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ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

WWW.NOVINYECHO.CZ

Prodejna
stroj a náadí
Bloveská 168,
Náchod
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TOTÁLNÍ KRACH CEN
ISTÍME SKLADY

CENY DOPADLY
AŽ NA DNO

MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

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

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

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

Sedm statených v Chrudimi.
V sobotu 14. kvtna2011 se konal v plaveckém bazénu Chrudim „ Krajský pebor plavc
„ Královehradeckého a Pardubického kraje v kategorii 9let a mladší. Peboru se zúastnilo
pt dívek a dva chlapci z Delfínu Náchod .
Získali celkem 15 medailí - dv zlaté, sedm stíbrných a 6 bronzových. Mezi nejúspšnjší
patili Michal Felgr, Petra Lemfeldová a díví štafeta 4x 50 VZ za druhé místo.
Všem plavcm a jejich trenérm patí veliká gratulace.
Pejeme Vám „Dobrou vodu „ do dalších plaveckých závod.
Ludk a David Vrzalovi, trenéi plavání DENA

DEBATY VERSUS
SMÍR
Povalení tzv. smírího kíže v Pkov
na Policku nyní zamstnává úedníky v celém okrese. Polická radnice informovala
v tamním zpravodaji, že nemže zajistit
opravení této památky, akoli ji o to obané
žádají. Celá záležitost je nyní v kompetenci
Mstského úadu v Náchod, nebo jeho prostednictvím se k celé záležitosti vyjaduje
stát. Kíž je však na soukromém pozemku….
Debaty se vedou, obnovený „smír“ v Pkov
stále v nedohlednu.
(r)
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Prodáváme okna z nmeckých prol: ALUPLAST,GEALAN,VEKA

SAMKOVA
GRAFIKA

„ŠPLHOUNI
V AKCI“

S ukázkou prací graka Jiího Samka
se nyní mžete seznámit i v sousedním
Polsku. Až do 31. kvtna je v prostorách
veejné knihovny ve Swidnici otevena
prezentace vnovaná práv Samkov
gracké tvorb.
(r)

V Novém Mst nad Metují se 26. ervna
uskutení již 7. roník závod v „olympijsko – athénském šplhu“ na lan dlouhém 14 metr. Akce se uskutení v areálu tamní sokolovny.
(r)

Masarykovo námstí 19, Náchod (horní ást námstí za KB)

ZÁRUKA 5 LET !!!

KOUPILI
KOUPILI
LES
LES
Lesní
hospodáství
v majetku
msta Úpice
Lesní
hospodáství
v majetku
msta
se
rozrostlo.
TamníTamní
zastupitelé
totiž totiž
souÚpice
se rozrostlo.
zastupitelé
hlasili
s nákupem
lesalesa
o výme
16 760
m2
souhlasili
s nákupem
o výme
16 760
vm2lokalit
Maršov.
Za nákup
lesního
pov lokalit
Maršov.
Za nákup
lesního
zemku
bude
z mstské
pokladny
vyplacena
pozemku
bude
z mstské
pokladny
vypladohodnutá
ástkaástka
30 000,K. K.
(r)
cena dohodnutá
30 000,-

WIFI

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 22. 5. 2011 uplyne deset smutných let, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, ddeek,

pan Karel Hofman z Blovse.
Kdo jste ho znali,
vnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manželka Zdeka, dcera Rita,
syn Karel s manželkou Denisou a vnouata Rita,
Pavlík, Kristýnka a Denis

VZPOMÍNÁME

Výroba a dodávky
* nerezové zábradlí * branky *
* pojezdové brány * ploty *
* schody* konstrukce schodišť *

TEL.: 777 590 755

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

723 588 725
776 227 724

pan Josef Janík z Náchoda.

Stechy

VZPOMÍNKA

Kdo jste ho mli rádi, vzpomete s námi.
Manželka, synové a dcera s rodinami

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

Spolehlivě

28. kvtna 2011 uplyne 10 let od jeho úmrtí.

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

Diskrétně

Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

pana Josefa Rejzka z Provodova.

info: 777 602 884

Menší rodinný dům
s výhledem na zámek a zahradu

www.realityeu.com

Cena : 2 999 000,- Kč

Byt 2+1 v OV s balkonem a garáží Nové Město nad Metují...................................................1 199 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice..................................................1 295 000,-Kč
Pozemek k výstavbě RD o výměře 2 654 m2 Přibyslav n/M......................................................340,- Kč/m2
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice....................................................................3 350 000,-Kč
Slunný byt 4+1 v osobním vlastnictví Nové Město n/M.........................................................1 495 000,- Kč

Také zemní plyn mže být zlým pánem
Samotný zemní plyn není zdraví škodlivý, ve smsi se vzduchem je však vysoce výbušný. Pokud se vzduchem vytvoí
sms v píhodném pomru, dokáže iniciovat zniující výbuch i nepatrné zajiskení bžného domácího elektrospotebie.
Aby byl pípadný únik zemního plynu
snadnji odhalen, je ped vpuštním
do distribuní sít umle smíchán s látkami s mimoádn intenzivním a charakteristickým zápachem (odorizován). Únik
zemního plynu tak bývá pomrn snadno
odhalitelný. He se však odhaluje oxid
uhelnatý, který vzniká pi nedokonalém
spalování zemního plynu.
Nedokonalé spalování vzniká pi nedostateném písunu vzduchu k hoáku.
Tvoí se oxid uhelnatý, který patí mezi
nejnebezpenjší plyny a je pitom zrakem i ichem nezjistitelný. Každý rok
tento nechtný vetelec usmrtí v eských
domácnostech nkolik osob. Aby nedocházelo k nedokonalému spalování zemního plynu, je teba zajistit dostatený
pívod erstvého vzduchu do místnosti,
kde se dlouhodob používá plynový spotebi bez odvodu spalin, nap. sporák,
vai, trouba i prtokový ohíva vody.
Ke zhoršení stavu asto dochází po výmn oken a dveí za nové, dokonale tsné,

které brání pisunu erstvého
vzduchu. Nkdy dostatenému pístupu
vzduchu a dokonalému spalování mohou
bránit i nadmrn velké nádoby používané
pi vaení. Také
nesprávné nastavení hoák na plynovém
spotebii anebo pi jejich zlém technickém stavu mže mít vliv na kvalitu spalování. Stejn tak psobí i zanesení výmnných ploch v prtokových ohívaích
a kotlech. U spotebi s odvodem spalin
je mnohdy nejastjším problémem nedostatený odvod spalin vlivem netsnosti
anebo zanesení kouovod a komín.
Údržb plynových spotebi je proto
nutné vnovat dostatenou pozornost.
Domácnosti, které používají zemní plyn
v obytných prostorech, je vhodné vybavit
detektorem pítomnosti oxidu uhliitého. Jeho cena se
pohybuje okolo
tisíce korun.

Mýty o ...

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ

PRÁCE – HENYŠ
TEL.: 776 327 208

Rodinný dům u zámku
v Novém Městě nad Metují

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

Dne 31. kvtna 2011 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, ddeek a praddeek,

Kdo jste ho znali, vzpomete s námi.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami

P
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Zakázková kovovýroba

Jehní maso
Jehní maso je z mladých ve vku do šesti msíc. Má podobné
vlastnosti jako maso i , pro neznalé lze toto maso popsat jako nco
mezi hovzím a králíkem. Je to maso velmi kvalitní, vyrostlé v naprosté vtšin pípad díky mateskému mléku a erstvé pastv - a tudíž
velmi zdravé.

Jehní maso a zdravá výživa
K aktivnímu a zdravému zpsobu života potebuje každý lovk
krom jiného také píznivé složení nejdležitjších živin. Jehní
maso urit spl uje dnešní požadavky na zdravou a plnohodnotnou
výživu svojí vysokou biologickou a dietetickou hodnotou.
Vyznauje se krom své typické vn a chuti dobrou stravitelností,
vysokým obsahem dležitých aminokyselin, vitamín a minerálních
látek. Díky svému složení rovnž pízniv ovliv uje metabolismus,
a tak pln vyhovuje souasným trendm v gastronomii.

