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VÝPRODEJ
PRAKY  MYKY  SPORÁKY
VRAKOVIŠT - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍL

V Náchod se bude
to it pokra ování
lmu Bastardi
O tom, že se v ervnu bude natáet
práv v Náchod, informoval na tiskové konferenci v náchodském kin
Vesmír herec a scénárista Tomáš Magnusek.
Tiskové konferenci pedcházelo slavnostní pijetí lmového štábu v ele
s režisérem, kterým je Jií Lengyel
a herci v obadní síni náchodské radnice. Herce neformáln pijali pedstavitelé msta - starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra
Benešová.
r

SLEVA až 54%
VESTAVNÉ SPOTEBIE

ZAPIŠTE
DO DIÁ
Již 81. roník pehlídky amatérského
divadla Jiráskv Hronov se uskutení
v termínu od 5. - do 13. srpna 2011.
Pipomeme, že se jedná o nejstarší
kulturní akci svého druhu v rámci celé
republiky.
(r)

HLINÍKOVÉ Skleníky AKCE
SKLENÍKY

Označení rozměr (m) cena pův. CENA PO SLEVĚ (s DPH)

Svářecí a vzduchová technika

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz

výpl komrkové desky

Nově otevřený
ný
Club Garden
v Polici nad Metují
jí
Vás zve k příjemnému
posezení s atraktivními
dívkami.
Ut – Ne od 21 – 05hod.
Tel.: 733 548 021
Máme dostatek vzduchu
i pro Váš soudek

přijímáme nové společnice,vysoké výdělky
a diskrétnost zaručena

www.nightclubgarden.cz

ZÁHADNÁ
ZKRATKA
Víte, co znamená zkratka PUV? Nepátrejte prosím v asech dávno minulých, protože tato zkratka oznauje instituci relativn
novou. Jedná se totiž o Polickou univerzitu
volného asu. Funguje již 11 rokem a práv v dubnu byl ukonen její jarní semestr.
Agentury již nevydaly zprávu, jaká atmosféra vládla, když se studenti vydali oslavit tuto
událost do polických hospdek...
(r)

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

8.090,10.790,-

12 druh až 5 velikostí
Píslušenství:
poliky, otevírae, zavlažování, atd.
FÓLIOVNÍKY, altány, domky na náadí,
garážové stání, dvení stíšky

)Komrkové desky
)Trapézové prsvitné desky
) Sklolaminátové stešní
desky

)Plexisklo
U nádraží
eských drah
v Hronov

BENO – Hronov 549 31, Nádražní 902
telefon: 491 482 822, 777 200 452
benes.lubomir@email.cz

MSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ÍŽKA
V NÁCHOD BERÁNEK NÁCHOD a. s.

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

uvádí v msíci KVTNU 2011
* Sobota 14. 5. v 19.00 hod.
Mimoádný Literárn
hudební veer
150 let pveckého sboru HRON
Malý sál mstského divadla
Vstupné: 40 K

Jsme kvaliﬁkovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence
naší školy (20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální
zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

* Steda 18. 5. v 19.00 hod.
Petr Pibyl (viola)
Ivana Pokorná (harfa)
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 90 K
SLEVA
* Pátek 20. 5. v 19.00 hod.
Y. Reza: Kumšt
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Jan Tíska, Jan Hrušínský
a Jan Kaer
Vstupné: 350, 330, 300 K
Prémiové pedstavení ab. cyklu „A“,
30% sleva pi pedložení abonentky
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Prodáváme okna z nmeckých prol: ALUPLAST,GEALAN,VEKA

V.2500 1,93x1,31 8.990,V.5000 1,93x2,57 14.990,-

ZÁRUKA 5 LET !!!

* Úterý 24. 5. v 19.00 hod.
Zahajovací koncert festivalu
Camerata nova Náchod 2011
Komorní orchestr
Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindich Roubíek,
sólistka: Eva Šilarová - klavír
Komorní pvecký sbor
Krkonošské Collegium Musicum
Sbormistr: Vít Mišo
Vstupné: 90, 80, 70 K
SLEVA
Prémiový koncert ab. cyklu „K“,
50% sleva pi pedložení abonentky
KHN
* tvrtek 26. 5. v 19.00 hod.
Literárn hudební veer
Krajiny verejška Tomislava Petra
Malý sál mstského divadla
Vstupné: 40 K

PEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaním a cestovním centru na Kamenici
v Náchod, otevírací doba: pondlí - pátek 8.00 - 17.00 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin,
tel. 491 420 420. Sleva 30% na oznaené programy pro držitele prkaz MÚ v Náchod,
ZTP a ZTP/P. Prkazy na vyzvání pedložte pi kontrole vstupenek. Vozíkái po
telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

P
EU TI

TICHÁ VZPOMÍNKA

info: 777 602 884

Dne 14. 5. 2011 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babika a prababika

www.realityeu.com

Vzpomínají synové s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA

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

Dne 13. kvtna 2011 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan Oldich Tuek z Náchoda,
dlouholetý vela.
Kdo jste ho znali, vnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Se smutkem v srdci vzpomíná
manželka a syn s rodinou.

NE

JVYŠŠÍ CENY

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

SMART PŮJČKA
Dkujeme všem,
kteí se v tak hojném potu pišli 28. 4. 2011
rozlouit s naší maminkou

Ludmilou Hejzlarovou.
Vzpomínejte na ni s láskou, kterou ona
vždy tak hodn rozdávala.
Bude nám chybt. Dti s rodinami.

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

5 - 50.000,-Kč
TEL.: 725 317 668
PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spluje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamení v cen
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

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

www.autodilnasevcik.cz
NEJEN KLEMPÍSKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH
A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL

- antikorozní ochrany podvozk
- opravy moto nádrží, cínování
- renovace autoveterán
email: autodilnasevcik@seznam.cz

723 588 725
776 227 724

Prmyslové objekty minulosti i sou asnosti (40)
SOKOL-JATKA
Budova eznictví Josefa Sokola a spol. stojí od roku 1922 na levé
stran Kladské ulice vedle bývalé SPŠ strojnické. Jmenovaný se
zabýval zpracováním koského masa, (uzenin a masových konzerv), kterého byl ješt za první republiky dostatek. Malý krám ml
i ve Strnadov ulici. Pro tyto úely postavil kolem roku 1925 za koupalištm na cest do Radechové po pravé stran v kopci jatka, stávající ze stájí, úsek porážky, porcovny, kanceláe a kotelny s vysokým
komínem. V roce 1945 zde také byly poráženy kusy ze stád ukoistných krav pro stravování sovtského vojska. Dm na Kladské ulici po znárodnní pevzala SAD pro své úadovny. V ásti budovy
mly Restaurace a jídelny (RaJ) výrobnu hotových jídel. Po restituci
koupila celou budovu dopravní spolenost CDS pro své kanceláe.
Znárodnním pestaly jatka sloužit pvodnímu úelu a Východoeské autodružstvo zde zídilo provoz pro nabíjení a opravu autobaterií. Od roku 1978 se v nové pízemní budov brousily válce
a klikové hídele. Tuto dílnu - nyní Družstvo Radex koupil Jan Krupika. Pvodní jatka po restituci v roce 2000 koupil Vladislav Nývlt.
Po drobných stavebních úpravách zde zídil truhláskou dílnu. Dva
až ti zamstnanci zde provádí zakázkovou výrobu.
V tomto zapomenutém koutu Náchoda jsou ale ješt další provo-

 Pohled na bývalou slévárnu

SLEVA

Cena : 1 295 000,- Kč

Řadový rodinný dům v České Skalici ................................................................................... 1 649 000,- Kč
Větší rodinný dům Velké Poříčí ............................................................................................ 2 099 000,- Kč
Byt 2+1 v OV s balkonem Nové Město n/M - Malecí ........................................................... 1 049 000,-Kč
Zrekonstruovaný cihlový byt 2+kk (48 m2) v osobním vlastnictví Hronov ................................ 740 000,-Kč
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice .................................................................. 3 350 000,-Kč

paní Blanka Drašnarová z Náchoda.

PODKOVÁNÍ

Rodinný dům se zahradou ve Vestci
Větší rodinný dům se zahradou u České Skalice ve Vestci. Vhodný pro bydlení i podnikání.

 Bývalá koská jatka za koupalištm
zovny. V roce 1925 stavitel Hakauf projektoval a postavil vpravo
za skálou u koupališt pro Okresní správní komisi objekt s garážemi pro vozidla, parní válec a jednopatrovou budovu s dílnou a byty
pro zamstnance. Po II. svtové válce používaly zaízení Silnice n.p.
Rychnov nad Knžnou. V roce 1990 zde sídlil Strabag. Od roku 1996
koupil objekt Jan Krupika a provozuje zde Autodílnu. Zamstnává
6 mechanik. Od roku 2005 v boní díln sídlí pneuservis Kuthan.
Na konci Velkého rybníka vlevo u cesty na Dolní Radechovou
postavil Oldich Štpán v roce 1942 malou slévárnu drobných
souástí. Po roce 1950 zde mlo autodružstvo tzv. pérovnu. Po restituci koupil provoz Josef Jirman a provádí zde ekologickou likvidaci automobil.
Hned za popisovaným objektem vznikl v 60. letech nový provoz
Vegasport. Zaaly se zde vyrábt zahradní bazény z umlých hmot,
pozdji pak laminátové lodiky. Z provozu se šíil velký zápach z používaných rozpustidel. Od roku 1991 zde sídlila rma Elektrocom,
která se však pemístila mimo Náchod. Od roku 2010 se objekt upravuje pro rehabilitaní stedisko.
Pipravil Antonín Samek, pokud máte ješt njaké další poznatky, doklady a fotogra e o uvádných objektech k zapjení
atd., sdlte je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo
do redakce ECHA.

