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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
  LIKVIDACE ZÁSOB

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� I PRA�EK

DOPRAVA ZDARMA
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

PERGOLYPERGOLY
Trapézové - vlnité - kom�rkové, 

pr�svitné desky

BENO – Hronov. Nádražní 902. 549 31
telefon. 491 482 822. 777 200 452.

benes.lubomír@tiscali.cz

��Kom�rkové desky
          z polykarbonátu

��Vlnovky a trapézové 
                               desky

��Sklolaminátové desky 
      vlnité / ploché role  
    

AKCE!!!deska 10mm �irá  229,- K�/m2 bez DPH 273,- K�/m2 s DPH

U polykarbonátových 
U polykarbonátových 

desek záruka 
desek záruka 

na krupobití až 10 let
na krupobití až 10 let

AKCE!!!deska trapézová �irá     192 ,- K�/m2 bez DPH   229 ,- K�/m2 s DPH

Ceny od 149,- K�/m2 bez DPH177,-K�/m2 s DPH 

SLOUP 
V OPRAV�

   V rámci revitalizace centrálního hronov-
ského nám�stí projde rekonstrukcí i tamní 
Mariánský sloup. Práce by m�ly být skon-
�eny do konce listopadu t.r.Celková rekon-
strukce Mariánského sloupu byla vy�íslena 
na �ástku 1 802 780 K�. Práce provádí králo-
védvorská � rma RenoArt s.r.o.                 (r)    

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
STÁŽESTÁŽE

Pracovní stáže polských u��� Polská komora 
ve spolupráci s odbornými školami po�ádá 
stáže pro studenty �emeslných škol. Nejedná 
se o placené brigády, ale o pracovní stáže pol-
ských u��� p�ed záv�re�nými zkouškami.
Polský vzd�lávací systém se od �eského liší 
p�edevším ve zp�sobu záv�re�né zkoušky. 
U�e� chodí na teoretickou �ást do školy, prak-
tickou �ást vykonává u � rem a podnikatel�. 
U��ovskou zkoušku vykonává u �emeslného 
cechu.
   Podmínky stáže: Student�m je více než 18 
let. Ve � rm� m�že pracovat pouze jeden stu-
dent - jedna studentka. To proto, aby byli nuce-
ni se sami orientovat v cizím prost�edí. Mohou 
být ze stejné školy nebo m�sta.
Náklady na stáž jsou nulové. Studenti obdrží 
od polského organizátora projektu p�íslušnou 
sumu na ubytování a stravování. Student za 
stáž neobdrží žádnou odm�nu.
   Prosíme Vás o spolupráci p�i zajišt�ní stáže 
na t�i týdny pro studenty následujících obo-
r�: Elektroinstalatér, který se �emeslo u�í od 
1.9.2006 do 31.8.2009. Stáž se uskute�ní v 
dob� od 5.7.2009 do 1.8.2009.
�ezník, celkem t�i studenti, termín stáže nebyl 
stanoven a lze jej dohodnout v období od 5.7. 
do 15.8.2009.
Pokud máte zájem a chcete nám pomoci, pište co 
nejd�íve na adresu: nachod@komora-khk.cz.

- 15%
od 15.6. - 30.6. 2009

na kompletní produkci fi rmy Jelínek 
sortiment ložnic, matrací, sedacích souprav 

Náchod, Příkopy 1831(Plhov) - tel. 491 422 516
Hradec Králové, Luční 890 - tel. 495 407 181

více na www.bucur-nabytek.cz

Prodejna stroj� 
a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

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

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

230V/50Hz
p�íkon 550W
délka lišty 530cm

N�ŽKY 
NA ŽIVÝ PLOT
EINHELL HEC 551

+ KABEL
+ PRACOVNÍ RUKAVICE

NĚMČINA - překlady, tlumočení 
tel. 603 440 969

Nám�stí uzav�eno 
u nás ale OTEV�ENO!