Oblíbenost ve svt
Toto maso je oblíbené v mnoha kuchyních celého svta. Je k tomu
celá ada dvod. Jehní maso je stejn kvalitní jako telecí. Je jemné
a hodí se i k rychlé úprav. Už i ve staroeských kuchakách najdeme
návod na jehní nádivku v mnoha nejrznjších podobách.

Peení
Oištné a omyté maso ze zadní ásti peeme bu vcelku nebo
rozporcované. Pedem je opeeme na rozpáleném másle, pak je vložíme do pekáe, podlijeme výpekem z opékání, pidáme máslo a peeme domkka.
Bhem peení je potíráme máslem a peléváme vypeenou šávou.
Celková doba peení se pohybuje okolo 1,5 hodiny. Když maso mkne, odkryjeme je a dopékáme doervena po všech stranách. Protože
je maso málo tuné, mžeme je ped peením protknout proužky slaniny, nebo je se slaninou péci.

Dušení
Dusíme maso pedevším z pední ásti jehnte, akoliv lze samozejm dusit i zadní ást. Postupujeme podobn jako u jiných
dušených mas. Na másle zesklovatíme cibuli, na ni vložíme maso
rozdlené na porce a opeeme jej. Pak vše podlijeme horkým vývarem nebo vodou a dusíme domkka. Bhem dušení asto podléváme.
Dušené jehn mžeme pipravit na smetan, jako guláš, na paprice
i se smetanou, s rajatovou omákou nebo s houbami i smsí zeleniny. Dobrou chu.
Lucie Zimmerová 1.H, Mgr. Vlasta Drobná, Stední škola hotelnictví
a spoleného stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Prmyslové objekty minulosti i souasnosti (41)
MSTSKÁ JATKA
Se vzrstajícím potem obyvatel se zvýšila i poteba masa. Starší jatka spoleenství ezník na Parkánech již nevyhovovaly. Proto byla hlavn z iniciativy ezník bratí Lepš postavena v roce
1896-97 nová jatka na rohu nynjší ulice B. Nmcové a Pražské.
Zadní ást byla pod úrovní vozovky a povodn ped regulací eky
Metuje, která kdysi tekla za ohradou, asto zaplavily dvr i ást budov. Za II. svtové války pešla jatka do majetku msta. Vlevo, rovnobžn s dnešní Pražskou ulicí byla pízemní budova stájí a provoz porážky pro hovzí dobytek. Vpravo pízemní budov byla
porážena prasata, která pivedli nebo pivezli sedláci z okolních
vsí. Vzadu na dvoe byla budova, kde se solily kže pro další zpracování v koželužnách. V patrové elní budov byly nahoe byty,

 elní budova jatek
dole pak kanceláe a laborato. Sídlil zde jatecký a z posledních
zvroléka MVDr. Jan Šovíek, který kontroloval zdravotní stav
utráceného dobytka. Cena byla stanovena podle isté váhy masa,
které si pak po zaplacení odváželi drobní ezníci nebo zpt i sedláci
pro vlastní potebu. Jatka ustoupila v roce 1975 výstavb panelák,
parkovišt a OV KS, nyní polikliniky. Vlastní innost jatek byla
delimitována do Skalianu v eské Skalici.
Pipravil Antonín Samek, pokud máte ješt njaké další
poznatky, doklady a fotografie o uvádných objektech
k zapjení atd., sdlte je prosím na adresu
samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

 Snímek ze dvora jatek

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

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

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

606 270 421

Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

Koupím vzduchovku,
přilbu, bodák
a věci z obou válek.

www.pujcime-vam.cz

Tel.: 606 270 421

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

Talíř plný chutí
a vůní
¨¨

Grilujte také zeleninu!
V minulém ísle jsme se vnovali grilování masa a mnoha marinádám, tentokrát chceme tenám
doporuit vegetariánskou variantu grilování. Nikoho nemusíme pesvdovat, že zelenina je skvlá
a zdravá píloha i chutný hlavní chod. Ale zkusili jste ji už také grilovat? Kdo nezkusil marinovanou
zeleninu, ugrilovanou na venkovním roštu, pišel o hodn.
Grilovanou zeleninu podáváme jako pílohu i samostatný chod. Skvlá je servírovaná se studenými dresinky. Grilovat lze skoro vše - cukety, papriky, rajata, lilky, výborné jsou i grilované
patisony, celer, brambory, fazolové nebo hráškové lusky i kedlubny. Top v zelenin vhodné na gril
je samozejm kukuice a chest.
Zeleninu ped grilováním omyjeme a oistíme. Grilovací rošt potíráme pouze olejem, aby se nám
zelenina nepichycovala. Zeleninu mžeme grilovat tzv. „na sucho“, jen posypanou koením. Druhá
varianta je chutnjší, zeleninu potíráme rznými marinádami. K píprav marinády na zeleninu používáme nejastji olivový olej, esnek a citronovou šávu. Dalšími vhodnými ingrediencemi jsou
napíklad keup, hoice, sójová omáka, med, balzamikový ocet a erstvé bylinky.
Zeleninu grilujeme samostatn na roštu, nebo si ji pipravíme ve form špízu. Zeleninu mžeme
i plnit, vynikající jsou masové nápln, které však musíme pedem v kuchyni tepeln upravit. Druhu
a tvrdosti zeleniny odpovídá i doba grilování. Obvykle zeleninu grilujeme 5 až 8 minut. Brambory však vyžadují delší dobu.
Nkteré tvrdší zeleniny není špatné ped grilováním chvíli povait. erstv ugrilovanou zeleninu podáváme s rznými studenými omákami nebo dipy.Doporuujeme pedevším zdravé
omáky na bázi jogurtu.

BLAHOPÁNÍ
Dne 25. kvtna 2011 oslaví své

70. narozeniny pan Jií Hornych,
rodák z Velkého Poíí nad Metují.
Od roku 1959, tedy od svých 18 let, byl rozhodím ledního hokeje a velmi dobrým rozhodím
v kopané. Jako nejmladší psobil ve východoeské
žup. Klubové lenství ml v DSO Slavoj Velké
Poíí n.M., pozdji v Tepn Hronov.
Aktivní byl až do roku 1982, kdy vážná nemoc
ukonila jeho dlouholetou innost. Od ÚV STV
dostal estný odznak. Byl velkým pítelem legendárního eskoslovenského fotbalového brankáe
Františka Plániky.
Do dalších let mu pejí hodn a hodn zdraví,
Božího požehnání a nesmírné podkování za záchranu 4 lidských život ( v r. 1965, 1978, 1981
a 2006) dcerky Jana, Hana, zeové Tomáš, Jirka,
vnouata Michal, Lucie a Jenda. Dkujeme také za Tvé úsmvy, které stále rozdáváš.

Hodn síly do dalšího života Ti také pejí všichni známí,
sportovní i nesportovní pátelé.

vysoká kvalita za rozumnou cenu

Osadní výbor příměstské části Běloves
srdečně zve místní i přespolní občany na

- 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.

Svátek sousedů
Sousedské posezení se bude konat v hotelu Bonato
v úterý, dne 24. května
Zahájení bude v 17. hodin, kdy si můžete o problémech Bělovse popovídat
s místostarostou Mě Ú Ing. Tomášem
Šubertem a členy osadního výboru.

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

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.

Od 18. hodin pak kronikář Antonín
Samek provede přednášku
s promítáním fotograﬁí na téma

Ve víru hudby a tance
Seznámíte se s hudebním životem Bělovse a dále celého
Náchodska za uplynulé půlstoletí z oblasti populární hudby.

PNEUSERVIS ISÁK
LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB!

Zeleninový špíz

např.