Pipravte si scénáe
Asi každému, kdo nkdy šel tmavým
zákoutím nebo kolem podivných individuí bleskla hlavou otázka, „co bych dlal(a) kdy m pepadli? Pipravte si scénáe! Pedevším se však snažte vyhnout
rizikovým místm a nechovat se vyzývav. Vyhnte se temným prchodm,
bu te obezetní pi cest neosvtlenými
a nepehlednými místy, nezkracujte si
cestu pes neosvtlené parky a temná
místa, zvyšte svoji opatrnost, pokud procházíte kolem zaparkovaného vozidla
s osádkou, dbejte na ostražitost, když
vstupujete do vchodu domu a do výtahu… Musíte-li jít osamlým prostorem,
pozorujte své okolí a všímejte si podezelých osob, máte-li pocit, že vás nkdo
sleduje, vyhledejte pítomnost lidí nebo

pomoc u nejbližšího domu. Pokud to
není možné, zavolejte nkomu blízkému
nebo to alespo pedstírejte, že telefonujete. Pokud chodíte asto dom v pozdních noních hodinách, zvažte možnost
absolvování kurz sebeobrany. Mjte
ale na pamti, že v pípad nepimené sebeobrany mžete vážn zranit nebo
i usmrtit útoníka! Má-li útoník zbra,
neodporujte mu a odevzdejte všechny
požadované cennosti - Váš život je pednjší, nemá-li útoník zbra, pokuste se
zvážit své schopnosti a snažte se bránit
nebo utéct. Zkuste siln vykiknout,
nkteré útoníky to mže zastrašit. Nemáte-li šanci se ubránit, v žádném pípad nevyhrožujte útoníkovi, že pípad
oznámíte policii, vždy si všímejte vzhledu
útoníka kvli pípadné pozdjší identikaci. Nebo pedstírejte mdloby, silnou nevolnost, hysterický záchvat apod. Pokuste
se pachateli jeho in rozmluvit. I v pípad pouhého pokusu o pepadení volejte
policii (tel. linka
158)- pokud vc
neoznámíte,
mže být brzy
obtí nkdo další.

Projekce krátkých lm
a návšt va planetária
V polovin dubna se vydali žáci 77. a 88. tídy do Hradce Králové
Králové, aby zde se svými dvma
pedagogy strávili zajímavý den.
Jednalo se o návštvu kina Centrál a hradecké hvzdárny s planetáriem. Velké prostory kina
žákm poskytly dostatek pohodlí a zajímavých diváckých zážitk. Šlo o projekci série lm
s rznou tematikou. V prvním pípad se žáci mohli zamyslet nad silou lidské vle a odhodláním jít až do konce za svým snem a uskutenit nco opravdu lidsky hodnotného.
Dalším dokumentem bylo pojednání o snaze dtí, aby bylo v jejich tvrti vybudováno dtské
hišt. Film byl ukázkou dtského zájmu o vylepšení zpsobu života, k jehož realizaci chybl
jen krek. Lze tedy íci, že lovk se nemá vzdávat a má pokraovat v zapoatém „díle“
i pes nezdary, s nimiž se setkává. Tetí z lm se dotkl problematiky odlišné sexuální orientace a toho, jak s daným faktem co nejcitlivji naložit.
Druhá ást odpoledne patila vesmíru a jeho záhadám. Všichni pítomní vyslechli zajímavou pednášku s projekcí vesmírných tles. Poté se odebrali do planetária, kde se žákm
vnoval jiný prvodce, s nímž poté odešli i do kopule s dalekohledem. Bohužel nebylo nejpíznivjší poasí, tudíž nebylo možno podívat se na slunení povrch. I pesto byly dti nadšené,
protože pro mnoho z nich byla tato exkurze ním dosud nepoznaným a velmi podntným.
Mgr. Marcela Horká (ZŠ a MŠ Chvalkovice)

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
GRATULUJEME
Dne 4. kvtna 2011 oslavil 90. narozeniny
pan Vlastimil Seifert z Náchoda - Blovse.
Hodn zdraví a pohody peje
manželka Alena s rodinou

Mýty o ...

Zv ina
Pro

je zv ina zdravá

Maso z nejrznjších druh voln žijící vysoké zve patí mezi nejzdravjší zdroje bílkovin, protože tato zv není v prbhu života vystavena náporu antibiotik, rstových hormon
a jiných látek. Díky volnému výbhu a dostatku pohybu není maso takto žijící zve tolik
tuné. Zvina má vysoký obsah železa, které je dležité pro zdravou krev.
Maso vysoké zve je bohaté na živiny. Obsahuje všechny dležité aminokyseliny potebné
k vytvoení nových tkání, krve, hormon a enzym. Tyto látky tlo potebuje k tvorb a regeneraci bunk nebo k posílení imunitního systému.

Rady a tipy
Maso kupujte pouze z ovených zdroj. Vyvarujte se zvi, kterou najdete sraženou na silnici. Ale také té z rizikových oblastí - myšleno lokality s výskytem infekních chorob.
Pi peení zviny používejte vždy nádoby s poklicí. Maso totiž nemá tém žádnou tukovou
vrstvu a došlo by k rychlému vysušení. Díky tomu, že je zvina tak libová, není nutné ji
upravovat dlouho. Maso podávejte ihned po tepelné úprav. Obvykle se zvina krájí na tenké
plátky a servíruje se na pedehátých talíích.

Zv ina – dobrá volba
*
*
*
*
*
*

Je prvotídní zdroj železa, obsahuje víc železa než tradiní tmavé maso.
Má velmi nízký obsah tuku.
Nižší obsah cholesterolu jako kue bez kže.
Obsahuje málo nasycených tuk.
Má vysoký obsah omega 3 mastných kyselin (srovnatelné s rybím tukem).
Je dobrý zdroj bílkovin, vitamín a dležitých stopových prvk.

Správné zpracování zv iny

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

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

Blýská se
na lepší asy
Lázním v Blovsi se blýská na lepší asy.
Už se zaalo uklízet ped kolonádou a ped
vstupem do lázeského parku a vedle prameníku. Pi úklidu pomáhají dobrovolníci. Další
úklid parku je plánován na 28. 5. 2011 od 12ti
hodin. Vyzývám spoluobany, aby se k nám
pidali a pišli dobrovoln piložit ruce k dílu
(náadí sebou). Zárove Vás prosím, abyste
informovali mstskou policii nebo pímo
mn, pokud byste zjistili známky vandalismu
lázeské budovy a areálu lázní v Blovsi. Dkuji, David Troutnar tel.776 552 658

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,
andy.skalice@seznam.cz,
www.andy-skalice.cz
z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
z textilní rolety z vestavěné skříně z renovace bytových dveří
z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

 Fotograe tenáky ECHA paní
Jindry Metznerové zachycuje devastaci altánu na okraji lesa pod kopcem Homolka. Nepoádek, poniené
oplocení a laviky, ohoelé sloupky,
to je výsledek ádní vandal. Podle
slov starosty Náchoda Jana Birke se
na uvedenou lokalitu zamí i mstská policie.
kp

AUTOKROSS CHCE SÍLU V RUKÁCH...
rozhovor novin ECHO s Lubošem Novákem
Roník 1966. Závodní auta ídil již více než
20 let a znovu se k nim vrátil. Zkusil rallye,
jezdil rallyecross, ale nejvíc mu uaroval autokross. Volant ho živí jako idie dodávky
na dálkových trasách, volant ho i baví jako
soutžního amatérského jezdce. V souasnosti sklízí úspchy v autokrossovém podniku GENERALI CUP. Jeho nejvtším snem je
autokrossová Evropa. A co ješt? Jezdec Luboš Novák pijal pozvání ke krátkému rozho-

zde skonil na druhém míst. A to jsem startoval s velkou smlou, protože se mi podailo bhem rozhodujícího okamžiku zavadit o adicí
páku, zaadit tak neutrál a ze startu jsem vyjíždl jako poslední. Nakonec se to zdailo dotáhnout až na druhé místo. Toho si velmi cením.
* Potebuje autokrossový jezdec fyzickou
kondici? Vždy pi závodní poád jen
sedíte...
- To byste se divil! Autokross chce hlavn

V minulosti se zpracovávala a uskladovala zvina v nepíliš hygienických podmínkách,
a proto se maso pevaovalo, aby byly znieny všechny bakterie. V souasné dob jsou v nabídce zvinové výrobky po celý rok, a to zpracované ve stejné kvalit a za stejných hygienických podmínek jako hovzí nebo vepové maso. Proto si delikátní pochoutku, jakou š avnatý
zvinový steak bezpochyby je, jist nemusíme odepírat.
Partik Š ovíek 1.H, Mgr. Vlasta Drobná, Stední škola hotelnictví
a spoleného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Talíř plný chutí
a vůní
¨¨

Na grilování se tšíme celou zimu!
Grilovací sezona je už zase v plném proudu, vždy
grilování se u nás stalo vedle hokeje skutenou národní vášní. Aby však bylo zdravé, dopávejte si je
jen sváten a vždy s dobrými surovinami. Pednost
urit dávejte devnému uhlí, kvalitnímu masu, uzeninám i oleji. Na gril je nejzdravjší pokládat pouze
libové maso, ze kterého peliv oízneme všechny
tuné ásti. Na grilu se totiž tuk, který odkapává z masa, pi teplotách pesahujících 400
°C rozkládá na polycyklické karcinogenní aromatické uhlovodíky.
Maso by mlo být peeno pomalu pi nižších teplotách, jinak potom dochází k úniku chutné
š ávy, což neocení pouze vaše chu ové pohárky, nýbrž i vaše zdraví. Z vypékající se š ávy
se mohou vyluovat karcinogenní heterocyklické aminy. Maso by se mlo péct alespo 10
minut a mlo by dosáhnout teploty pes 70 °C. Ale položme si ruku na srdce! Kdo z nás bude
obíhat gril s teplomrem v ruce a zapichovat ho do grilovaného masa. Proto picházíme s malým tipem, jak ovit, je-li maso již opravdu pipravené ke konzumaci. V okamžiku, kdy se
domníváte, že je již upeené, vezmte jehlici a píchnte do nj. Jestliže z masa vytéká ervená
š áva, nechte ho ješt na roštu. Ovšem budete-li do masa píchat díve, š áva z masa vytee!
Tato pravidla pi grilování mjte na pamti, ale nenechte si vdomím pípadných problém pokazit krásný, pohodový a romantický veer strávený v kruhu dobrých pátel i
svých nejbližších.
Nyní se podívejme pes mížku grilu trochu dál. Napíklad ve všech zemích okolo Stedozemního moe je zvykem na grilovací mížku pokládat ryby nebo také zeleninu, skvlým píspvkem do grilovací kuchaky mže být i ovoce. A proto neváhejte sbírat inspiraci. My jsme pro
vás pipravili celou kupu recept na vynikající marinády na pípravu grilovaných pochoutek.
Sladkokyselá marináda
3 lžíce oleje, 6 lžic keupu, 1 lžíce medu, 1 lžíce sójové omáky, 3 velké stroužky prolisovaného esneku, jemn krájená cibule, pep, chili, majoránka, oregano, tymián.Všechny
ingredience dkladn promícháme a maso do marinády naložíme alespo na 2 hodiny.
Další recepty na marinády podle své chuti najdou tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
Stední škola hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