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

 Hv�zdy 
na talí�i

Na naší gastronomické unijní cest� �asem jsme se p�iblížili k sou�asným dn�m. 
Všichni ješt� máme v pam�ti první májový den roku 2004, kdy p�istoupilo v rám-
ci východního, již pátého, rozší�ení Evropské unie celkem deset nových stát�, 
mezi nimi i �eská republika. Tentokrát se budeme zabývat naším nejbližším sou-
sedem – Slovenskem. Slovenská kuchyn� se m�že pochlubit vynikajícími deli-
katesami, které jsou vlastní jenom jí. Tak nap�íklad proslulé bryndzové halušky 
jsou fenoménem, který vám nikde na sv�t� nenabídnou. Na další místa bychom 
mohli umístit živá�skou, kapustnicu, �abajku, oštiepok, parenicu �i korbá�ik. Od 
�eské kuchyn� se slovenská p�íliš neliší, je však více ko�en�ná. Tím se více podo-
bá ma�arské kuchyni, ze které p�evzala mnohé pokrmy - guláše, paprikáše nebo 
perkelty. Na v�tšin� území Slovenska se 
v minulosti díky kli- matickým a zem�-
pisným podmínkám rozvinulo paste-
vectví ovcí. Život zde byl vždy t�žký, 
proto se lidé nau�ili p�ipravovat pokrmy 
ze surovin, které si sami vyp�stovali 
na svých polí�kách. Nej�ast�ji se tedy 
va�ily brambory, zelí, hrách, fazole a 
sváte�n� kousek sko- pového, jehn��ího, 
vep�ového nebo dr�bežího masa. Nejpoužívan�jším ko�ením ve slovenské kuchy-
ni je paprika, pep�, majoránka, kmín, z pochutin cibule a �esnek. Slovenská kuchy-
n� miluje zelí a slaninu. Z masa se v pokrmech využívá hlavn� vep�ové, hov�zí, 
skopové a uzeniny. D�ležitou roli ve slovenské strav� hraje bílý chléb. Stejn� jako 
u Ma�ar� nebo u st�edomo�ských národ� jej najdete na stole v mnohem v�tším 
množství a �ast�ji než nap�íklad u nás. P�estože má každý slovenský region svoje 
krajové speciality, již na první pohled je z�ejmé, že tradi�ní jídla slovenského 
jihu jsou jiná než ta horská na severu. Úrodné nížiny s výbornými klimatickými 
podmínkami pro p�stování jakékoliv zeleniny navíc obohatily místní jídelní�ek o 
papriky, raj�ata, okurky, cukety, kv�ták, zelí a kapustu. Na severu, kde se hojn� 
chovají ovce, vyráb�jí místní obyvatelé vynikající ov�í sýry v p�írodní nebo v uze-
né podob� a konzumují skopové maso. Stejn� jako my jsou Slováci ve stravování 
konzervativní. Nejrad�ji jedí doma s rodinou a pravideln� va�í tradi�ní sloven-
ská jídla. Jídla ze zdravých potravin pro n� p�íliš lákavá nejsou. Potvrzují to jak 
odborníci na výživu, tak i n�které marketingové pr�zkumy. V pr�zkumech se na 
vrcholu žeb�í�ku nejoblíben�jších jídel pravideln� umís	uje smažený �ízek, který 
je vnímán jako víkendová klasika slovenského rodinného stolování. A za ním další 
vydatná, p�evážn� masitá jídla, za kterými následují mou�né, p�edevším sladké 
pokrmy. Tyto skute�nosti však mají za následek, že ve statistikách nádor� tlustého 
st�eva a v srde�n� cévních onemocn�ních se Slováci spolu s námi pohybují na 
p�edních místech na sv�t�. 

Text p�ipravují žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o., 

www.hshronov.cz, 
Recepty slovenské kuchyn� naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu 

„Hv�zdy na talí�i“

Jedí Slováci zdrav�?Jedí Slováci zdrav�?