200 g žampion, 8 rajat, 4 malé cukety, 3 papriky, 3 menší bulvy celeru, 1 menší lilek.
Cukety, celer a lilky nakrájíme na vtší kostiky, rajata rozplíme, žampiony oteme, vtší kusy
peplíme. Devné špejle vložíme na nkolik minut do vody, pak na n stídav napichujeme zeleninu a žampiony. Špízy poteme marinádou a grilujeme, prbžn ješt potíráme a otáíme.
Další recepty na grilovanou zeleninu 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

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

165/70R14 Barum Brilantis 2.......820,185/65R14 Barum Brilantis 2.......885,195/65R15 Barum Bravuris 2.....1120,195/65R15 Matador MP 44.........1080,205/55R16 Michelin Primacy HP..1950,205/55R16 Pirelli P7...................1608,-

nabídka platí do vyprodání zásob
Velký výběr dalších značek a rozměrů

tel.: 732 918 500
Česká Skalice (naproti čerpací stanici Benzina)
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CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ
Pro naše klienty zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí ﬁxace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení

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

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma.

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788

SOLNÁ JESKY KA
NÁCHOD, Husovo nám. 542
(naproti edoku), www.jeskynkasolna.cz

605 757 767
NA VSTUP DO SOLNÝCH JESKYNÍ PISPÍVÁ
ADA ZDRAVOTNÍCH POJIŠOVEN
VYUŽIJTE TÉTO NABÍDKY!!!

Program v solné jesky ce
na msíc ERVEN
1. - 3. ervna
DEN DTÍ
- všechny dtiky mají vstup do jeskyky ZDARMA
(do 12let v doprovodu dospláka)
8. ervna
MEDARD „MEDARDOVA KÁP, 40 DNÍ KAPE“.
každý návštvník ušetí 40,-K na vstupném

Pedstavenstvo
BERÁNEK Náchod a.s.
hledá s úinností ode dne 1. srpna 2011

provozovatele hotelu Beránek v Náchod
(ve form nájmu).
Vyzýváme zájemce, kteí splují vysokou odbornost
v gastronomii, aby se pihlásili k projednání obsahu nájmu
nejpozdji do 10. ervna 2011 v kancelái akciové
spolenosti Masarykovo námstí 74, 547 01 Náchod
nebo na telefonu . 602 243 047

8. ervna
KONCERT HRY NA TIBETSKÉ MÍSY
(od 18. a 19. hodin)
11. ervna
ANTONIE + ANTONÍN
všechny Toniky a všichni Toníkové mají vstup
ZDARMA
21. ervna
LETNÍ SLUNOVRAT ANEB VÍTÁME LÉTO
permanentky „RELAX LÉTO“ 3 návštvy jeskyky za
poloviní cenu akce platí od 21. ervna do 30. srpna 2011
od 21. - 25. ervna
VŠICHNI ŠKOLÁCI (ZÁKLADNÍCH ŠKOL)
MAJÍ VSTUP DO JESKYKY ZDARMA
(dti do 12 let pouze v doprovodu dospláka)
od 1. ervna do 30. srpna 2011
RODINNÉ VSTUPNÉ
DV DOSPLÉ OSOBY + 2DTI
RODINNÉ VSTUPNÉ 278,- K. (každé další dítko39,-)

SOBOTNÍ VSTUPNÉ 1+1 ZDARMA
(kvten – srpen 2011)

ZAVÍRACÍ DOBA A VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.JESKYNKASOLNA.CZ
Akce se nevztahují na klasické permanentní
vstupenky a rodinné pasy.

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ

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

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce

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

Z naší plošiny se podíváte
i do komína

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

Montáž a servis satelitní a DVB-T techniky
Montáž SAT a DVB-T rozvod
bytových dom
Peladní kanál (Barandov, Love, Nova)
Kontakt: Roman Mareš
tel: 775 231 339

TRIGA REALITY realitní kancelá nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dvr Králové n. L.
- byt 1+1 v OV v Náchod (57m2), u centra,plastová okna,zahrada
990.000,-K
- byt 2+1 v OV v Náchod (52m2), dm po revitalizaci, lodžie, 1.p.
830.000,-K
2
- byt 3+1 v OV Nové M sto n.M. (57m ),2006 rekonstrukce,zdné j. 1,670.000,-K
- dr.byt 3+1 v Náchod (70m2) nové jádro, pl.okna, zatepleno, lodžie 949.000,-K
- dr.byt 3+1 v Náchod (74m2)zdné jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K
- dr.byt 3+1 ervený Kostelec Koubovka (81m2) zdný,plast.okna 1,120.000,-K
- rodinný dm Horní Radechová 7+1, 568m2, po ást. rekonstrukci 1,790.000,-K
- ad.rodinný dm Hronov 3+1, 170m2, po rekonstrukci, u centra
1,860.000,-K
- rodinný dm Nové M sto n.M.,2950m2, ke kompl.rekonstrukci
1,320.000,-K
- rodinný dm-chalupa Nové M sto n.M.,1128m2, výborné místo
990.000,-K
- roub.chalupa Velichovky-Hustíäny,4+1,1390 m2,lux.styl,novostavba 4,995.000,-K
- rod.dm-chalupa Slavo ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola
1,290.000,-K
- rod.dm-chalupa ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,399.000,-K
- rod.dm-chalupa Horní Rybníky, 600m2, krásné klidné místo
1,350.000,-K
- rod.dm-chalupa Litobo, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci 3,120.000,-K
2
- podnik. objekt-výrobna, kanceláe,byt v Novém M st n.M.,977m 2,850.000,-K
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít na hran. 530,-K/m2
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1359m2, krásné místo,sít na hran. 530,-K/m2
- st. pozemek Nové M sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít, výhled 950,-K/m2
- st. pozemky v erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra
270,-K/m2
- st. pozemek ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá, plot
280.000,-K
2
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m , jižní strá, klidné krásné místo
249.000,-K
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít, klidné místo
630.000,-K

Firma Technické služby
Náchod s.r.o. píjme
vyueného automechanika
s praxí na opravy nákladních
a speciálních vozidel,
P - skup. „ C“ profesní prkaz,
nástup možný již od 1. 6. 2011.

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Tel. 731 151 730

Vítejte v lázních v Kudowě Zdroji - zastavení třetí
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...

SANATORIUM POLONIA
Sanatorium Polonia je asi nejznámějším lázeňským objektem

v Kudowě Zdroji. „A seznámí se s ním
opravdu každý klient lázeňského pobytu, protože právě zde je umístěna centrální recepce pro všechna sanatoria
pod křídly naší společnosti“, vysvětluje předseda představenstva Zespol
Uzdrowisk Klodzkich S.A. pan Jerzy
Szymanczyk. Sanatorium Polonia inspirovalo i literáty a filmaře: stalo se
múzou pro spisovatele Jana Koplowitze (autora knihy Bohemia, můj osud)
a poskytlo svoje exteriéry režisérovi
Horstu Seemannovi, jež Koplowitzovo
dílo převedl do podoby televizního seriálu.

LÁZEŇSKÉ DIVADLO
Polonia je do jisté míry i ohniskem kulturního dění v lázních v Kudowě Zdroji, protože se zde nachází lázeňské divadlo, na jehož jeviště se sbíhají nitky významných kulturních
událostí ve městě. V Polonii probíhají i bankety a další společenské akce.

VZPOMÍNKA NA SIRA CHURCHILLA
V sanatoriu Polonia se nachází i krásný salonek věnovaný
britskému politikovi siru Winstonu Churchillovi. Těžko však
předpokládat, že by tento milovník doutníků a dobré whiskey
Pohled na sanatorium Polonia
ocenil všechno to, co současné moderní lázně v Kudowě nabízejí. Rašelinové obklady? Ano. Koupel
KUPON - S NOVINAMI ECHO O 10 % LEVNĚJI
z mořských řas? Ano. Ale představte si
sira Churchilla na zdejší terénní terapii
I
v
rámci
dnešního dílu představujícís holemi Nordic Walking?!
(echo - pi)

ho polské lázně v Kudowě Zdroji najdete kupon
pon označený slevou 10 %. Po jeho
je
předložení
ředložení můžete v Kudowě Zdroji
Zd
čerpat
procedury,
at slevu 10 % na všechny proce
na všechny
šechny služby ambulantní i pobytové péče
éče ve všech zařízeních a sanatoriích společnosti Zespól Uzdrowisk Klodzkich S.A. S kuponem
kupon můžete se slevvou ochutnat i oba zdejší lázeňské prameny léčivých vod.