SLEVA 20%

UZIE
NA ŘETÍZKOVÉ ŽAL

voru pro noviny ECHO: tte...
* S jakým autem vlastn závodíte?
- Te momentáln mám vz Opel Kadet
s výkonem motoru okolo 150 koní. Ale brzy
bychom mli mnit motor. Takže výkon motoru pjde hodn nahoru..
* Jaké bylo vaše první závodní auto?
- (s úsmvem) Budete se divit, ale byl to tovární Moskvi.
* Váš dosavadní nejvtší úspch v autokrossu?
- Bylo to práv v rámci GENERALI CUP
v Radi, kde závody jezdíme. Ve nále jsem

sílu v rukách. Auto má samosvor a ízení
nemá žádný posilova. Je to dina. Jeden závod jsem jel se zlomenou rukou, to už bylo
samozejm na hranici možností.
* Jak je to s diváckou úástí na autokrossových závodech?
- Nevím, jak jinde, ale na naše závody chodí
i takových sedm set divák. Myslím, že je to
velmi atraktivní sportovní odvtví. Oproti
rallye se celý autokross odehrává v terénu.
Když je suchá tra , mohou diváci oekávat
vyšší rychlost. Pi mokré blátivé trati si zase
pijdou na své vyznavai efektních smyk.

* Jak rychle se pi autokrossu jezdí?
- Záleží na výkonu motoru. Víte, my nemáme
v závodních autech rychlomr, pouze otákomr, ale taková rychlost 130 - 140 kilometr
za hodinu není problém.
* Kde máte technické zázemí pro pípravu
vozu?
- Naprostou vtšinu vcí si musí lovk
na voze udlat sám. Ale bez lidí ochotných
pomoci je to tžké. Te mi moc pomohl kamarád a kolega Jirka Drahovzal z erveného
Kostelce se zajištním garážování a technického zázemí pro mj vz. Chtl bych mu
i touto cestou podkovat.
* Co íká vaší vášni pro autokross nejbližší
okolí?
- Dcera Lucie (14 let - poznámka redakce)
se asi opravdu potatila. Má tréninkové auto
a nyní se pro ni staví závodní speciál do tídy
junior. Držíme si navzájem palce.
* Váš nejvtší jezdecký sen?
- Urit ME v autokrossu.
A se Vám sny vyplní!.... za odpovdi
podkoval Mirek Brát
více informací na www.akradec.cz
foto archiv LUBOTEAMAUTOCROSS
Již jen nkolik málo dní zbývá do dalšího, již
druhého závodu v AKR Autocrossu Generali cup
2011. Sobota 21. kvtna 2011 tra Rade. Bývalý
areál JZD v Radi u Úpice, Hostinec „U Ládíka“

Program:
08:00 – 10:30 – Pihlášení závodník
/ technická pejímka
10:30 – 11:00 – Rozprava
11:00 – 12:00 – Trénink
12:00 – Start Závodu
Pedpokládaný konec akce je uren pibližn
na 16 hodinu.

Doprovodný program
z Benzínové RC modely 1:6 Exhibiní závod
z Simulátor autonehody
z Slosování vstupenek o ceny Generali
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Montáž a servis satelitní a DVB-T techniky
Montáž SAT a DVB-T rozvod
bytových dom
Pelad ní kanál (Barandov, Love, Nova)
Kontakt: Roman Mareš
tel: 775 231 339

Pavlišovské
arod jnice
Letos už potetí se obyvatelé Pavlišova spolen se svými dtmi sešli v podveer 30.4.
na návsi, aby tam spolen ozdobili a postavili májku - tradiní symbol jara.
Následoval arodjný prvod v maskách
na místní hišt, kde si dti užívaly soutží
a sladkých odmn. Na závr byla samozejm upálena i nejedna arodjnice a nechyblo ani opékání špekák.
Dkujeme hlavn pírod - že nás ušetila
tento veer dešt, SDH Pavlišov za nanní
podporu i pípravu ohn a všem ochotným rodim za pomoc se soutžemi i oberstvením.
Je to prima akce, na kterou se tšíme každý
rok.
mp

Půjčování
a šití šatů
na taneční
y plesy y svatby
úpravy a opravy oděvů,
šití bytového textilu a pod.

Zdeňka Matysková,
ková ,

Kramolna 152, tel.: 739 075 3922

Zámecký hotel v Náchodě

přijme

brigádnice – brigádníky

DO OBSLUHY
Tel. 604 893 939

SAAR GUMMI CZECH, s. r. o.
ervený Kostelec

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení

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

Kontakty:

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

pijme vtší poet VŠ a SŠ.
Podrobné požadavky
naleznete na www.sgc.cz

Zámecký hotel v Náchodě
přijme
brigádnice – brigádníky
na pozici
POMOCNÝ KUCHAŘ
Tel. 604 893 939

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ
REALITNÍ SPOLEČNOSTI

HRADEC KRÁLOVÉ

Bezplatná linka: 800 900 992 www.re-max.cz
RYCHLOST, PROFESIONALITA A SLUŠNÉ JEDNÁNÍ
PŘI PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTI

Hledám důchodce
pro občasnou práci
na zahradě.

Tel. 777 804 544
Zámecký hotel v Náchodě

přijme

Hezký RD 2+kk s terasou a menší zahradou – krásné Víceúčelový dům nedaleko centra NÁCHODA, s vyslunné místo v Malebné vesničce Zlíčko u Hronova jímečným výhledem na zámek. Vlastní parkoviště
na pozemku cca pro 8 aut, letní terasa Celková plocha pozemku: 2469 m2. DOPORUČUJEME.
CENA: 895.000,- Kč
Více info poskytne: Petr Malý
tel.: 739 486 403

Samostatně stojící rodinný dům 3+kk s romantickou
zahradou o výměře 1038m2 – HOŘIČKY u České
Skalice. Krásné místo vhodné k bydlení, rekreaci,
nebo i podnikání.
Doporučujeme – nutno vidět.
CENA: 1.830 000,- Kč
Více info poskytne Eva Sychrovská
tel.: 739 500 530

CENA: 5.560 000,- Kč
Více info poskytne Eva Sychrovská

ÚDRŽBÁŘE
Tel. 604 893 939

"TEPLÝ KABÁT"

tel.: 739 500 530

Od dubna do íjna bude v Broumov probíhat zateplení jednoho z objekt tamního
mstského úadu. Jedná se o tzv. "Budovu
III." v ulici K Ráji. Stavební aktivity budou
z vtší ásti nancovány z prostedk Evropské unie a Státního fondu životního prostedí R.
(r)

Prodej tříhvězdičkového hotelu ELKO, nedaleko
centra NÁCHODA. Objekt je po kompletní rekonstrukci. V přízemí je restaurace, salonek a zahrádka, vše s celkovou kapacitou 130 Hostů. V 2. podl.
samost. Nadstand. apartmán 2+1, +13 pokojů
s kapacitou 22lůžek. Vše včetně vybavení.
VÝHODNÁ A ZAJÍMAVÁ NABÍDKA.
Více info poskytne Petr Malý

V eské Skalici je až do 31. kvtna
ke shlédnutí výstava prezentující kulturní
a historické centrum tohoto msta. Prezentace je zamena zejména na rekonstrukci
a revitalizaci souboru historických objekt a exteriérových ploch. Místem konání
výstavy je eskoskalické regionální informaní centrum, poadatelem Msto eská
Skalice.
(r)

tel.: 739 486 403

VÝSTAVA

CESTOVNÍ AGENTURA
zážitky ve vašem stylu
ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOV OTEVENÉ KANCELÁE,
KDE VÁM RÁDI POMŽEME S VÝBREM VAŠÍ VYSNNÉ DOVOLENÉ.
Ceny levnjší než na internetu

A NAVÍC, DÁME VÁM 500,-K

NA DOVOLENOU!

E!

AKC

+ MILÝ DÁREEK
(týká se zájezd z katalogové nabídky i last minute,
platí pro jednu cestovní smlouvu zakoupenou do 31.5.2011)

NAVŠTIVTE NÁS VE STRNADOV ULICI 55, NÁCHOD
(NAPROTI DROGERII TETA, cca 10 m od námstí)
Pondlí – Pátek 9:00 – 17:30
Sobota 9:00 – 11:30

Tel.: 776 233 088, Pavlína Rasslová
E-mail: slunicko@slunickoca.cz

 Byl pozdní veer, sedmý
máj, veerní máj, byl ohostroje as. Tentokrát z bezpenostních dvod pouze z cestiky
pod náchodským zámkem.
Foto Josef Pepa Voltr

Kanaliza ní
pípojky
od projektu
k realizaci
! za pijatelné
ceny !
Stavpo s. r. o.
Tel.: 736 768 620
Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

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

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

Vítejte v lázních v Kudowě Zdroji - zastavení druhé
Jen pár kilometrů od česko-polské
hranice v Náchodě se nacházejí lázně
s tradicí dlouhou dvě století. Najdete je
v Kudowě Zdroji a nyní jsou součástí
společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. Šíře nabídky těchto polských
lázní spolu s příznivým mikroklimatem
a prameny léčivých vod způsobují, že
jsou lázeňské domy a sanatoria v Kudowě Zdroji stále častěji cílem i českých
klientů. A mohou se stát i cílem vaší cesty za obnovením a posílením vlastního
zdraví...

AMBULANTNÍ PÉČE
Ambulantní péče je v lázních v Kudowě Zdroji soustředěna do objektů

Lazienki I a III, umístěných v lázeňském parku. „Většina léčebných procedur v našich lázních, prováděná
kvalifikovanými lázeňskými fyzioterapeuty, je v tzv. wellness stylu, pro které
není nutné předepsání od lékaře. Už
z toho důvodu čeští klienti tuto nabídku velmi oceňují. A přitom je rozsah těchto wellness procedur opravdu
široký. Patří mezi ně klasické masáže,
automatické hydromasáže, solné inhalace, ozařování lampami solux nebo
bioptron, koupel z mořských řas, rašelinové obklady a mnohé další“, vysvětluje předseda představenstva Zespolu
Uzdrowisk Klodzkich S.A. pan Jerzy
Szymanczyk.