     Zatím co my bychom o dovolené cht�li navštívit n�jaké zajímavé místo v p�írod�, 
ze kterého si odneseme nezapomenutelné zážitky, zlod�jí�kové si p�ejí navštívit n�jakou 
domácnost, ze které by si odnesli služný lup.
   Aby cílem dovolené zlod�j� nebyl práv� náš byt, nem�li bychom lapk�m zbyte�n� p�i-
pomínat, že náš byt bude delší dobu prázdný, bez dozoru. P�edevším bychom m�li omezit 
okruh lidí, mezi kterými se budeme chlubit, že jedeme na dlouhou dobu pry�.
Také velké „divadlo“ p�i odjezdu, dlouhé nakládání auta, mnoho zavazadel m�že být pro 
zlod�je signálem, stejn� jako dlouhodobé zatažení záv�s�, rolet a žaluzií, neustále zav�ená 
okna, ponechání prádla na š���e, plná poštovní schránka apod.
Domluvte se s dobrým sousedem, aby Vám vybíral poštu, poproste n�koho z Vaší rodiny, 
p�íp. dobrého kamaráda, aby Vám ob�as p�išel byt zkontrolovat. Rozhodn� však nenechá-
vejte klí�e pod rohožkou, v truhlících atd. Pro strý�ka P�íhodu je dobré mít zadokumen-
tované cenné v�ci, napsaná výrobní �ísla elektroniky atd.
Ne mén� d�ležité je p�ed dovolenou myslet na požární bezpe�nost. Ur�it� se p�ed odjez-
dem p�esv�d�te, zda jsou vypnuty všechny elektrické spot�ebi�e (mimo ledni�ky, mraz-
ni�ky a elektronického zabezpe�ení). I vzhledem k možnosti poškození spot�ebi�� bles-
kem je lepší p�ístroje odpojit od zásuvky a televizi i z antény. Také automatický kotel 
zcela vypn�te.
Máte- li v byt� plyn, uzav�ete hlavní uzáv�r. Zkontrolujte i zda jsou uzav�eny vodovodní 
kohoutky, i tak je lepší uzav�ít hlavní p�ívod vody. Zestárlé t�sn�ní splachova�e je každo-
ro�n� p�í�inou mnoha zcela vyplavených byt. - okna d�kladn� zav�ít a zajistit.
Pokud máte d�v�ryhodné sousedy, ponechejte u nich rezervní klí�e od bytu pro p�ípad, že 
by došlo k požáru, p�íp. k jiné nemilé události. Sd�lte jim také kontakt na Vás, abyste se
mohli v p�ípad� pot�eby urychlen� vrátit dom�.
P�eji Vám p�íjemn� strávenou dovolenou a p�íjemný návrat dom�.

O. P�ibyl

NEŽ VYJEDETE NA DOVOLENOU

Pěkný světlý byt 2+1 v OV v 1. NP v centru Náchoda, Komenského ulice  .........................................1 140 000,-Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda, poskytuje příjemné bydlení ........................................................1 890 000,-Kč
Pěkný světlý byt 2+1 v 1. NP v zatepleném cihlovém domě, Trutnov ................................................1 190 000,-Kč
Stodola se slunným pozemkem k výstavbě v klidné části obce Světlá u Hořiček  .................................. 299 000,-Kč
Byt 1+1 o velikosti 38 m2 v OV, Nové Město n. Metují  ........................................................................590 000,-Kč

Rodinný domek ve Vernéřovicích v klidné části Broumovska. Dům 
stojí u zrenovované obecní komunikace, stranou od ostatního ruchu. 
V jednoposchoďové stavbě lze využít až 7 místností. Po úpravách je dům 
vhodný jak k trvalému bydlení, tak i pro pohodové víkendy. Dispozice: 6+1, 
WC, koupelna, chodba, el. 220/380V, vodovod, odpad do žumpy. 
� Cena: 299 000.- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIPBroumovská procházka II.
   Teplý jarní podve�er láká k procházce rodným m�stem. Rozhodla 
jsem se projít po Broumov�, m�st� v pohrani�í, obklopeném p�íro-
dou a památkami. Broumov nem�že každý vid�t úpln� stejnýma 
o�ima. N�kdo m�že vid�t m�sto zaujat�, kv�li životním podmín-
kám, které zde jsou.

