-Kč 
Potřebujete pouze OP 

a 1000,-Kč - při založení kreditní karty - 
bez příjmu a registru! Možná spolupráce.

Tel. 603 940 082, 731 817 679              

Neúčelová hypotéka na 30 let 
bez příjmu, registru! 

Nejnižší úrok v ČR! 120 % odhadu! 
Ručení kupovanou nemovitostí, druž. bytem!
I na sesplatnění dluhů. Spolupráce možná. 

Tel. 603 940 082, 731 817 679             

Nový Hotel v Náchodě  
přijmeme na HPP nebo VPP
 pracovníky na tyto pozice:   

HOTELOVÁ RECEPČNÍ - 
sekretářské služby 

 ( AJ nebo NJ , zkušenosti na PC )  
 VRCHNÍ ČÍŠNÍK - SERVÍRKA

 ( praxe výhodou )
 Nástup možný ihned, mate-li zájem o více 

informací, zašlete prosím životopis
 s kontaktem+foto 

na : e-mail: info@hotel-tommy.com 
tel. 602 138 333.

Zavedená účetní společnost přijme 

spolupracovnici/ka. 
Váš životopis zašlete obratem na adresu: 
Královská účetní s.r.o., Kamenice 155, 

Náchod nebo na 
e-mail: kralovska@somad.cz

Náchodská realitní s.r.o.
zprostředkování nákup 

- prodej nemovitostí kompletní servis
spolupráce s advokátními kancelářemi 

v Náchodě, Jaroměři 
a v Hradci Králové

www.na-real.cz  tel. 774 678 899

 Nákup a prodej traktorů, 
man. techniky, zemních 

a stavebních strojů. 

Tel: 602 230 773       

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00
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 Jsem jeden z mnoha podnikatelů, kteří si v minulých letech pořídili 
tzv. automobil s mřížkou, tedy v podstatě osobní automobil, do kterého 
byla namontována mřížka, a takto upravený automobil byl poté zare-
gistrován jako nákladní automobil (kategorie N1). Jediným důvodem 
přitom byla možnost uplatnit odpočet DPH na vstupu. Mřížka je přitom 
nadbytečná, těžká, zvyšuje spotřebu automobilu a zbytečně ho hyzdí. 
Podle informací v tisku platí od 1. dubna letošního roku možnost od-
počtu DPH na vstupu u všech osobních automobilů. Mohu nyní mřížku 
odstranit a provozovat automobil jako osobní (kategorie M1) aniž bych 
přitom přišel o již uplatněný odpočet DPH, nebo budu muset DPH nebo 
jeho část vrátit?                                                                   J.N., Náchod

 Ve Vašem případě se jedná o velmi frekventovanou a logickou otázku, protože uvedené 
„mřížky“ v automobilech jsou skutečně českou kuriozitou. Zprávu mám pro Vás dobrou, nárok 
na odpočet DPH uplatněný v minulých letech Vám zůstane zachován i v případě, že po 1. dubnu 
2009 si necháte mřížku odstranit, tj. provedete přestavbu vozidla kategorie N1 zpět na kategorii 
M1. Je tomu tak proto, že novelou byla v zákoně o DPH zrušena všechna ustanovení týkající 
se osobních automobilů, včetně ustanovení $ 13 odst. 4 písm. g), podle kterého se přestavba 
motorového vozidla, jejímž výsledkem byl osobní automobil, u kterého nebyl nárok na odpočet, 
považovala za dodání zboží. Na základě takto novelizovaného znění zákona se na osobní auto-
mobil pohlíží jako na každé jiné zboží. Příslušný text najdete i na webových stránkách České 
daňové správy.
 Podle sdělení odboru registrace vozidel je k uvedené přestavbě nutno vyplnit žádost, provést 
odstranění mřížky a poté navštívit stanici technické kontroly, kde proběhne normální technická 
kontrola vozidla. S doklady od stanice technické kontroly a příslušnou žádostí se poté dostavíte 
na příslušné pracoviště odboru registrace vozidel.

   Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
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 Do půlkilové směsi mletého hově-
zího a vepřového masa postupně vmí-
cháme nadrobno nakrájenou cibuli, 2 
vejce, drcený kmín, mletou sladkou pap-
riku, směs koření na Čínu, namačkáme 4 
stroužky česneku  a zahustíme strouhan-
kou. Ze směsi tvoříme masové kuličky, 
které smažíme ve fritovacím hrnci. Na 
pánvi rozehřejeme tuk, na kterém dusí-
me mraženou čínskou zeleninovou směs, 
ochucenou sojovou omáčkou. Smažené 
kuličky přidáme k zelenině, zahustíme 
Solamylem, podlijeme trochou vody a 
chvíli povaříme. Vhodnou přílohou je 
vařená rýže. Tak, ať Vám chutná...

přeje Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI
Čínské masové Čínské masové 

kuličkykuličky

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

   ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘ v ob-
lasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ se t˝kajÌ 
spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho bytovÈho fondu. 
Poskytneme v·m jasnÈ a srozumitelnÈ inter-
pretace z·kon˘ a jejich novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ 
ËlenstvÌ v druûstvu v·m kromÏ informaËnÌho 
servisu poskytneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: posky-
tneme p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. 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

 Ráda bych Vás upozornila na neobvyklý, 
ale o to krásnější kulturní zážitek. V úno-
rovém čísle vašich novin jsem četla článek 
pí. Svobodové o muzikálech „Popelka“ a 
„Johan“ , které zhlédla v nastudování žáků 
ZŠ TGM v Náchodě. Pod dojmem z toho-
to článku jsem si nenechala ujít možnost 
navštívit další žákovské představení  této 
školy, ktrré se konalo 29.04.2009. Tento-
krát se jednalo o úplně jiný projekt: stará 
čínská poezie doprovázená hudbou a pan-
tomimou. Celý příběh vyprávěl o přátel-
ství, lásce a smrti, to vše tak úžasně proži-
té žáky osmých a devátých ročníků, že by 
to málo kdo u tak mladých lidí očekával. 
Ať už recitátoři, či herci, dojali svými vý-
kony obecenstvo až k slzám. Celé předsta-
vení bylo podbarvené hudbou p. Kubečka 
v podání paní učitelky Bydžovské, jež je 
autorem i režisérem celého pásma. V ne-
poslední řadě nádherné dekorace a obra-
zy s čísnkými motivy, které vytvořil se 
žáky vyšších ročníku pan učitel Bořek, jen 
umocnily celý tento zážitek. škoda, že celá 
tato akce neměla žádnou propagaci, mimo 
úzký okruh rodičů žáku, kteří na projektu 
pracovali. Jistě by se dala využít i v hodi-
nách literatury na ostatních školách, nebo 
jako kulturní vložka při různých akcích. 
Děkuji škole TGM, že umožňuje takovéto 
kulturní zážitky.     

S pozdravem Sedláčková

čtenáři nám píší...čtenáři nám píší...
Vážená redakce...Vážená redakce...

Tělocvičná jednota SOKOL  v Náchodě 
pořádá

v neděli 17. května od 16 hodin

A K A D E M I I,
na které se obecenstvu  představí 
oddíl kulturně-tělocvičný, rodičů 

a dětí, předškolních dětí, 
mladšího žactva a jógy.

Dále sportovní gymnastika, karate, 
rockenrol, streetdance a taneční klub.

Vstupné dobrovolné.
Náchodské občany srdečně zve 

výbor jednoty.

P.S. Upozornění pro členy jednoty. Po 
akademii se koná valná hromada jednoty.

140 let Sokola v Náchodě

www.doplnek.com