Procedura suché uhličité koupele

KLIENT SAMOPLÁTCE
Využít ambulantní lázeňské péče v Kudowě Zdroji je pro
Čecha velmi jendnoduché. Je zde ve stejné pozici jako polský
samoplátce, který představuje hlavní typ zákazníka ve zdejších lázních. Placení lázeňských procedur klientem bez účasti
zdravotní pojišťovny je evropským trendem zvýšeného zájmu
o vlastní zdraví.

LÉČIVÉ PRAMENY
K ambulantním pavilonům přiléhá tzv. Pijalnia - hala, ve které vyvěrají dva kudowské léčivé prameny: Marchlewski a Sniadecki. Ochutnejte. Mají rozdílnou chuť
i teplotu. A léčí, už celá staletí! (echo - pi)

Pitná kúra aneb napijte se na zdraví!

Pavilon Lazienki III

KUPON - S NOVINAMI ECHO O 10 % LEVNĚJI

I v rámci dnešního dílu představujícího polské lázně v Kudowě Zdroji najdete
on. Po jeho předložení můžete v Kukupon.
owě Zdroji čerpat slevu 10 % na vš
dowě
všechny
edury, na všechny služby ambulan
procedury,
ambulantní
bytové péče ve všech zařízeních a sasa
i pobytové
riích společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A.
natoriích
ponem můžete se slevou ochutnat i oba zdejší lázeňské
S kuponem
p
prameny léčivých vod.

10%

Podívejte se i na webovou prezentaci na adrese: www.zuk-sa.pl

* S O U K R O M  * Š I KOV N  * R O Z U M N  * RYC H L E *
BYTY
* Pronajmu velký byt 2 + 1, cca 100 m2, v rodinném domku v Provodov u Náchoda. Nájemné 8000 K vetn energií, kauce 8 000 K.
Parkování u domu. Po domluv lze využít i prostornou zahradu. Tel.: 604537633
* Pronajmu levn zaízený družstevní byt 3+1
v Náchod. Tel. 776 27 10 93
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se
zahradou a park. ve V. Srbské. Vše nové, pl.
okna, zateplení, kuchy, koup., dev. oblož.
dvee. Náj. 5.500K+voda+el.+plyn+kauce. Tel.
608 903 070
* Prodám byt 1+1 s balkonem v OV, revitalizovaný celý dm, 2 NP, Zelená ulice, Náchod, volný ihned. Cena : 575 000,- K. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodob byt 2+k.k v os.vlast.v
Náchod, 46 m2, v 1 NP, v nov zrek.dom poblíž
centra. Nájemné + energie 6.000,-K+ kauce.
Tel.: 608 90 30 70
* Prodám v Náchod pkný byt po kompletní
rekonstrukci 1+1 v I. poschodí zdného domu nedaleko centra, v OV, možnost parkování ve dvoe. Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhod.byt 2+1 v os.vlast., 53 m2,
2 NP, v nov zrek.dom, v NA-Blovsi, pl.okna,
zateplení, sklep,park u domu, náj. 4.000K+voda+el.+plyn+kauce. Tel. 608 903 070
* K pronájmu se nabízí byt 3+1, Pražská ulice
1535, Náchod za sjednaný msíní nájem ve výši
7000,- K + služby 1500,- K (el.+plyn). Vratná
kauce 21 000,- K. Tel.:777 602 884
* Pronajmu dlouhodob byt 1+1 (30 m2)
na Plhov. ásten zaízený. Cena 6000 K/
ms. vetn inkasa. Vratná kauce 12000 K. Tel.
731 533 280 (po 15.00 hod.)
* Pronajmu garsonku od ervna v Novém Mste n.M., 32m2, 4. patro, výtah. Cena dohodou.
Tel. 608223669
* Prodám v Podbezí u Dobrušky krásný slunný byt 3+kk(72m2) s lodžií 6m2. V sedlové novostavb cihlový byt s prostorným podkrovním
obývákem. Budoucí soukromé vlastnictví 7 let
starý. Dále k tomu luxusní garáž s podkrovím
prostorem 1 rok stará. Zahrádka 7x14m s krbem.
To vše pímo u domu. Kontakt: 605 068 869
* Koupím menší byt 2+1 v OS. Nabídnte. Tel.
776 114 975
* Prodám 3+1 DB s možností pevodu do OV,
po rekonstrukci, plast.okna, plovoucí podl.,
zateplen v r.2011, cena: 899 000 K, tel.
737 317 019
* Pronajmu byt 1+1 v Blovsi na Karlov Kopci. TEL.: 602 696 213
* Pronajmu v RD 3+kk v Tešinkách v Náchod, zahrádka, nájem v. inkasa 8500,-, pi nástupu dvojnásobek. TEL.: 775 442 048
* Pronajmeme velmi pkné byty vedle námstí v Náchod. Velikost 1+1 32 m2 cena 4000,- +
inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 5400,- + inkaso.
K dispozici pda na prádlo, kolárna a dvr pro
parkování vozidla. Kauce 10 tis. K. Preferujeme
dlouhodobjší pronájem pro bezproblémové zájemce. TEL.: 777 152 750
* Pronajmeme nov zrekonstruovaný byt 3+
kk o velikosti 67 m2 na Kamenici v Náchod.
Nové soc.zaízení, okna, dvee, kuch.linka, podlahy. Pouze dlouhodobjší pronájem pro bezproblémové zájemce. Cena pronájmu 7500,- + inkaso. Kauce 10 tis. K. TEL.: 777 152 750
* Prodám byt v OV, v centru Náchoda, cihla,
2+kk, tel. 606 949 222
* Prodám dr. byt 3+1, Bílá ul. v Náchod. Dm
po celk. rekonstrukci. Cena 785 000 K.
Tel. 733 709 212
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov. Tel.
608 11 00 41, 776 869 908
* Prodej pkného bytu 1+kk v Náchod Blovsi
s výhledem na les a eku. Cena 630t. K. Tel.:
602 575 252
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko námstí v Jaromi o podlahové ploše 44,4m2 v dom .p.
382 v ulici Na Vrších. Cena: 730000 K. Tel:
732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarome. Jedná se
o menší byt o výme 16m2 v centru msta Jarome vedle gymnázia a sportovního areálu
s vlastní koupelnou, plynovým topením a s vlastním oplocenýn pozemkem.Cena: 299000K. Tel:
732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 33m2 v N. Mst n. Met.
- Malecí. Novjší výstvaba Nad Stadionem. Byt
po kompletní rekonstrukci, nová kuch. linka v.
spotebi, zdné jádro se sprch. koutem, nová
dlažba, obklady, plovoucí podlaha, plast. okna,
venkovní žaluzie, komora. Dm kompletn
zateplen JZ orientace. Kauce 10 000,- TEL.:
774 216 172
* Prodám byt 1+1, Broumov - Olivtín,
28,56 m2, velký balkon. Cena 350.000,-. Tel.
603967109. Volné od 7/2011.
* Pronajmu dlouhodob velký byt 3+1 v Náchod poblíž centra, po nákladné rekonstrukci.
Vratná kauce 25 000,-K. Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro nároné Volné ihned. Tel. 602
790 044
* PRONAJMU svtlý byt 2+1 v Náchod na atraktivním míst, poblíž centra. Byt je po rekonstrukci:
nová plastová okna, nová koupelna a WC, nová kuchyská linka atd. Velká kuchy s jídelnou + 2 velké pokoje. Pda, sklep, kabel.TV, internet a telefon.
Parkování u domu. Volný od 1.5.2011 Požadujeme
kauci 25000,-. Tel: 602790044.
* Pronajmeme podkrovní byt v centru Náchoda
- pší zóna - Strnadova ulice, 2. patro. Zásti zaízený (lednice, praka, postele..). 55 m2, 2 místnosti
(30 m2,12 m2) kuchyka, sociální zaízení. Nájem
4.700,- K msín + energie podle skutené spoteby. Možno také využít jako kancelá. Telefon
v pracovní dny od 7-15,30 hod. 777 737 122, nebo
e-mail: info@arca-trade.cz

* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONOV ,
P ÍZEMÍ, 200M OD NÁM STÍ, PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI. VOLNÝ IHNED,
NÁJEMNÉ 5.000K + ZÁLOHY, INFO
777 302 483
* Pronajmu dlouhodob zdný družst.byt
3+1 ve Velkém Poíí za školou. Slunný, velká
lodžie, plast.okna. TEL.: 602 447 627
* PRONAJMU BYT 2+KK V NÁCHOD
NA KAMENICI, 2. PATRO VOLNÝ IHNED,
NÁJEMNÉ 4.500 K + ZÁLOHY, INFO
777 302 483
* Pronajmeme garsonieru 1+kk v Náchod na sídl. u nemocnice. TEL.: 608 976 956,
777 29 29 40
* Prodám pkný byt 3+1 v Náchod. TEL.: 776
114 975
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod a 2+ 1 ve Studnicích. Povinná kauce. Trvalý pobyt. TEL.: 608
86 98 85