   Jiný uvidí Broumov takový, jaký skute�n� je. Klidné m�sto býva-
lých Sudet, kolem dokola obklopené Broumovskými st�nami, které 
jsou samoz�ejm� raritou a velkolepou podívanou pro turisty a lidi, 
kte�í zde nežijí. Zajímalo m�, jak vidí toto m�sto náhodn� vybraný 
chodec, který odpoví na anketní otázku.                                                                                 

Snižování náklad�: 
Šest tip� pro budoucí stavebníky

   Kdo sní o vlastním dom�, musí být šetrný ekonom. Podmínkou je d�kládné plánování 
náklad�. Ale i jako stavitel m�žete již od za�átku docela dob�e snižovat stavební náklady. Je 
však pot�eba se správn� rozhodovat. Od st�echy až po sklep máte možnost mnoha chytrých 
rozhodnutí, která mohou snížit stavební náklady.
   Novostavba je nákladná záležitost. Pro n�které kon�í sen o vlastním dom� v dostupnosti 

 nancí. Ale kdo chyt�e kalkuluje a p�edem se informuje o možných pastích a há�cích na 
stavb�, m�že ušet�it peníze.

1. O koupi pozemku
   Ješt� p�ed za�átkem plánování domu je pot�eba se zamyslet nad pozemkem.
Nap�íklad velikost. Menší pozemek neznamená jen nižší náklady, ale také mén� práce. Pro 
rodinný domek je cca. 800 m2 pozemku dosta�ující. Další možností je informovat se u obcí 
a farností. N�kdy se dá pom�rn� levn� dostat k pozemku, který je obecní nebo farní.

2. Stavební  � nancování
   Ti, kdo tráví více �asu a úsilí v pátrání po vhodné bance, místo t�ch kte�í �eší jak bude 
vypadat budoucí kuchy�, budou jist� odmn�n�ni výhodn�jší hypotékou. Vzhledem k tomu, 
že 
 nan�ní situace jednotlivých bank se zna�n� liší, m�že i malý rozdíl p�inést p�kné pení-
ze. Nap�íklad p�j�ka 3.000.000,-K� u dvou r�zných bank, kde u jedné budete mít 5,0% a u 
druhé 5,3% úrokové sazby, vám vytvo�í za 10 let rozdíl na úsporách až cca. 100.000,- K�. V 
p�ípad�, že m�sí�ní splátky jsou moc nízké, nep�inese nízká úroková sazba žádnou výhodu. 
Cesta k dlužní svobod� je o to delší.
Kdo chce být rychleji bez tohoto každom�sí�ního zatížení, musí splátky navýšit. N�které 
banky také nabízejí zdarma možnost neplánované splátky.

3. Sklep
   Je velice d�ležité se zamyslet nad tím, jestli, a když ano, sklep v�bec pot�ebuji. Technika, 
která d�íve byla ve sklep� a zabírala hodn� místa se dá bez velkých problem� zaintegrovat 
do p�ízemí a nebo pod st�echu. Tím, že upustíme od sklepa, se dá ušet�it až 20 % náklad� 
hrubé stavby. Ovšem rozhodnutí nestav�t sklep se musí d�kladn� zvážit, protože následné 
vybudování sklepních prostor již není možné.

4. St�echa
   Také u st�echy se dá ušet�it. St�ešní okno místo vyký�e nám p�inese potenciální úsporu 
cca. 30-50.000,-K�. St�ešní krytina je také d�ležitá: betonové tašky, namísto tradi�ních pále-
ných, p�inesou na 100 m2 st�echy úsporu cca.10-20.000,-K�.

5. Dostupnost
   Širší dve�e, velká koupelna a bezbariérové vstupy. Kdo plánuje dop�edu, zabrání poz-
d�jším možným a nákladným p�estavbám. Již v pr�b�hu stavby se m�že s relativn� malou 
námahou a bez skute�ného navýšení náklad� váš d�m p�ipravit na všechny životní situace. 
Tím se vytvá�í bezbariérový domicil, který vám bude dob�e sloužit i ve stá�í.