10%

Centrální recepce

Salonek Winstona Churchilla

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 *
SEZNÁMENÍ
* Hledám cyklistku do 35 let pro spolené odpolední vyjíždky nebo i celodenní víkendové výlety na kolech. Dít není pekážkou. Sportovec,
30 let. Mobil:722 771 214

BYTY
* Prodej pkného bytu 1+kk v Náchod Blovsi s výhledem na les a eku. Cena 630 t.K.
Tel.:602 575 252
* 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 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 5+1 v Náchod - Plhov, DB, možno
odkoupit 2014 nebo vymním za menší na Plhov. Tel. 608 860 862
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP,
plast.okna, v nov zrek. dom v Náchod poblíž
centra. Náj.+ zál. 5240 K + kauce 16000K,
tel.: 608 903 070
* Pronajmu 2+1 v Novém Mst n. Met. Volné
ihned. Tel. 737 971 044.
* Prodám v Náchod pkný byt po kompletní
rekonstrukci 2+kk 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
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu. Tel:
775 777 073
* 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
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel: 774 777 073
* Prodám družst. byt 2+1 v Náchod na Plhov, balkon, dm po revitalizaci, plast. okna, cena
750.000 K. Tel. 605 74 50 40
* Pronajmu byt 1+1 na Plhov, tel. 605 207 703.
* Prodám byt 2+1 v Novém Mst nad Metují.
Byt je po rekonstrukci s novou koupelnou, novou
rohovou kuchyní, v cen i nerez. spotebie. Byt
je družstevní s možností do OV. Cena 1 029 000
K. Tel.775 110 927
* Pronajmu dlouhodob slunný byt 3+1 s velkým balkonem - nová plast. okna, ve 4. poschodí v
Náchod - sídlišt Branka. Nájem 4000,-K + inkaso + voda. Kauce 15 000,-K. Tel. 722 135 026
* Nabízíme pronájem bytu 3+1 v Náchod na Plhov, cena komplet 9000,-K/msíc. Tel.
773 49 02 98
* Prodej bytu 1+kk v Náchod, DB s balkonem,
7.NP, 35m2. Cena 525 tis.K. Tel: 776 761 391
* Prodám byt 3+1 v Náchod: Plhov, družstevní, 2 balkony, rekonstrukce, ihned volný. Cena 1
200 000,-K. Tel. 777 062 585
* Prodám zaízený byt v OV 1+1(2+kk), 47
m2 v Náchod (Plhov), 7.NP. Dm zateplen, s
novými plastovými okny. Cena 780.000,-K, pi
rychlém jednání sleva. Mob.605 915 337
* Pronajmu levn zaízený družstevní byt 3+1
v Náchod. Tel. 776 27 10 93
* Pronajmu garsonku od ervna v Novém Mste n.M., 32m2, 4. patro, výtah. Cena dohodou.
Tel.608 223 669
* Prodám 3+1 DB s možností pevodu do OV,
po rekonstrukci, plast.okna, plovoucí podl., zateplen v r.2011, cena:899 000 tel. 737 317 019
* 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
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov. Tel. 608 11 00
41, 776 869 908
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko námstí v
Jaromi o podlahové ploše 44,4m2 v dom .p.
382 v ulici Na Vrších. Cena:730000K. Tel: 732
799 528, e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarome. Jedná se o
menší byt o výme 16m2 v centru msta Jarome vedle gymnázia a sportovního areálu s vlastní
koupelnou, plynovým topením a s vlastním oplocenýn pozemkem. Cena: 299000K. Tel: 732 799
528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu zateplený byt 1+kk v Novém Mst n.M., plast. okna, internet + satelit. Kauce. Nájem 3500,-K + energie. TEL.:777 103 897
* 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 kuchy ská 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: 602 790 044.
* 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 4.500K + ZÁLOHY, INFO 777 302 483
* Pronajmeme garsonieru 1+kk v Náchod na
sídl. u nemocnice. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod a 2+1 ve
Studnicích. Povinná kauce. Trvalý pobyt.
TEL.:608 86 98 85
* 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: 608113888
* 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 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.
* 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
* Pronajmu nov zrekonstruovaný byt 1+1
v Náchod. Nájem + inkaso 4700,-K. Tel.
776 554 431 Volejte od 23.5.

NEMOVITOSTI
* K prodeji se nabízí slunný, rozlehlý pozemek v atraktivní lokalit Náchod - Amerika. Na
oploceném pozemku s možnost výstavby je zavedena elektina. Výmra : 3 909 m2. Cena:145,K/m2. Tel.:777 602 884
* Prodáme pozemek s podsklepenou zateplenou chatou. Plocha pozemku 430 m2. Cena
140.000 K, pi rychlém jednání sleva. Tel.
603 924 155
* 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 2,5mil.
Tel.: 721 146 244
* Prodám ideální polovinu rodinného domu v
Hronov, k dispozici slunný byt v pízemí 4+1
o celkové ploše cca 130 m2 s plynovým topením
k okamžitému bydlení, další byt 1+1 v podkroví
k rekonstrukci, pda, sklepy, dvorek, malá zahrádka. Nutno vidt, prohlídka po dohod na
tel. 775 612 995
* Hledám dm v Broumov smr Mezimstí,
max. do 3mil. Tel.: 773 559 014
* Prodám v Polici nad M. udržovaný RD 4+1
na pkném míst UT na tuhá paliva i plyn. Na
pozemku o celk. ploše 600m2 je zdná truhláská
dílna a garáž. Tel. 608 245 634
* Hledáme chalupu, dm i usedlost, od 400800tis. i na rekonstrukci, pozemek od 1000m2,
idší zástavba, pkný výhled, okr. NA.Tel.:
608 883 012
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Sháníme rodinný dm na Broumovsku i na
vesnici do 1,5mil. Tel.: 608 667 734
* Prodám rodinný dm 3+1 v Mezimstí. UT
na tuhá paliva, k nasthování ihned, menší zahrada, možnost pdní vestavby. Cena 1.500.000 K.
Tel. 723 726 575
* Prodám rodinný dm na okraji Kramolny,
poscho ový 2x 2+1 se sklepními prostory garáží
a dílnou. Vytápní plyn + tuhá paliva. Okrasná
zahrada s pergolou a voliérou pro psa. Výhled na
les a zahrádky. Cena dohodou. Tel. 739 588 714
* Prodám celoron obyvatelnou chatu v Náchod v ul. Slunená. Za 1 400 000 K, o cen
lze jednat. Nemovitost lze shlédnout na ANNONCE.CZ hledat inzerát:W3PB75
* Prodám stavební parcelu 1249 m2 na Borové
- voda, elek., tel. na pozemku. Píjezdová cesta
asfaltová až k pozemku. TEL.:604 524 336
* Prodám RD 3+1 nedaleko Nového Msta n.
Met. Zahrada 800m2. Nutná rekonstrukce. Cena
dohodou. RK nevolat. Tel.776 240 093
* Prodám RD 2+1 se zahradou 850 m2 v erveném Kostelci (devostavba), rekonstrukce - nové
rozvody: el., plyn, voda, kanalizace, dále nová
koupelna + WC (vyhívaná podlaha), 2 x chodba, nová krytina stechy + nové okapy. Možnost
pdní vestavby, nedokonené úpravy terénu.
Cena 1 600 000,-K, tel. 736 618 877
* Koupím stav.pozemek v Náchod nebo okolí
do 600 m2, nejlépe na rovin. Za rozumnou cenu.
TEL.:604 524 336
* Pronajmu garáž v Náchod. TEL.:732 167 291
* Prodám pozemek v Náchod - Malé Poíí
- 6573 m2 - louka - možnost stavby zahradního
domku. Pkné prostedí. cena 120,- K/m2 (dohoda možná) RK nevolat! TEL.: 606951546

* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome.
Dm má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena
2.050.000K Tel.: 732 799 528, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v eské Skalici-Zájezd. Jedná se o cihlový RD který byl vystaven v roce
1991 - 1993. RD je celý podsklepený s garáží
pro 3 auta. Cena: 1.500.000K,- Tel: 732 799
528, e- mail: z.faifr@seznam.cz

* Prodám nájemní dm v Hronov, který se
nachází v blízkosti plusu a centra msta Hronov.
Jeden byt o velikost 2+1 druhý byt o velikosti
2+1, zbylé dva byty jsou o velikosti 2+1 a 1+KK.
Cena: 1.850.000K,- e-mail: z.faifr@seznam.cz
Tel:732 799 528
* Pronajmu RD 2- generaní domek, v Náchod, pkné místo, solidní rodin, dlouhodob, tel.
607 501 842
* 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.739429817

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. 608903070.
* Pronajmu nebytové prostory - nyní peivo a
oberstvení - vedle železáství v Novém Mst
nad Metují. Telefon: 721 977 393.
* Pronajmu místnost vhodnou pro kosmetiku,
nehtaku, kadenici, i podobné služby, nebo i
jako kancelá. Místnost se nachází ve 2NP. v Komenského ulici v Náchod, kompletn nové sociální zázemí, místnost je též kompletn nová, cena
2.500/ms. TEL.: 739 619 251
* 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. 721 435 426
* 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 P ŠÍ 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 zachovalé lešenové trubky 2,4,6m a
starší pln funkní míchaku. TEL.: 774 345 355
* 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
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky zn.
ITES, KDN, IGRA, SM R aj., hraky na
bowden, autodráhy, vláky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské vci, obrazy, knihy od K.
Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené pedmty.
Tel. 608 811 683
* Provedu odhad vašich poštovních známek
a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji též
bankovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy
i celou pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

PRODÁM
* Prodám malé piano devné, zn SCHOLZE,
vhodné pro zaáteníky i pokroilé. Barva tmavý
oech. Cena dohodou, pi rychlém jednání sleva.
Tel. 603 956 986
* Prodám 2 ks devný žebík, délka 11m, výborný stav, cena 100 K/m, vlastní odvoz, Police
nad Metují, Oldich Zítka, tel: 607550227

* Prodám starodávné keramické dlaždice s ornamentálním vzorem. Tel. 739 155 617
* Prodám pískovcové schody 17 kus š.28 cm,
v.16 cm, d. 150 cm, cena 1700,-K/kus. Hronov.
TEL.:602 428 288
* Prodám smrkové trámy 16 kus 20x30 cm,
délka 6,05 m, cena 3000,-K/m3 = 1000,-K/kus.
Hronov. TEL.:602 428 288
* 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 výsadb. Cena 470,- K/1
m3. Min. odbr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

R ZNÉ
* PRONAJMU party stan 7x5m, pivezu a postavím, tel 737413145
* Hlídání dtí (u. MŠ), úklidy, ištní oken,
sedacích souprav a koberc. Tel. 605 145 004
* Zhubnte pomocí zdravé výživy, bez hladovní: www-beztuku.info
* Odvoz stavební suti, pistavení kontejneru,
možnost naložení a složení hydraulickou rukou.
TEL.:606 213 229
* Plechové montované garáže, dovoz celá R.
Tel: 608 369 340
* 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

Z STALOST
PO VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

608103810, 606270421

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

KUŘICE
ve stáří 14 týdnů, barva červená
- nut
Červený Kostelec
no o
bjed
Chovatelské potřeby
n
Prodej 23. června 2011
Tel. 491 461 414 mob. 774 197 388
Tapetování interiérů
Firma ŠMEKO
Tapetářské, malířské a natěračské práce

PÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Hledáme brigádníky na sezonní prodej erven-ervenec, studenty, studentky, dchodce atd.
P sk. B vítán. Tel. 602 318 656, 732 167 291

Nabízíme zaměření a nacenění
ZDARMA
Tel.: 604 233 696, 728 076 074
Malirstvi-nachodsko@seznam.cz

AUTO - MOTO
* Prodám 4 ks letní pneu PIRELI 195/50 R15
82 V s aludisky CMS 6,5 Jx15 H2. Cena 4000,K. TEL.:724 815 455
* Prodám DAEWOO RACER sedan r.v.1994,
velký kufr, zahrádka, nízká spoteba. 4500,-K.
TEL.:775 93 15 65
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š
1000, Š 100, Š 110R, nap.svtla, nárazníky, díly
motoru, plechové díly - podlahy, blatníky, ela,
dvee, kapoty a jiné. TEL.:777 590 755

DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Britský modrý kocourek bez PP, okovaný,
odervený, k odbru ihned, tel. 603 206 743,
491 426 680
* ivava krásní pejsci, dlouhosrstí i krátkosrstí hledají milující rodinu. Jen na mazlíka.
Tel.603 206 743, 491 426 680

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

Více na 776 637 636
www.eureality.cz

Veškeré zahradnické práce

Hotovostní půjčky.

Tel. 776 766 271

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

TEL.: 731 533 700

Zavedená jazyková škola
hledá lektory jazyků
info: 739 596 803

Likvidace prodejny obuvi

Prodám PENZION

Pronajmu byt 1+1, 60 m2 v OV
v erveném Kostelci

v Hronov proti Pošt

-50%, -60%, -70%
OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení zákonnou cestou.
Značná úspora a rychlost.
Máte šanci opět normálně žít.
TEL.: 604 588 681

– TEPLICE NAD METUJÍ

Cena dohodou
Tel.: 739 578 540, 491 581 072

Zavedená jazyková škola
shání učitele(ku) italštiny
na tři hodiny týdně.
Info: 739 541 451

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Hronov-Starší dům o 3 pokojích,k bydlení i rekreaci,na pozemku (1221 m2) veškeré sítě,poblíž centra,ale klidná část ......................880.000,-Kč
N.Hrádek-Řadový RD na náměstí,s 2 byty 1+1,po částečné rekonstrukci (nové soc.zařízení,rozvody..),půda k vestavbě. ..................980.000,-Kč
N.Město n/M.-Větší řadový RD (5+1) v klidné lokalitě „Na Františku“,s balkony, půdou k vestavbě a s pěknou zahradou .................... dohodou
Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování,klid.lokalita,garáž,dílny,sklepy,zděná kolna ........ 2.900.000,-Kč
N.Město n/M.-Zděný byt 1+1 (42 m2) v OV,poblíž centra,1.patro,po celk.rekonstr.-plast.okna,nová koupelna,rozvody,podlahy.....745.000,-Kč
N.Město n/M.-Krčín-Zděný byt 3+kk (64 m2) s balkonem a se zděnou kolnou (garáž),klidná lokalita,možnost užívání zahrady ...950.000,-Kč
V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),obyt.budova 3+1,stodoly,stáje,poz.4100 m2 (i více)................... 2,9 mil.Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garážové haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ............... dohodou
Borová u Náchoda-Rekreační,dřevěná chata s krbem a šesti lůžky,v klidné,slunné části (u lesa),poz. 897 m2 ...............400.000,-Kč k jednání!
N.Město n/M.-Krčín-Velké,zděné byty k část.rekonstr.,v OV,v 2 NP,3+1 (96 m2)...............770.000,-Kč! a 2+kk (68 m2) .........470.000,-Kč!
Náchod-Byt 3+1 v OV (67 m2),1 NP,po částečné rekonstrukci (nové obklady,rozvody..),poblíž centra,přesto klidná část ................ 1.070.000,-Kč
N.Město n/M.-Komerční výrobní objekt u hl.komunikace o užitné pl.957 m2,poz.celkem 6185 m2........ 10,2 mil.Kč nebo 50.000,-Kč/měsíc

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

at

Představujeme Vám partnery projektu
www.doplnek.com
Podporujte s námi projekt

POMOZTE DTEM!