* Pronajmu dlouhodob vtší garzonku v Náchod, nájem 2.500 K + inkaso. Kauce 10.000K.
Jen slušným a váženým zájemcm!!!. Tel.
739 216 531
* Prodám byt 3+1 v OV, v centru . Kostelce
u PENNY, po celkové rekonstrukci. Cena K
1 590 000,- tel.: 774219551 nebo 737608373
* Pronajmeme v erveném Kostelci nadstandardní mezonetový byt 3+1 v cihlovém dom
o rozloze cca 100 m2. Byt je po celkové rekonstrukci a ásten vybaven nábytkem. Nájemné
msiní 6000,- K+energie + vratná kauce splatná
ped nasthováním. Byt je situován na výjezdu
smr Náchod v dosahu zastávek dopravy v obou
smrech. Nasthování možné po dohod obratem.
Kontakt : 608 113 888
* Prodám pkný byt 2+1, 51 m2 v OV v Novém
Mst n.Met., byt po rekonstrukci (zdné jádro,
plastová okna, vlastní balkon, sklep, satelitní rozvod a rozvod internetu). Objekt je zateplen, nové
stoupaky. Klidná ást msta s blízkou dostupností
služeb. Souasné náklady 3000,- K (nájem, plyn
a elektina). Tel. 604 602 208. P I RYCHLÉM
JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA. RK NEVOLAT
* Hledáme do pronájmu velký 3+1 nebo 4+1
nebo D nebo RD. Tel.: 774 726 200
* Prodám byt 3+1 v Novém Mst n.M. lok.
Luštinec. TEL.: 777 231 918 RK NEVOLAT
* Prodám druž. byt, 1+1, v Novém Mst n. M.,
nová plast. okna, nové stoupaky, RK nevolat!,
tel. 608 949 968
* Prodám byt 3+1 v Náchod,po revitalizaci, os.
vl., cena 899tis. 774061131
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 (56 m2) v OV v Náchod, ul. Pražská (dál od hl.silnice, smr k nemocnici) po estetických úpravách, pv. jádro, plast.
okna, zateplen, centrum 5 min.chze. Cena 890 tis.
K. TEL.: 776 637 636 RK NEVOLAT!
* Prodám byt 3+1 (74m2) v OV, pízemí, Malecí, Nové Msto nad Metují, 1 360 000,- K. Tlf.
606 803 180, RK nevolat.
* Prodám družst. byt 1+1 v Novém Mst nad
Metují - Nad Stadionem - nová okna, zateplen,
3. patro. Cena 710.000,- K. Možná dohoda. RK
NEVOLAT! TEL.: +420 739 430 246
* PRODÁM BYT 1+1 V NÁCHOD, OV, 40m2
VETN VYBAVENÍ- zateplený, nová okna,
žaluzie, plovoucí podlahy. V cen kuch. linka,
el. spotebie a úložné prostory. Balkón, komora
a sklepní kóje. Byt je v pkném stavu. Cena DOHODOU. RK nevolat. 773 227 012
* Prodám DB na Brance 40m2, pevod do OV
v r. 2013, byt je v pízemí, nová plastová okna,
možnost kabelové televize a internetu, k bytu patí
sklep, parkování ped domem, autobus. zastávka
poblíž domu. 776730849, 777062340
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. Zateplený, plast. okna po rekonstrukci. Ihned volný. Tel.
604576080
* PRONAJMU dlouhodob v Novém Mst n/M
byt 1+kk 30m2. Dm je v klidné ásti msta, zateplen, plastová okna, výtah, možnost pipojení
k internetu, digitální píjem TV. Volný ihned. Nájemné 3600,-K + 1000,- záloha na teplo a vodu.
Kauce 15000,- K. Tel. 608 323 373

NEMOVITOSTI
* Hledáme rodinný dm nebo chalupu k celoronímu bydlení nej. v okolí Náchoda (Nové
Msto n/Met., , Dolní nebo Horní Radechová
Hronov, eská Skalice, do 10km do 2,5 mil. Tel.:
721 146 244
* Prodám ve Zbeníku u Hronova RD 3+kk, lze
rozšíit o dtský pokoj, ÚT na plyn i TP, na pozemku 1200m2 je zdná dvougaráž a kolna. Cena
dohodou. Tel.: 608 245 634
* Hledáme ke koupi zahradu i s chatou na polosamot, dostupnost vody, vzrostlé stromy v okolí
Náchoda. Tel.: 773 559 014
* Prodám pozemek k zastavní v Náchod nad
pivovarem „V zátiší“ a s vyhlídkou na zámek. Inž.
sít na hranici pozemku, 2 tis. m2. Cena dohodou.
Tel. 776 640 915
* Sháníme rodinný dm na Broumovsku
i na vesnici do 1,5mil. Tel.: 608 667 734
* Koupím RD k trvalému bydlení do 25km
od Náchoda, do 1.5mil. Tel: 739486403
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen
do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634

* Prodám stavební pozemek v Bražci u Náchoda.
1800 m2. 600 K/m2. Tel. 731 216 275 RK nevolat
* Prodám RD s rybníkem v klidné lokalit Hronov-Zbeník. K domu náleží udržovaná zahrada
1500 m2. Možno i jako chalupa. Tel. 776 700 727
* Pronajmu garáž U Cihelny (u staré vysokovské
cesty) v Náchod. Cena 1000,-K/ms., dohoda
možná, tel. 725 402 665
* Ml. rodina koupí i nemýtný les k rodinným
úelm, Novomstsko, Orl.h. Dále koupíme pozemek s výhledem, na výstavbu chaty, Orl. hory. 777
230 601
* Hledáme chalupu ,dm i usedlost, od 400800tis. i na rekonstrukci, pozemek od 1000m2,
idší zástavba, pkný výhled, okr. NA.Tel.:
608 883 012
* Prodám pknou chatu v obci Zábrodí u rybníka Špinka, chata je ásten vybavená, krb, terasa,
vlastní studna, pozemek 200m2 venkovní krb, ideální možnost rekreace, koupání, v okolí cyklotrasy,
bezvadný stav, dv podlaží. TEL.: 776 730 849
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome.
Dm má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena
2.050.000K Tel.: 732 799 528, e-mail: z.faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici - Zájezd. Jedná
se o cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 - 1993.
RD je celý podsklepený s garáží pro 3 auta. Cena:
1.500.000 K,- Tel: 732 799 528, e- mail: z.faifr@
seznam.cz
* Prodám nájemní dm v Hronov, který se
nachází v blízkosti plusu a centra msta Hronov. Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1
a 1+KK. Cena: 1.850.000K,- e-mail: z.faifr@
seznam.cz Tel: 732 799 528
* Prodám pozemek v Litoboi - 5261 m2, u lesa,
pkný výhled, slunný, vhodný ke stavb srubu devodomu, el. na pozemku, voda zjištná, cena
218 K/m2. Tel. 608 169 484 RK nevolat
* Prodám adovou garáž v eské Skalici.
Tel. 603 140 848
* Prodám, nebo pronajmu garáž v eské Skalici
ul. Zelená, nedaleko od pehrady Rozkoš. Vhodná i jako sklad a nebo zázemí pro rybáe. Plocha
21m2, možný píjezd nákladního automobilu.
721435426
* Pronajmu garáž v Náchod. TEL.: 732 167 291
* Prodám chatu v Náchod, dobrý tech. stav, píjemné prostedí, výborná dostupnost, 540tis. K.
Tel. 608141035
* Prodám rodinný dm na Kramoln.
Volný k nasthování. Cena dohodou. TEL.:
603 229 415
* Prodám pozemek v Klenech-45, jsou to 2 stavební parcely, spchá! Cena:600.000,- a dáme ješt
slevu. Mob.739 429 817

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu malou kancelá (2x4m) s výhl. do
zelen poblíž centra, + WC,v nov zrek. dom
v NA. Nutno vidt. Náj.1.500,-K+el.+vody+ topení+kauce. Tel. 608 903 070
* Pronajmeme kancelá 27 m2 v I. poschodí
domu na námstí v Náchod. Inf. tel. 721 411 276
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasáži Kamenice v Náchod na Kamenici. K dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.: 777
152 750
* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v centru Náchoda v OD Zefyr. TEL.: 602 462 397
* PRONAJMU MALOU KANCELÁ V NÁCHOD NA PŠÍ ZON - 2.500K/M S.
INFO NA 777 302 483
* Pronajmu dlouhodob nebytové prostory
70 m2 (dispozice 3+1) v centru Nového Msta
n.Met., (manikúra, pedikúra, masáže nebo kanceláe apod.). Cena k jednání. Volné ihned. Tel.
604 602 208
* Pronajmu dílnu garáž 2 stání, další prostory,
WC. U Nového Msta n.Met. Tel. 602 13 42 13

KOUPÍM
* Koupím jakékoliv hraky KDN, ITES,
a jiné. Dále jakékoli náramkové a kapesní hodinky, nap.PRIM aj. a knihy od J.Verna. Platba
v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství. Koupím také stereokotouky, meoskopy a jiné fotopíslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti.
Tel. 777 559 451
* Koupím zachovalé lešenové trubky 2, 4, 6m,
na stavbu stavebního výtahu. Poet nerozhoduje.
Tel. 774345355
* Koupím staré náramkové a kapesní hodinky.
TEL.:776 139 418
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky
zn. ITES, KDN, IGRA, SM R aj., hraky
na bowden, autodráhy, vláky 0, H0, TT, N,
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, vojenské vci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené
pedmty. Tel. 608 811 683

PRODÁM
* Prodám 23 židlí polstrovaných, barové stoliky
6 devných, 6 kovových, 3 stoly 80x80 cm, 2 stoly 70x150 cm, bar 3 m dlouhý. TEL.:602 827 860
* Prodám kvalitní postel - 200 x 200 cm, lamelové rošty, devná, cena 1500,-K a dále skí - devo, 150x170, komody, zrcadlo atd.. velmi pkná
- cena 1800,-K. Ceny dohodou - lépe vidt. Tel.
776 624 289
* Prodám runí ma velký, hloubka ezu 14 cm,
zn. Makita, kolébkouvou zkracovaku zn. Bosch,
sbíjecí a vrtací kladivo zn. Berner SDS - max.
BBH 11 DE, sádrokartonáská šroubovaka Hilti
SD 5000 s nástavcem na pásky. TEL.:602 827 860
* Prodám laminátovou lo, dl.4 m pro 4 os.
s vesly i na motor - nová P. C. 36.000,- NYNÍ
18.000,-. TEL.:603 266 454
* Prodám smrkové trámy 16 kus 20x30 cm,
délka 6,05 m, cena 3000,-K/m3 = 1000,-K/kus.
Hronov. TEL.: 602 428 288
* Prodám puzzle 1000 složená i orig. zabal.
Náchod. Tel.: 724 427 071
* Prodám pískovcové schody 17 kus š. 28 cm,
v. 16 cm, d.150 cm, cena 1700,-K/kus. Hronov.
TEL.: 602 428 288
* Prodám vepové plky, menší 55,-K/kg, vtší 50,-K/kg + droby zdarma, krmeni bez smsi.
TEL.: 607 950 500, 773 914 858
* Prodám akcie prosperujícího ZD Nahoany
a.s., cena dohodou. Tel. 775 958 926
* Nabízím cca 50 m3 štrku 8-16 a 11-22 z ukonené stavby za polovinu ceny. Cena 1t/300,- K.
Min. odbr 4 t. Jednorázov dovezu 4-10 t. 1
m3=cca 1,7t. Peprava se platí zvláš podle množství a potu ujetých km. Tel: 774740614
* Prodám sendviové izolaní panely stnové
a stešní, 100x200 cm,100x250 cm,tl 8 cm 275
K/m2,tl 10 cm 300 K/m2, na stny, opláštní,
píky, strop, stechu, 90 ks. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou ernozem - travní substrát, ideální k obnov a zakládání nových
trávník, do skleník a výsatb. Cena 470,- K/1
m3. Min. odbr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

Zavedená jazyková škola
shání učitele(ku) italštiny
na tři hodiny týdně.
Info: 739 541 451
Pronajmu byt 1+1, 60 m2 v OV
v erveném Kostelci

TEL.: 731 533 700

Zavedená jazyková škola
hledá lektory jazyků
info: 739 596 803
Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz
(zpracování a vedení úvrového útu zdarma)

VÝKUP BYTŮ a POZEMKŮ
Pomoc při zadlužení
- hrozba exekuce nemovitosti.