6. Vnit�ní výstavba
   Všechny možné i nemožné formality a povolení jsou vy�ízeny, hrubá stavba se už rýsuje 
a sen o vlastním dom� za�íná být skute�ností. Zde za�íná být pen�ženka investora velice 
ohrožena a je úkolem stavebního dozoru/architekta dávat pozor. N�kte�í stavitelé jsou v 
teto fázi tak omámení, najednou totiž stojí v místnosti, kterou znají jen z plán�, že za�ínají 
za�izovat a spontánn� zvolí drahé za�ízení, které vid�li minulý týden v n�jakém �asopisu. 
Ale taková luxusní kuchyn�, drahá armatura a mramor, místo p�kného obkladu, m�že velice 
rychle vést k likvidaci 
 nan�ního rámce. Proto je úkolem architekta hledat alternativy a 
brzdit budoucího majitele domu ve výdajích.
   Pak tam jsou ovšem detaily, které investor vždy cht�l, ale jejich užite�nost je sporná. Takže 
byste se m�li ujistit, zda jsou plánovaná sauna, bazén, hobby atd. nutné a jak �asto je budete 
využívat. A jestli nesta�í místo drahé garáže jednoduché místo ke stání - carport.
D�ležité - moderní topení a dobrá izolace
   I pro spo�ivé platí: moderní vytáp�ní a solidni tepelná izolace musí být!!!!! To šet�í neje-

nom peníze v dlouhodobém horizontu, ale také chrání životní prost�edí. Pro ECHO Dipl.
Ing. Walter Kurschatke, Arch. 

P�íští téma: Stav�t s architektem                                                                                          

Máte velkou zahradu 
a nevíte, jak ji zkulturnit? 

Máme řešení!
� terenní úpravy � založíme novou

a oživíme starší skalku � vybudujeme 
jezírko � veškeré zahradnické práce 

� sekání trávníku, vyžínání 
� údržba zahrady

tel. 737 564 496    

Petr, 18 let:
 „Nejsem z Brou-
mova, ale jezdím 
tam pom�rn� �as-
to. Líbí se mi tam 
p�íroda, jezdím 
tam na r�zné akce. 
Myslím, že tu chy-
bí bazén, nebo ale-
spo� n�jaké kou-
pališt�. Pro mladé 

je ud�laný skatepark s horolezeckou st�nou, 
ten se mi moc líbí a trávím tam pom�rn� dost 
�asu, když p�ijedu.“

Zuzana, 35 let: 
„P�íroda je tu krás-
ná, ale chybí mi víc 
zelen� ve m�st�. 
Pracovní p�íležitost 
je tu slabá. Myslím, 
že by to sem cht�lo 
´natáhnout´ víc spo-
t�ebního pr�mys-
lu. Chybí mi zde 
obchody s kvalitním 
oble�ením a kvalitní 

hra�kárna. Také mi tu chybí nap�íklad kino nebo 
mimoškolní aktivity pro d�ti.“

Zden�k, 70 let:
 „V Broumov� jsem 
p�vodn� žít necht�l, 
ale za�alo se mi tu 
moc líbit. Ale mys-
lím, že pracovní 
p�íležitosti jsou tu 
momentáln� kritické. 
Hlavním zam�stna-
vatelem je zde pouze 
Veba, na které závisí 
další budoucnost 

m�sta.. Co se tý�e památek a p�írody se situace tady 
o mnoho zlepšila, kultury je také dostatek.“

Monika, 18 let:
 „V Broumov� jsem 
vyr�stala a mám to 
tam ráda. Hodn� se 
mluví o kriminalit� 
a o národnostních 
menšinách, ale ale 
jen kv�li tomu p�e-
ci neodsoudím celé 
m�sto. Kulturních 
akcí je tam dostatek, 
sportovní využití 

také není nejhorší.M�li bychom brát vyžití jako 
celek. Broumovské st�ny jsou rarita, sjíždí se sem 
spousta turist�, kte�í Broumov obdivují. 