Webový portál www.doplnek.com
je spojencem projektu Pomozte dětem!
Tento projekt spolen organizují Nadace rozvoje obanské spolenosti a eská televize. První
podprnou sbírku „Doplnk“ uspoádal koncem
roku 2007, která byla spuštna na spoleenském
veeru portálu dne 30. listopadu v Pohostinství
„U Vít“ na Lhotkách.
V roce 2008 byla zahájena další, tentokráte celoroní sbírková akce. Tato sbírka byla spuštna
na „Bájeném dni s Vysokovským kohoutem“,
který byl uspoádán v rámci tradiního festivalu amatérského lmu a kde pijal roli moderátora pan Jan enský. Další sbírky byly spuštny
v roce 2009 a v roce 2010. Nyní je pipravena
další smlouva na sbírky konané v roce letošním.
Pokladniky budeme umísovat opt u našich
partner. Snažíme se je tzv. „brát“ všude sebou,
kde je trochu možnost získání njakých nancí.

Údaje o projektu Pomozte dtem! najdete na našich webových stránkách, kde je umístna upoutávka na naší spolupráci a též odkaz na všechny
informace o tomto projektu. Dále zde naleznete
informace o zasílání dárcovských DMS dtem.
V tomto smru získal Doplnk svj tvar DMS.
Místo tradiního tvaru DMS KURE, který znáte
z T, byl schválen další tvar DMS KURE DOPLNEK. Tuto podobu DMS bude náš portál využívat pedevším v celostátní soutži pro všechny
obce R. Obce budou soutžit o nejhezí vizitku
na internetu. Souástí této soutže bude práv zasílání DMS pro projekt Pomozte dtem! Spuštní
této soutže probhne zaátkem záí 2011.
Budete s námi moci soutžit o velmi hodnotné ceny, nap. o osobní automobil, kuchy , zájezd a podobné hodnotné ceny. I pro obce zde

budou zajímavé ceny v minimální hodnot K
=100.000,-. Jako další pomoc již zmínnému projektu mžeme zmínit ochotu rmy Elektrocomp
s.r.o., jejímž prostednictvím mohlo být projektu
Pomozte dtem! vnováno 500 ks dtské knížky
„Povídání s Míšou a Ríšou“, kterou webový portál www.doplnek.com vydal spolen s panem
Jaroslavem Citou. Knížka je urena pro pedškoláky a školáky základních škol. Je vhodným
dopl kem jak do školek, škol, tak i do domácností, více na www.doplnek.com (Naše události).
Na tuto knížku byla napsána diplomová práce
na Pedagogické fakult v Brn a nyní je zpracováván návod na používání této pomcky odborníky z ad vydavatel uebnic pro školy a školky
na téže fakult. Brzy bude materiál k dispozici.
Pipravujeme prodej zmínné knížky spolen

s projektem Pomozte dtem!, kde výtžek bude
vnován tomuto projektu. Práv v této záležitosti
podala pomocnou ruku spolenost GERY, s.r.o.
zastoupená panem Zdenkem Knytlem. Zvláštní
podkování patí Obecnímu úadu na Kramoln za vstícnost pi organizaních záležitostech
týkajících se sbírek. Pedevším panu starostovi
Jaroslavu Vlkovi a jeho sekretáce Jitce Kropákové. Na sbírkových akcích se podílela také
informaní centra mstského úadu v Náchod
a v Polici nad Metují, Lékárna „Kuklík“ v Polici
nad Metují a velkou mrou Lékárna „U Zlatého
hada“ v eské Skalici. Podkování patí i radnici v Náchod a v Polici nad Metují za velkou
vstícnost pi poádání zmínných sbírek. Zkrátka všem, kteí se jakýmkoliv zpsobem podílejí
na zmínných sbírkových akcích patí velký dík!

Nyní navíc půjčovna stavební
mechanizace a nářadí

Moderní ubytování v centru Náchoda

Cestovní agentura Náchod

Velkoobchod papírem,
výroba

Masáže, kosmetika, proměny

Mediální partnerem projektu www.doplnek.com a sbírkových akcí pro projekt Pomozte dětem! jsou noviny

ECHO.

RGP CZ s.r.o.

NOVÁ KNÍŽKA MIRKA BRÁTA …
MARE NOSTRUM JAKO DIALOG S VODOU

 I práce pi sbru reportáží do knížky Mare Nostrum byl dialog. Mirek
Brát (vpravo) pi rozhovoru s kapitánem turecké potáp ské lodi v letovisku
Bodrum. Foto Ivan Vávra

Špre arova 1803, 547 01 Náchod
hledá do svého výrobního provozu:

V pražském nakladatelství Naše vojsko vyjde v ervnu již druhá knížka našeho redakního
kolegy Mirka Bráta. Tžištm publikace Mare Nostrum – Za tajemstvím Stedozemního
moe jsou reportáže z deseti zemí stedomoského a ernomoského geograckého prostoru:
Malty, Tuniska, Francie, ecka, Turecka, Chorvatska, Slovinska, Ukrajiny, Kypru a Izraele.
Vznikly v letech 2008-2011 v rámci projektu Mare Nostrum navazujícího na vydání publikace Thalassa – Evropou v kapce vody (Naše vojsko, 2007) . Stejn jako v Thalasse, také
v publikaci Mare Nostrum dopl ují reportáže ze Stedomoí a ernomoí i kapitoly z eska,
ve kterých nechybjí napíklad ani eka Úpa v lokalit Ratiboic i tok Metuje v Pekelském
údolí. Krom toho zde najdete témata spojená i se Slovenskem, Polskem a Nmeckem. Co
spojuje jednotlivé reportáže doplnné v knize navíc o tém ti sta barevných a ernobílých
fotograí? „Myslím, že tím pojítkem a tmelem držícím pohromad tuto rznorodou mozaiku
reportáží je dialog vedený se vším, co pedstavuje pro lovka voda. Voda jako moská
pláž, eka, biotop velkého akvária. Voda jako místo pro život, voda jako hlavní motiv letní
turistiky, vodní hladina jako válené bojišt, moské dno s vraky lodí jako zrcadlo marnosti
nastavené svtu nad hladinou“, íká o knížce Mare Nostrum (esky NAŠE MO E) její autor
Mirek Brát. Publikaci, jež bude v brzké dob v bžné knižní distribuní síti i dosažitelná
v kamenných a internetových obchodech, by mohli ocenit všichni, kteí rádi cestují, zajímají
se o vodní faunu, historii, podmoskou archeologii, šnorchlování, potápní a další témata –
všichni ti, kteí chtjí vést dialog s vodou…www.marenostrum.cz

Vedoucí výroby a kvality v plastikáském prmyslu
požadujeme:

• znalost strojírenství • technické dokumentace a znalost norem ISO, EMS
• AJ podmínkou

Seizova a operátor vstikolis
požadujeme:

• technické vzdlání

nabídky s životopisem zasílejte na email: mrstinova@rgp.cz

Obálka publikace Mare Nostrum. Kest knížky probhne v Praze v závru ervna.

RYBÁSKÉ A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

Darwin´s Pet Dobruška hledá
dělníky do vícesměnného provozu
na následující pracovní pozice:

K. ŠOLCOVÁ-NÁCHOD-PLHOV
Potraviny Verner - I. patro
Od 1. 7. chystáme nov rozšíit prodejnu
RYBÁ SKÝCH POT EB o 30m2.

* Operátor balicí linky * Obsluha balicího stroje *
* Dělník/dělnice ve výrobě *

Zárove od 1. 7. otevíráme novou prodejnu
MYSLIVECKÝCH POT EB A ZVERIMEXU
na 100 m2.
(prostory prodejny jsou na stejném pate,
jako prodejna Rybáských poteb)
Pípadné dotazy i poptávky po zboží, které byste
rádi uvítali v našem obchod mžete zasílat na tyto

Požadavky:
* vyučení * časová ﬂexibilita * spolehlivost *

e-maily:mysliveckepotreby.nachod@seznam.cz
- pro MYSLIVECKÉ POT EBY
zverimex.nachod@seznam.cz - pro ZVERIMEX

e-shop: www.rybarina-myslivost.cz
tel.: 775 261 853, 776 687 510

V případě zájmu o uvedené pozice volejte:
Darwin´s Pet s.r.o., Dobruška, Tel.: 491 433 234
nebo e-mail: kunes@darwin.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!