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

Veškeré zahradnické práce
některé zednické práce.
Za rozumné ceny.
TEL.:737 564 496

RZNÉ
* Zhubnte pomocí zdravé výživy, bez hladovní:
www-beztuku.info
* ZMNA EMAILU! Studenti Jiráskova gymnázia
nabízejí douování anglitiny pro žáky 1. a 2. stupn ZŠ. První hodina zdarma, dále cena dohodou.
721 026 443; email: anglictina-nachod@seznam.cz;
POZOR! Pepošlete prosím své
dívjší emaily na tento nový. Dkujeme!
* Mezi Zblovem a Kramolnou jsem ztratil SPZ
na skútr (1H9107). Prosím pípadné nálezce, aby se
mi ozvali na íslo 774 117 930. Nálezce odmním.
* Provádím seení sluneních (fotovoltaických)
elektráren. 0,50-0,70 K/m2, dále seení zahrad a sad 1-1,50 K/m2. Volat po 19. hod na tel.
605 319 638
* Plechové montované garáže, dovoz celá R. Tel:
608 369 340
* Odvoz stavební suti, pistavení kontejneru, možnost naložení a složení hydraulickou rukou. TEL.: 606
213 229
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování
domku i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí
oken nebo pravidelný úklid domácnosti, zaídím
nákupy, také pohlídám dti, zdravotní prkaz mám,
zkušenosti a doporuení také, volejte 737 564 496,
cena dohodou
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, na vršku a bokách s ornou pdou. TEL.:739
814 111
* AVIA kontejner - pistavení a odvoz suti, odpadu,
vtví, atd. Na pání s nakládkou. Tel: 777 222 232

AUTO - MOTO
* Koupím osobní auto do 10 tis. K se závsem
a STK. TEL.: 603 266 454
* Prodám SAAB sedan 9-5 2.3T, 136 kW, pevodovka AT, r.v. 11/2000, LPG do 2020, TK
do 5/2013. Cena 126.000 K. Tel. 603 157 506
* Koupím starou motorku paez, Jawa. TEL.: 776
139 418

Pronájem zařízené diskotéky a bytu v Šonově
u Nového Města n.M., celková rozloha 325 m2, nájem
13.000 Kč/měs., možnost budoucího odkoupení.

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

606 270 421
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Firma Dendroid, s.r.o.

NABÍZÍ PRÁCI V RAKOUSKU
pro zedníky a zedníky - obkladače
měsíční čistý plat: 24 000,-Kč
ubytování a doprava zdarma
Kontakt na tel.: +420 721 360 380

RYBÁŘSKÉ
A MYSLIVECKÉ
CENTRUM
KAREL ŠOLC-NÁCHOD-PLHOV
Potraviny Verner - I. patro

AKCE
BOILIES 3 kg OLIHEŇ stará cena - 468 Kč
nynÍ cena - 418 Kč

GOLFKY AFARS bavlna - 690 Kč

tel.: 775 261 853, 776 687 510

Prodám PENZION
– TEPLICE NAD METUJÍ

Cena dohodou
Tel.: 739 578 540, 491 581 072
Více info na tel. 732 135 805
nebo e-mail: milansan@seznam.cz

Potebujete peníze?

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

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.

* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu
kamkoliv.
Tel. 606 56 49 30

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

Pjky, hypotéky,
insolvence, oddlužení.
TEL.: 607 752 017
Nabízím práce:
instalatérské práce, obklady, dlažby,
renovace van, zednické práce, výroba
a opravy plotů, nátěry střech, malování
interiérů + další práce na dohodě.
Seriózní jednání, flexibilita.

Tel.: 721 435 914

Saar Gummi Czech neustále roste
V pátek 10. 6. a v sobotu 11. 6. 2011 se v Autocampu Brodský v erveném Kostelci uskutení
výsledek našeho spoleného snažení, festival MetalGate Czech Death Fest OpenAir 2011. Bhem
dvou dn se na jednom podiu pedstaví celkem 30 kapel, vetn dvou headliner. Jelikož festivalová dramaturgie vznikala rovnž v souinnosti, tšit se mžete jak na prez metalovými styly a subžánry, který byl doposud charakteristickým znakem MetalGate OpenAir, tak na poádnou porci death
metalu a grindcoru, jenž tvoila úhelný kámen pedchozích roník Czech Death Festu. Na své si tak
pijde de facto každý.
Pedn je nám velkým potšením, že již mžeme oznámit jméno prvního headlinera, kterým se stali
etí black metalisté ROTTING CHRIST. Tato Helénská falanga vezme podium útokem hned v pátek
veer. Jméno sobotního headlinera bude oznámeno pozdji. Dále bude náš festival hostit jedno z mála
letních vystoupení znovuobnovené death metalové formace HYPNOS, navazujících na odkaz kultovních Krabathor.
Rovnž se mžete tšit kupíkladu na Tortharry, nmecké black metalisty Abstinenz, Dementor, Six
Degrees of Separation, Heiden, Melancholy Pessimism, Abstract Essence, BUT, Minority Sound,
G.O.R.E., Return to Innocence, Opitz, Secret of Darkness i Arch of Hell.
Festivalové dní zane v pátek v 16:00, v sobotu pak již v 10 hodin dopoledne.
Informace o cenách vstupenek, pedprodeji a další festivalové novinky budou postupn zveej ovány na o ciálních stránkách festivalu www.czechdeathfest.cz.

Jedna z největších firem na Náchodsku Saar Gummi Czech s.r.o. bude v nejbližších měsících
výrazně rozšiřovat svoji výrobu. Oznámil to na setkání s novináři a zástupci místních samospráv
ředitel společnosti Ing.Jan Tichý.
Hlavním důvodem je získání zakázky od automobilky Ford, což představuje navýšení ročního
obratu o téměř půl miliardy korun a také vybudování nového vývojového a zkušebního centra.
„Rozšířené vývojové a zkušební centrum zaměstná 10 špičkových techniků s CAD stanicemi,
kteří budou pracovat na vývoji koncepčně nových těsnících dílů pro automobily. Předpokládáme
zvýšení samostatného vývoje dílů z 20% na 80%,“ dodává Tichý. Součástí centra za 80 milionů
korun bude i nová zkušební vytlačovací linka.
V závodě v Červeném Kostelci a ve Velkém Poříčí pracuje v současné době na 800 zaměstnan-

 Ing. Jan Tichý seznamuje novináe

s rozvojem rmy.

www.metalgate.cz
www.tortharry.com

Již po tvrté v Náchod
NOVÁ CUP!
V nedli 24. 4. 2011 uspoádalo obanské sdružení STEPÍK z Nového Msta nad Metují 4. roník soutže v dtském a juniorském aerobiku Nová Cup. Akce, která se konala v házenkáské hale v Náchod
na Hamrech, se zúastnilo 70 soutžních tým z celé eské republiky. Soutž zahájil starosta Msta Náchod Jan Birke a místostarostka Msta Nové Msto nad Metují Mgr. Bronislava Malijovská. Zahájení se
zúastnil také místostarosta Msta Náchod Ing. Tomáš Šubert. Bhem dne se v zaplnné hale pedstavilo
826 dtí a junior v pti soutžních skupinách: Fitness aerobik, Step aerobik, ATS, Komerní aerobik
a Pom pon´s. Celou soutž vtipn moderoval Zdenk Lokaj. Soutžícím i divákm zazpíval nalista druhé
ady Super Star Michael Foret, který se po vystoupení podepsal všem fanynkám.
Poháry vítzným týmm pedali v dopolední ásti soutže zástupci obou mst, odpolední ást zahájil
a ceny pedal senátor Ing. Petr Pakosta.
Všichni úastníci dostali na památku diplomy a drobné dárky. Potšitelné je, že se mezi 54 vyhlašovanými
vítzi neztratily ani zástupkyn Nového Msta nad Metují a Náchoda, které vybojovaly dva zlaté, ti stíbrné a dva bronzové poháry.
Pokud se vám dtský a juniorský aerobik líbil, Stepík poádá v Novém Mst nad Metují 7. ervna 2011od
16.00 - 18.00 hodin Nábor dtí a junior na školní rok 2011/2012.
Dkujeme všem za úast a podporu a tšíme se na 5. roník soutže NOVÁ CUP v dubnu 2012.
Lenka Da ková

 Soutžní tým z poádajícího Stepíku Nové Msto nad Metují vybojoval se skladbou
„My Fair Lady“ v kategorii ATS 2. místo.

AKCE: NOVÉ KOLO ZA STARÉ

ČEKAJÍ NA VÁS SUPER SLEVY!