Old�ich, 50 let: 
„V Broumov� jsem 
spokojený. V okolí 
jsou skály, p�íroda 
a o památky tu nou-
ze není. Nemyslím, 
že by byl Broumov 
odlehlé m�sto, 
jezdí sem spousta 
turst�, kte�í zde 
tráví hodn� �asu. 

Myslím, že na �istotu se zde dbá a ur�it� se 
situace v tomto sm�ru velmi zlepšila.“ 

Eliška, 18 let:
 „P�íroda je tu oprav-

du hezká. Vadí mi 
p�íjezdová cesta, 
Pasa by se m�la celá 
opravit. M�lo by se 
více dbát na �istotu 
ve m�st�. Myslím, 
že se zde zlepšila 
situace, co se tý�e 
kulturních a spole-
�enských akcí. Mla-

dí lidé mají snahu zapojit se do rozvoje m�sta, a	 
už v hudebním �i výtvarném sm�ru.“

Radek, 25 let: 
„Jsem z Broumo-
va a vyr�stal jsem 
tu. Jsem za to¨rád, 
protože to není 
moc rušné m�sto 
a kolem je spousta 
p�írody. Také má 
Broumov historic-
ké památky. Jsou 
tu r�zné sociální 

vrstvy a ob�as je to znát. Ale osobní zku-
šenosti s tím nemám. Kriminalita tu velká 
není.“

Alena, 55 let: „Jsem 
spokojená s p�irodou 
a památkami. Práv� 
z toho d�vodu jsme 
do Broumova p�i-
šli. Akorát nemohu 
p�ehlídnout, jak je 
tu mládež drzá a 
sprostá. Lidé jsou 
ne�istotní a m�sto 
se tolik neangažuje o 
nápravu. O kulturní 

akce není nouze, líbí se mi nov� za�ízená klášterní 
zahrada, kde je klid a krásné stromy.“

Alžb�ta, 65 let: 
„Broumov jsme si 
zamilovali hned, jak 
jsme tu byli poprví. 
Nevyskytují se tu 
ale žádná nová pra-
covní místa. Chybí 
mi tu živé kapely 
pro starší generaci, 
jako to bylo d�íve v 
´m�š	áku´. Myslím, 

že klášt�rní zahrada by se m�la upravit, aby bylo 
vid�t, že je to opravdu kulturní památka a aby se 
tam lidi m�li na co podívat.“

ŘIDIČ AUTOBUSU
Náchodská autobusová 

společnost
hledá řidiče sk.D

věk do 40 let
TEL.: 602 145 222

KUŘICE
ve stáří 12 týdnů barva červená

ČERVENÝ KOSTELEC? Chovatelské potřeby
Prodej 18. června 2009

Tel. 491 461 414, 
mobil 774 197 388      

NUTNO 
OBJEDNAT!

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Nabízíme rozvoz ob�d�

pro � rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K�.
Volejte 728 386 034

Vhodné pro d�chodce a matky na mate�ské

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Regionální kancelář 
v Náchodě přijme 
2 asistenty/ky 

pro prodej.
Info: PO-PÁ: 777 345 132



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

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

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

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

Se vzpomínkou na kamaráda Petra po�ádáme NECKYÁDU P.Š. 2009. Start je v sobotu 27.�ervna 2009 v 11.00 hodin na 
lávce za Tepnou v Náchod� - Bražci. Doufáme v hojnou ú�ast všech p�íznivc�.