Tel. 602 103 775

První polská návštva na naší škole
Dne 5. 5. 2011 probhla první pátelská návštva zástupc speciální školy z polského
Klodzka ve Stední škole a Základní škole, Nové Msto nad Metují. Svou koncepcí je klodzká škola nejblíže naší Praktické škole dvouleté, uí se zde žáci s lehkou a stední mentální retardací. Paní editelku Marlenu Runiewicz a dv paní uitelky z Polska jsme pivítali
v píjemném prostedí školního klubu Leguán v budov Merkur, který byl krásn vyzdoben
v národních barvách obou zemí. O výzdobu se postarali žáci z oboru aranžérských prací
a Praktické školy dvouleté. Vzájemn jsme si vymnili zkušenosti z oblasti vzdlávání žák
na našich školách. Polští pátelé nám pivezli krásný dárek, obraz vytvoený polskými žáky
se srdeným pozdravem a dárkové balíky od starosty msta Klodzko.

AKCE
SLEVA NA NAVIJÁKY
CORMORAN -20%

Krátce nato jsme polské kolegyn provedli budovou Merkur a ukázali jim zázemí
Praktické školy dvouleté. Spolen jsme
navštívili školu a internát Králíek, kde
jsme je seznámili s jednotlivými obory
Stední školy a Základní školy, Nové Msto nad Metují. Zde naše návštva s nadšením obdivovala profesionální výrobky
budoucích cukrá. Na Merkuru nás pak
ekal vynikající obd, který pro nás pipravili žáci kuchaského oboru a zárove
pedvedli jednoduchou obsluhu u slavnostn prosteného stolu.
Celá návštva probíhala ve velmi píjemné
a srdené atmosfée. Zjistili jsme, že máme
velmi podobné zkušenosti se žáky, stejné
radosti i starosti. K našemu pekvapení nebyla jazyková bariéra píliš velkou pekážkou. Pro vysvtlení odborných pojm nám
byla k dispozici jako pekladatelka rodilá
Polka, paní Agáta Koziol, žijící v echách.
Na závr nás pozvala paní editelka Runievicz na návštvu do školy v Klodzku
a padly také první spolené nápady a návrhy na zapojení našich žák do esko-polské spolupráce. Ale o tom až píšt.
Bc. Hana Holeková

(&+2

* Kompletní dodávky a rekonstrukce střech
* Montáž všech běžných druhů krytin
* Montáž střešních oken Velux, Fakro
* Nátěry žlabů a plechových střech
* Drobné opravy, veškeré výškové práce
pomocí horolezecké techniky
* Zajistíme likvidaci odpadů
* Slevy na materiál až 20 %
* Záruka 60 měsíců, rozpočet zdarma
Pavel Novák 724 972 708
Štěpán Omámik 605 435 350
e-mail: strechy.om-nov@seznam.cz
www.strechynachodsko.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

jrohan.cz

z

www.autoprode

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

(proti LŠU)

l.: 491 453 453

te

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEEM
...ZDENK JANK

MASIV BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

skladem
200 ks dveří

CENY
BEZ DPH

Borové dveře se zárubní - dýhované
2 820,-Kč

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-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

ROZVOZ OBD
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Náchodská strojírna s.r.o.

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

VA ÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA

rma se nachází v centru Náchoda (Plhovské námstí)

Pijme do pracovního pomru zamstnance:

Cena již od 45,-K. Bereme stravenky

) obráb e kov
) soustružníky na CNC obrábní
) brusi e na hrotovou brusku

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

ROZVOZ ZDARMA

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

Michal ŠKORPIL

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

Tel. 491 422 017, 603 425 852

Martin Lelek

PRODEJ A MONTÁŽ

servis osobních a dodávkových voz FORD

Nabízíme kompletní servis voz znaky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl
• opravy karoserií a lakování
• pípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ
Provádíme kvalitní
malířské a natěračské
práce bytů, domků,
kanceláří, škol, velkých
objektů, fasád, oken.

DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

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

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

Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

M sto
Nové M sto nad Metují

Pronajme
nebytové prostory

mob.: 776 68 76 35

Bližší informace
o podmínkách nájmu
na úední desce
M sta
Nové M sto nad Metují
nebo na tel:

777 75 24 26
Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
2)

- byt moderní 2+1 (pl. 56m v Novém Mst nad Metují,
výhled na hory…………….…………….…………1.080mil.
- byt 3+1(pl. 74m2) moderní v OV Náchod – Plhov se dvma
balkónama ……………………….…………….….1.200mil.
- 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)v s dvma
výtahy v 7.NP…………………………….…………..840tis.
- dr. byt 1+1 v Náchod byt po rekonstrukci 1+kk (30,20m2)
v centru…………………….…………….…………...635tis.
- chalupa udržovaná 3km od RK v Panské Habrové k bydlení
i rekreaci…………………………….…………….1.150mil.
- chalupa roubená ve Lhot u Hoiek vhodná k rekreaci, turistická lokalita…………………………….…………..800tis.
- 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.
- ad. krajní rodinný dm v Hronov 4+1 s pozemkem o
výme 383m2……………………………….…….2.700mil.
- rod. dm ve Slatin nad Úpou vhodný k bydlení i rekreaci
s kolnou………………………………….………...1.450mil.
- rod. dm v Náchod na Babí, 1-2 byt. jednotky, garáž, 2 kolny, zahrada……………….…………….………….1.590mil.

- rod. udržovaný dm 5+1 ve Studnici 6 km 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 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 Tešínkách, pro stavbu RD,
výmra 2000m2………………………………cena dohodou
- 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

Již 17 let jsme soudními
pekladateli NJ, AJ
a provádíme peklady
dokument jak s úedním
ov ením, tak i bez n j.

Špi ková 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

V

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

8 - 14.30 hod.
Červený Kostelec út, čt 8 - 16.30 hod.
so 8 - 12 hod.

30%

e-mail: martin420@seznam.cz

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

ul. 17. listopadu po, st, pá

Sleva

Tel.: 732 873 039

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

Výkup železa a barevných kovů

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

O

É
LN

OBCHODNÍ PROSTO
RY
v Náchod

Pasáž na Kamenici

Tel.: 777 152 750

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

Garanní prohlídky nemají jen automobily,
ale i domy... Nepodceujte prevenci, která vám
v mnoha pípadech ušetí as a pedevším peníze.
V naší nabídce je i provádní pravidelných technických prohlídek dom v ptiletých cyklech.
Výstupem tchto prohlídek je zápis, který obdržíte
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem
termínu jejich odstranní a odhadem ceny. VY
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

4. 6. 2011 taneční večer, hraje skupina Kapky

Opékání uzené kýty na ohni
11. 6. 2011 taneční večer, hraje DUO ANDANTE
pond lí-ned le od 11 hodin ob dy

STOP POVODNÍM!
Ve Velkém Poíí se naplno rozbhly práce na realizaci protipovod ových
opatení. Stavební práce se od dubna zamují zejména na demolici mostu v tamní lokalit „Hanušova hospoda“.
(r)

rezervace na tel.: 603

422 845

OD HRADU DÁLE?
To na ervenokostelecku neplatí, protože 1. kvtna zde byla slavnostn odstartována návštvnická sezóna hradní zíceniny
Vízmburk. Jedná se o unikátní hradní vykopávky, které byly svého asu jmenovány
jako „Východoeské Pompeje“.
(r)

Kateina vybojovala
další titul
Další úspchy na sebe nenechaly dlouho
ekat a naše nejúspšnjší závodnice Kateina Rajnohová ( Dušánková ) z JUDO
CLUBU BROUMOV, pidala ke svým
tem titulm další titul Mistr eské republiky v JUDU a to v juniorské kategorii,
pestože je ješt dorostenka.
K tomuto úspchu pidala v Jablonci nad Nisou ( eský pohár - kvalikace
na mistrovství eské republiky dorostenek ) dv zlaté medaile a to v dorostenkách i juniorkách. Další zlato vybojovala
na Mezinárodním turnaji v Hranicích v juniorkách do 48kg a po menším zaváhání
stíbro v dorostenkách.