Náchod: František Dít, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
Broumov: Mírové námstí 130, 491 421 711

www.cyklotony.cz

 Kontrola kvality v závod v

erveném Kostelci

ců, z toho je vysoký podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností. „Během příštích
osmnácti měsíců vytvoříme 150 nových pracovních míst. Hledáme spolehlivé a pracovité lidi
převážně do dělnických profesí,“ doplňuje Tichý.
Saar Gummi Czech s.r.o. vyrábí těsnící díly
do dveří vozů známých světových automobilek,
jakými je koncern Volkswagen včetně mladoboleslavské Škodovky, General Motors, BMW,
Daimler a dalších. Předpokládaný objem
tržeb pro letošní rok činí 85 milionů eur
(přes 2 miliardy korun).
kp

Poháry a medaile z IX. roníku pohárové soutže kolektiv Mladých hasi „Memoriál Jirky Beka“ v disciplínách CTIF si 23. 4. odvezl
v obou kategoriích domácí Bloves (na snímku), za 2. místo mladší žáci z Nahoan a 3.
byl Provoz. Starší žáci: 2. Zvole, 3. Adršpach.
Ceny dtem pedali: Ing. Petr Pakosta, Jan Birke a Ing. Tomáš Šubert.
Poháry a medaile z II. roníku pohárové soutže jednotlivc (dorostenc a dorostenek)
„Bloveský kilo“ si 23. 4. odvezli dorostenci: 1. Jan Hejzlar (SDH Horní Radechová),
2. Rýdl Pavel (SDH Horní Radechová), 3.
Martin epelka (SDH Horní Radechová)
a dorostenky: 1. Martina Karlová (SDH Jasenná), 2. Markéta Machová (SDH Zvole),
3. Jitka Formanová (SDH Zvole).
Ing. Jií Polák
Jednatel a kroniká SDH Bloves

BRNO – Tesa 2011

Op t jsme sout žili
Studenti ze Stední prmyslové školy v Novém Mst nad Metují se
opt zúastnili, letos již 4. roníku, Celopolské soutže technických
znalostí, na kterou nás již pravideln zvou pátelé z technické stední školy v Plocku (Zespol szkol technicznych Plock). Do soutže bylo
vybráno 25 škol z celého Polska a v konkurenci 75 soutžících si naši
studenti Jakub Jirsa, Aleš Brich a Vojta Nmec nevedli špatn. V kategorii družstev jsme se umístili na 5. míst a v jednotlivcích se Jakub
Jirsa umístil na 7. míst.
V Polsku je o tuto soutž velký zájem a probíhá za podpory msta,
ministerstva školství a významných rem. Vyhlášení vítz se krom
pedstavitel výše jmenovaných institucí zúastnil i zástupce eského
velvyslanectví ve Varšav.
Na oplátku naše škola uspoádala 1. roník soutže v 3D modelování
na poítai, kterého se zúastnili 4 studenti z polské školy. Úkolem soutžících bylo vytvoit vrný model letadla a animovat jeho let.
Zde byli úspšnjší naši studenti Aleš Brich
a Jakub Jirsa. Na 3. míst se umístil Adrian Kosinski. Pestože soutž byla svým
rozsahem malá, urit pispla k vtšímu
vzájemnému poznání student a nastartovala další etapu rozvoje naší spolupráce. Zde
jsou Poláci mnohem aktivnjší. V kvtnu
budou v rámci Evropského víkendu prezentovat naši školu a Nové Msto nad Metují.
Na podzim pipravují eský týden a poítají
s naší úastí.
Na závr bychom chtli podkovat za morální podporu starostovi Nového Msta nad
Metují Petru Hablemu, informanímu centru
za propaganí materiál a rm Hronovský
za sponzorský dar, který nám usnadnil poádání soutže.
Ing. Miloslav tvrteka,
SPŠ Nové Msto nad Metují

Vybavení hasi  v pohrani í
vylepší dvacet nových vozidel
Osmnáct cisternových stíkaek a dv
vysokozdvižné plošiny vylepší vybavení
hasi v esko–polském pohranií. Nahradí zde stávající zastaralou techniku
a zvýší bezpenost na obou stranách
hranice. Evropskou dotaci na jejich
nákup pevyšující 86 milion korun se
podailo získat z prostedk programu
píhraniní spolupráce eské republiky
a Polska. Hasiská vozidla byla za úasti
hejtmana Lubomíra France a náchodského starosty Jana Birke pedána v sobotu 7. kvtna v Náchod.

Žáci Stední školy emeslné Jarom opt dokázali na 16. mezinárodním stavebním veletrhu
a celostátním nále R soutže stavebních obor v Brn, že patí ve svém oboru mezi špiku.
Soutže tesa s mezinárodní úastí se úastnilo šest domácích a dv zahraniní družstva,
která pijela z Polska a Nmecka.
Soutžilo se ve dvou úkolech: První teoretická ást byl v odborný test, kde žáci odpovídali
na otázky z oblasti technologie, materiál a bezpenosti práce. Druhá ást patila praktickému
úkolu - dle výkresu tvoili v asovém úseku 11 hodin model valbové stechy.
Plnní praktické ásti probíhalo na volné ploše ped pavilonem a jak ekl Lukáš Janák „pipadal jsem si jak na montáži, chvíli pršelo a foukal studený vítr“.
Se všemi úskalími se dvojice Josef Vaouek a Lukáš Janák ze Stední školy emeslné v Jaromi dokázala vyrovnat a v soutži byla vyhodnocena jako nejlepší a získala první místo.
Stední škola emeslná Jarom tímto obhájila prvenství z loského roníku a stále dokazuje,
že patí ke špikovým školám, kde se kvalitn a zodpovdn uí emeslm.
Dík patí všem pedagogickým pracovníkm a zejména Bc. Ladislavu Kubiasovi, který toto
družstvo dovedl k úspchu.
Stední škola emeslná, Jarom Zdenk Vítek, Z pro OV

PIJ TE FANDIT!
MS V LEDNÍM HOKEJI ŽIV NA NÁCHODSKÉM NÁMSTÍ!
Poprvé v historii mžete na obí LED obrazovce sledovat na náchodském nám stí nálový zápas eského týmu na MS v hokeji.
Pozor, akce se uskute ní pouze v pípad ú asti eského týmu
ve nále. Termín 15. kv tna! Ob erstvení a doprovodný program
zajišt ny. Aktuální informace na www.mestonachod.cz

Medaile pro gymnastky z Náchoda
Tetí dubnový víkend se v náchodské sokolovn utkalo 110 dtí, mládeže a dosplých o medaile ve sportovní gymnastice.
Z Náchoda startovalo celkem 13 dvat a vybojovaly krásných 17 medailí.
V kategorii žákyn I - B zvítzila ve sportovní gymnastice (dále jen SG) Ema Stratílková,
která ke zlaté medaili v SG pidala i zlatou medaili ve šplhu, kde bronz vybojovala Adélka
Formanová, která byla v SG pátá. V kat. žákyn I - A (postupová kategorie na pebor R)
si zlato odnesla Nikola Jiíová, která byla i bronzová ve šplhu. V kat. žákyn II s velkou
pevahou v SG zvítzila Pavlína Vejrková a stíbro si odnesla i ze šplhu. Tetí v SG byla
pkným výkonem Anika Hurdálková. Anna Hejzlarová skonila na 5. míst, na 6. míst
byla Jana Hurdálková a 7. místo patilo Ann Páclové. V kat. žákyn III v SG zvítzila
Susan Simonová, které ke zlatu pidala ješt bronz ve šplhu. V kat. žákyn IV patí zlato
Adéle Zákravské, Adéla udlala poslední dobou velký pokrok a suverénn zvítzila, bronzovou medaili získala Lucie Havlíková, která však ve šplhu získala zlato a stíbro patí
Zákravské. V kategorii dorostenek zvítzila a zlato si odnesla Míša Adamu a mezi ženami
byla nejlepší Eliška Vondráková.
(red)

„Hlavním cílem bylo zvýšit bezpenost
obyvatel v esko-polském pohranií. Díky
projektu se ale podaí i rozvinout a prohloubit spolupráci mezi hasii z eské
republiky a Polska. Pomže to k vyšší efektivit zásah a snížení výdaj a následk
napíklad možných pírodních a ekologických katastrof. Jde o zcela mimoádný poin, který byl možný jen díky spolenému
úsilí obcí na eské i polské stran hranice,
díky jejich spolupráci se Sdružením hasi ech, Moravy a Slezska - Krajskému
sdružení hasi Královéhradeckého kraje
a díky významné podpoe ze strany Královéhradeckého kraje“ uvedl hejtman Franc.
Celkem získá eská strana 11 a polská strana 9 nových vozidel za celkem 110 milion korun. Nové stíkaky budou umístny
na eské stran v Deštném v Orlických
horách, Opon, Slatin nad Zdobnicí,
eském Meziíí, Novém Hrádku, Broumov, erveném Kostelci, Polici nad
Metují, Velichovkách, Mladých Bukách
a Svobod nad Úpou. V rámci projektu se
dále uskutení i spolená cviení a školení
eských a polských hasi.
-r-

 Na stupních vítz je žákyn II Pavlína Vejrková 1. místo a 3. místo Anna Hurdálková

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

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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE

Z
PO

STALOS

MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

T

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PDU, SKLEP, DM

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

...ZDENK JANK

MASIV - BOROVICE

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

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

Sleva

608103810, 606270421

30%

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč

skladem
200 ks dveří

Borové dveře se zárubní - dýhované

2 820,-Kč

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

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

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K,
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K,
BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.

(proti LŠU)

Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

V

Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”
PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

(&+2

Tel. 602 103 775

O

É
LN

OBCHODNÍ PROSTO
RY
v Náchod

Pasáž na Kamenici

Tel.: 777 152 750
ROZVOZ OBD
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.

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

Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce
a matky na mateské.

ROZVOZ ZDARMA

Planeta Země, o.p.s.
vypisuje výběrové řízení na pozice:

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

MODERÁTOR – REPORTÉR
Požadujeme:

- VŠ, SŠ vzdlání
- schopnost vystupovat ped publikem
- vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti
- idiský prkaz sk. B
- možnost cestovat
- schopnost rychlého úsudku a odpovdný pístup

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

ZVUKAŘ – TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Požadujeme:

Nabízíme:

- základní znalosti výpoetní techniky (HW a SW)
- vysoké pracovní nasazení a ochotu uit se novým vcem
- idiský prkaz sk. B
- možnost cestovat
- schopnost rychlého úsudku a odpovdný pístup
- atraktivní práci na nejvtším vzdlávacím projektu v R
Planeta Zem 3000
- možnost procestovat celou R
- adekvátní nanní ohodnocení dle potu realizovaných akcí

Zájemci, zašlete svj životopis a motivaní dopis na adresu: info@planetazeme.cz.
Uzávrka dodání podklad je 31. 5. 2011. Termín zahájení akcí: záí 2011. Další
dotazy zodpovíme na telefonu 491 423 577, 776 140 040. Informace o projektu
Planeta Zem 3000 naleznete na adrese: www.planetazeme.cz.

Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
- byt 3+1(pl. 74m2) moderní v OV Náchod – Plhov se dvma
balkónama ……………………………………….1,200mil.
- byt 2+1 v Náchod (pl. je 39,6m) ve zdném dom, do OV
v r. 2013………………………………………….... 850tis.
- byt 3+1 v OV v Náchod pl. (68m2) s krásným výhledem
ul. Bloveská……………..………………………1.250mil.
- byt 2+1 v OV v Náchod na Plhov (pl. 47,3m2) s dvma
výtahy v 7.NP……………………………………… 840tis.
- dr. byt 1+1 v Náchod byt po rekonstrukci 1+kk (30,20m2)
v centru……………………………………………. 635tis.
- dr, byt 1+kk s balkónem N. Msto n/Met. ( pl. 33m2)
výhled do pírody…........................………………… 650tis.
- chalupa udržovaná 3km od RK v Panské Habrové k bydlení i rekreaci……………………………………1.150mil.
- chata v Náchod na vlastním pozemku o výme 335m2
kousek od Branky……………...……………………580tis.
- chata zdná 2+kk v Náchod s vl. zahradou, celoroní bydlení, výhled………………..……………………1,400mil.
- chalupa roubená ve Lhot u Hoiek vhodná k rekreaci,
turistická lokalita ................................................................ 800tis.
- ad. krajní rodinný dm v Hronov 4+1 s pozemkem
o výme 383m2……………………………… 2,700mil.
- rod. udržovaný dm 5+1 ve Studnici 6km od Náchoda se
zahradou ……………………………………….2,995mil.

- rod. dm-novostavba Šonov u N. Msta n/Met. ped
dokonením ……………………………………. 2,150mil.
- rod. dm v Náchod – Blovesi – dvoug. (2+1 v 1.NP, 3+1
v 2.NP) …………………..……………………. 2,300mil.
- rod. dm v Hronov - dvoug. (4+1, 1+1) nedaleko centra,
udržovaný…………………..…………………… 3,500mil.
- rod. dm udržovaný 5+1 s garáží ve Žáru nad Orlicí,
25km od HK …....................……………………... 2,250mil.
- rod. dm 3+1 v Hronov se zahrádkou po celk. rekonstr.,
ihned k bydlení.…………………………….........1,860mil.
- rodinný dm v Dolanech s byty (1+1, 4+1) mezi es.
Skalicí a Jaromí……………..………………… 1,690mil.
- st. pozemek v Náchod 1080m2, krásným výhledem, projekt. dokumentace…………..…………………… 1.480mil.
- st. pozemek v Náchod 700m2, lukrativní místo, inž. sít
na hranici……………………………………… 800,-K/m2
- st. pozemek o výme 1391m2 na Borová u Náchoda s nemovitostí ……………………..…………………...…...350tis.
- dva st. pozemky 1 622m2 v Klenech u . Skalice se zahradou
k bydlení ……………………………………………650tis.
- zahrada 1318m2 u pehrady Rozkoš vhodná pro rybáe
i na rekreaci……………………………………….....130tis

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

www.rako-reality.cz

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

Msto
Nové Msto nad Metují

Pronajme
nebytové prostory
bývalých kanceláí
v Nerudov ulici, p. 142,
Nové Msto nad Metují
Celková výmra 58 m2
(prostory je možné využít
také jako obchod )

Bližší informace
o podmínkách nájmu
na úední desce
Msta
Nové Msto nad Metují
nebo na tel:

777 75 24 26

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny
pro digitální sestavy pro satelitní a DVBT
píjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,
rekonstrukce stávajících systém,
prodej technologie,montáž, servis
TELKABEL CR, s.r.o. více info na tel.:
eských bratí 89 491 422 999
547 01 Náchod
777 790 675
604 264 708

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Proškolíme samosprávy vašich dom v oblasti aktuálních právních norem, které se týkají
správy a údržby spoleného bytového fondu.
Poskytneme vám jasné a srozumitelné interpretace zákon a jejich novelizací. V pípad
lenství v družstvu vám krom informaního
servisu poskytneme i úvrové servisy: poskytneme pjku na opravu, rekonstrukci atd. VY
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

Srde n Vás zveme na

hádkový les
po
na Králíkov kopci
v Bohuslavicích
dne: 21. 5. 2011
start od: 9.30 do: 11.00
startovné d ti: 10,dosp lí: 30,Ob erstvení zajišt no
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SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Dobruška byla hostitelským mstem setkání starost obcí z regionu.
Samosprávní initelé z Dobrušska
si zde vymovali zkušenosti a poznatky ze své práce. Setkání se
úastnila i ada host - z Krajského
úadu Královéhradeckého kraje, Policie R, pracoviš úad práce atd.
(r)

„KOSTELECKÁ
WIFINA“
Od bezna funguje v lokalit autobusového nádraží v erveném Kostelci možnost bezplatného pipojení
k síti internetu prostednictvím WiFi.
Surfai po internetu za to mohou dkovat spolenému postupu Msta
ervený Kostelec a tamní spolenosti JOSI - Pavel Kulda.
(r)

PREMIANT
LATINÍK
Tomáš Weissar z Gymnázia
v Broumov uspl v zemském
kole soutže ve znalostech latinského jazyka „CERTAMEN LATINUM“ a vybojoval si tak postup do kola celostátního. íkáme
„Vivat“ a držíme palce!
(r)
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Foto: Karolína Trudiová,
www.traudy.estranky.cz
Úes: Kateina Hanušová,
www.kadernictvi-katerina.xf.cz

„SUMMIT
DOBRUŠSKA“

DARUJTE
LAVIKU!
Radnice v Polici nad Metují se obrátila na tamní obyvatele se zajímavým projektem. Týká se odpoinkových laviek
v katastru msta. Každý, kdo zaplatí výrobu a osazení laviky, mže ji vnovat
žijící i nežijící osob. Tato skutenost
bude na lavice i písemn zaznamenána.
(r)

RECHBERGRENNEN
Náchodského starostu Jana Birke s „babským potrem“ zachycuje fotograe Libora Šustra,
poízená pi pálení arodjnic na Babí v sobotu 30. dubna.

Dotazník
pro náchodské ob any
Jist jste zaznamenali, že práv probíhá intenzivní úklid našeho msta.
Pivítáme také Vaše návrhy, proto jsme pro Vás pipravili následující jednoduchý dotazník. Ve svých odpovdích uvádjte prosím také konkrétní místo
nebo ulici tak, aby se dal pípadný problém v dané lokalit operativn ešit.

Rada msta Náchoda

1. Na která místa by se ml další úklid zamit?
2. Co Vás v souvislosti s životem v Náchod nejvíce tíží
a co byste chtli vyešit?

eský reprezentant Miloš Beneš hájící
barvy GMS MADOS Racing teamu zahájil
letošní seriál Mistrovství Evropy v závodech
automobil do vrchu v rakouském Rechbergu.
Na 5.050 m dlouhé trati se dosahuje maximální rychlosti 240 km/hod a prmrné rychlosti
157 km/hod. V letošním roníku bylo pihlášených 250 závodník.
V první závodní jízd se ped startem skupiny E1 zaalo hust pršet a všichni piloti zaali
pezouvat na mokré pneu. První v poadí dojel
do cíle Marcel Steiner /CH/ se speciálem Osella FA30. Druhé místo obsadil rozdílem 0,9
vteiny Miloš Beneš /CZ/ s F3000 Ralt následovaný Milanem Svobodou /CZ/a Jaroslavem
Krajím /SK/ - oba s F3000. A až na 9. míst
se umístil Simone Faggioli /I/ s Osellou FA30.
Havárii se tentokrát nevyhnuli s F3000 Fausto
Bormolini /I/ a Laszlo Szasz /H/.
Ve druhé závodní jízd bylo vše jinak. Pestalo pršet a podmínky na trati se mnily. Miloš
Beneš nasadil mokré pneu, což se ukázalo
jako špatná volba. V nkterých ástech trat
už silnice oschla a špatná pilnavost mokrých
pneumatik na suché trati se ukázala jako ztráta

dosaženého asu ve druhé závodní jízd. V soutu as z obou závodních míst se Miloš Beneš umístil
na 5. míst v absolutním poadí.
Absolutní poadí: 1.Faggiloli, 2.Steiner, 3.Svoboda, 4.Krají, 5.Beneš, 6.Janík, 7.Ritchen, 8.Krámský
text: rs, foto: Lukáš Vician

3. Zajímají nás Vaše pedstavy o vylepšení života ve mst.
Máte njaké nápady?
Vaše námty mžete pedat osobn v podateln MÚ
(pízemí radnice, Masarykovo nám.) nebo elektronicky na e-mail:
rada@mestonachod.cz,
píp. poštou na adresu: Mstský úad Náchod, Masarykovo nám. 40,
547 61 Náchod (obálku oznate slovem dotazník).

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

„KVALITA PROVENÁ ASEM“
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Pomlázkové posezení v erveném Kostelci
Dne 14.4.2011 se již tradin konalo v prostorách sokolovny v erveném Kostelci Pomlázkové
posezení. Tuto akci každoron poádá obanské sdružení Sluníko, úastní se jí pibližn 400 klient stacioná, ústav sociální pée, základních a speciálních škol z celého regionu.

O výzdobu v duchu jara a Velikonoc, pohoštní, obsluhu klient a jejich doprovodu se
zasloužili žáci a pedagogové Stední školy
a Základní školy z Nového Msta nad Metují. Budoucí kuchai a cukrái pipravili pod
vedením svých uitel odborného výcviku
výtené oberstvení. Žákyn peovatelských
prací se pln zhostily svých ošetovatelských
povinností, když spolen s ostatními žáky pomáhaly spokojeným návštvníkm zapojit se
do poádaných her a soutží. Atmosféra byla
velice srdená a veselá. Pohled do nabitého
a roztaneného sálu byl pro všechny poadatele nejvtší odmnou. Díky štdrým sponzorm obdrželi úastníci i letos dáreky, které se
staly pro mnohé úastníky pknou vzpomínkou na píjemn prožité chvíle.
Podkování patí zejména zúastnným žákm naší školy a zkušeným pedagogm Stední školy a Základní školy v Novém Mst nad
Metují, kteí se s velkou chutí a radostí starali
o to, aby pítomní hosté strávili pkné svátení
odpoledne.
Autor: Yvona Ullwerová
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