Řecká kuchyně
27. - 28. 5. 2011
Přijďte ochutnat speciality
řecké kuchyně

Restaurace
Arielka
v Náchodě

Rezervace
604 893 615
PEDSEDA POROTY
V Teplicích nad Metují se v termínu
od 25. do 28. srpna uskutení již 28. roník
Mezinárodního horolezeckého lmového
festivalu. Pedsedou letošní festivalové poroty bude známý lma a dobrodruh Steve
„Loveek“ Lichtag.
(r)

MINISTR V MERKURU
I ministr byl kdysi nkým úpln jiným, než
ociální autoritou stojící v ele konkrétního
resortu. I ministr ml jako dít njaké hraky. Nikdo by mu jist nevil, že jeho jedinou
hrakou bylo od malika jen hlasovací zaízení a šanony na spisy...Možná i v tom byl
kus motivace, která nedávno pimla ministra
školství Josefa Dobeše k návštv muzea stavebnice MERKUR na Policku.
(r)

ULICE A ULIKY

???

Tucet vítzství a jeden syn
Jirka Havrda má úspšný rok
V sobotu 23. dubna 2011 poádal Power Bull Team Náchod v ele s Jiím Havrdou
Mistrovství R v benchpressu. Závod se konal v Úpici za pekvapiv velké úasti závodník. Vítzové v jednotlivých kategoriích se zárove nominovali na ME, které probhne
v ervnu v Praze.
Jirka Havrda nejprve do závodu nastoupit nechtl. Jednak doléoval zranní natrženého
svalu a navíc byl i ponkud indisponován po bujarých oslavách, kdy se mu jen pár dní ped
mistrovstvím narodil prvorozený syn Martin.
Nakonec se nechal stáhnout skvlou atmosférou závodu a udlal dobe. Ve váhové kategorii do 140 kg v dresu vzepel 300 kg a umístil se na 1. míst. Jak sám uvedl, tentokrát tak
dobrý výsledek opravdu neekal.
Závodu se zúastnil i Jirkv teamový kolega Jan Rousek. Ten je, dá se íci „týmovým
novákem“, do závodu nastoupil pouze po dvoumsíní píprav. Ve váhové kategorii

Jirka Havrda - uprosted, se svým realiza ním týmem
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(nad bowlingem)

Ve Velkém Poíí se rozhodli dokonit pojmenování 21 ulic a uliek. Dvodem je
snaha ulehit innost pošákm, hasim
i záchranám - potažmo tedy všem, kteí potebují pesnou lokalizaci bydlišt zanesenou
v mapách. Místn tradované názvy už nestaí. Pro výbr názv ulic byla ve Velkém Poíí jmenována speciální
komise, která by mla
upednostnit a kodikovat místní tradiní
názvy nebo napíklad
jména slavných velkopoíských rodák. (r)

Za oddíl Dagmar Dušánková
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do 140 kg bez dresu vzepel 150 kg a obsadil 2. místo.
Pro Power Bull Team Náchod byl tento
závod premiérou. Jirka by rád podkoval
Danovi Haklovi, Martinovi Mikešovi, Karlovi Mikešovi a Markovi Pirohovi za pomoc pi organizaci závodu a v prbhu
celého dne.
Team tentokrát podpoili: Air power series - MS Náadí Náchod, Mošna a.s
ervený Kostelec, Ložiska - hydraulika velkoobchod Náchod - Vít Jirásek,
SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed
s.r.o. autosklo-servis, Výrobní družstvo Snžka Náchod, RD FINAL STAV
s.r.o. - stavební rma, Rivet factory, Bar
Skála Trutnov - Náchod, Johny Krtek
VÝSTAVBA FVE, Firma Paízek - zateplování, Pro energy, ELPRO systems, Petr Pultar - Niki, LITO - trans
s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dobíchovice,
Bowling Altera Pavel Mikeš, Philipp
- sportovní trávníky Zdenk Philipp,
Sféra - Jaroslav erný, GAPA - herna
Náchod. A kluci, kteí Jirku doprovázejí
na závody a celý realizaní team - trenér
Roman Havlík, Radek Machula - masér,
sparingpartnei Karel a Martin Mikešovi, Sokol Kramolna a pan Vlek - starosta obce Kramolna.
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

Florbalové žákyn vyhrály LIGU ŽÁKY
V sobotu 30. 4. 2011 sehrály žákyn Nového Msta nad Metují poslední zápasy v ligové
sezon. V závru mistrovské sezony se naše dvata utkala v pražské Ruzyni s FbŠ Bohemians a TJ JM Chodov. Husarský kousek, tedy vyhrát celou soutž bez ztráty bodu se
bohužel nepodail, nicmén nula v potu proher je i tak vynikajícím úspchem. Vítzství je
o to cennjší, že porážely týmy pražských extraligových mužstev a to bez vlastní haly. Všem
hrákám, obtavým rodim, kteí se podíleli na tomto velkém sportovním úspchu patí
podkování.
FbŠ Bohemians - F.B.C. Nové Msto nad Metují 2:2
F.B.C. Nové Msto nad Metují - TJ JM Chodov 5:1
J. Macháek FBC Nové Msto nad Metují

 Kulturní komise obce
Provodov - Šonov spolu se starostou obce Ing.
Josefem Kulkem pivítali
v nedli 8. 5. 2011 zasedací místnosti Obecního
úadu v Šonov 6 nových
obánk.

Senior klub Náchod „HARMONIE 2“
erven 2011
Svaz dchodc v Náchod nabízí všem seniorm programové tvrtky v klubovn Harmonie 2,
Rybáská 1819, kde se sejdeme v ervnu 2011 pi následujících programech:

* 2. 6. ve 14 hod. „Pozemské ráje - Thajsko, perla orientu“
- promítání pro nás pipravil p. Josef Zavel

* 9. 6. ve 14 hod. „Prevence diabetické nohy v zahranií“
- populárn nauná pednáška Vám mže pomoci pi orientaci v problémech spojených
s nízkou kvalitou krevního eišt v tle. O prevenci diabetické nohy a diabetu vbec pohovoí
ing. Antonín Lauterbach a Jan Turek

* 16. 6. ve 14 hod. „Víde, jak ji neznáte“
- posezení u videa s p. Josefem Zavelem

* 22. 6. ve stedu v 8 hod. odjezd na tajný výlet do Polska
/od býv.Tepna klubu/. Dle vlastního zájmu si zajistte potebné kapesné v Pzl. Na vstupné /K 50,-/
bude vybráno na trase. Odpolední oberstvení je zajištno, tak sebou jen dobrou náladu.

UPOZORNNÍ !
Volná místa jsou ješt na zájezd poádaný 7. záí - Podbradsko
/zámek a park v Louni, vyhlídková plavba po Labi, návštva hebína v Kladrubech v. koárovny/.
Pihlášky vždy v pondlí a tvrtek od 13.30 hod. v Harmonii 2,
nebo na telefon u A. Polákové 775 242 562 /po 19.hod./

Pijte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo jsou i pro neleny
Svazu dchodc. Na vaše návštvy se tší lenové výboru MO SD v Náchod

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

Pipravila La ka Škodová,
foto archiv Power Bull Team Náchod

„KVALITA PROV

ENÁ ASEM“
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