V Broumov� stoupla 
cena tepla

 V Broumov� zaplatí odb�ratelé tepla a teplé 
vody Tepelnému hospodá�ství Broumov o n�-
kolik tisíc více než vloni. O tom, že cena tepla 
stoupne tak vysoko, je nikdo neinformoval.
   „Jednatel tepelného hospodá�ství Josef Marek 
tvrdí, že odb�ratele tepla v�as dostate�n� infor-
moval, ale my máme informace, že tomu tak 
nebylo,“ �íká zastupitel Ji�í Veselý
(KDU-�SL). V d�sledku navýšení cen budou 
n�kte�í ob�ané doplácet až dvacet p�t tisíc ko-
run. Cena se totiž vyšplhala z celostátního pr�-
m�ru, který se pohybuje kolem p�ti set korun, až 
nad šest set korun za gigajoul.
   P�itom Tepelné hospodá�ství Broumov vyká-
zalo za lo�ský rok zisk, ze kterého byla následn� 
odvedena da�. „Lidé se obávají, že cena tepla dál 
poroste a že se do ní promítne výstavba nového 
teplovodu, který vyšel m�sto na dev�t milion� 
korun,“ uvádí dále zastupitel Veselý. „Obava 
odb�ratel� je navíc umocn�na tím, že n�kte�í zá-
kazníci zvažují od tepelného hospodá�ství odejít 
a vybudovat si vlastní kotelny. Zbývajícím by se 
p�i nem�nných � xních nákladech cena ješt� zvý-
šila,“ uvádí Milan Mikloš, který odešel z dozor�í 
rady tepelného hospodá�ství proto, že ji jedna-
tel Marek nerespektoval a také neinformoval o 
chystaných zám�rech. „Starostka Broumova Li-
buše R��ková by m�la do p�íštího zastupitelstva 
p�edložit vizi, jak dále tento problém s tepelným 
hospodá�stvím �ešit,“ uzavírá Ji�í Veselý.     LH

Nová lékárna
V broumovské nemocnici je od konce dubna 
2009 k dispozici pacient�m nov� otev�ená 
lékárna. Jedná se o t�etí lékárnu na Náchod-
sku, kterou provozuje kraj a kde mohou pa-
cienti požádat o dar na úhradu poplatk� za 
recept. Otev�eno bude od pond�lí do pátku 
vždy od 8.00 do 15.30.
   „Provoz lékárny nabízející cenov� do-
stupné léky p�ímo v budov� broumovské 
nemocnice je dalším kamínkem v mozaice 
služeb poskytovaných našim ambulantním 
i hospitalizovaným pacient�m,“ vysv�tluje 
nám�stek pro lé�ebnou pé�i broumovské 
nemocnice primá� Ji�í Veselý. Nemocnice 
se totiž vydala cestou zlepšování komfortu 
pro své pacienty. Od lo�ského roku se interní 
odd�lení nachází v nov� zrekonstruovaných 
prostorách bývalé porodnice a od za�átku 
letošního roku fungují nové interní ambu-
lance.
 „Lékárna by krom� služby pacient�m m�la 
pomoci i ke zlepšení hospoda�ení nemoc-
nice. To se díky postupné restrukturalizaci 
zdravotní pé�e poda�ilo v minulých letech
stabilizovat,“ dopl�uje primá� Veselý. Ztráta 
nemocnice v roce 2008 dosáhla dvou a p�l 
milion� korun a po ode�tení odpis� pak
jen p�l milionu korun.
 Výstavbu nové lékárny � nancoval Králo-
véhradecký kraj.                                        LP

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 
� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace dveří 

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

 Student 3. ro�níku Gymnázia a SOŠ Jarom�� Ladislav Barto� (na snímku vlevo) byl za 
svoji práci v literární sout�ži pro d�ti a mládež do 18 let „ Za tuhle knihu Vám pat�í dík“ 
pozván na Mezinárodní knižní veletrh 2009 do Prahy, kde se 15. kv�tna konalo slavnostní 
vyhlášení vít�z�. Celkem bylo nominováno 30 prací ve t�ech kategoriích z celkového po�tu 
1 900 literárních p�ísp�vk�.
 Svojí prací natolik zaujal porotu, že mu byla ud�lena zvláštní cena za dopis J. R. Rowlingo-
vé. Líbil se p�edevším jeho smysl pro humor, lehká ironie a stylistické mistrovství. I p�i �tení
jeho práce se všichni p�ítomní v�etn� �etných host� a �editelky veletrhu nahlas smáli a ješt� 
jednou jeho práci ocenili. Za reprezentaci naší školy Lá	ovi d�kujeme a p�ejeme mu radost
z psaní a hodn� �tená��.                                                               text a foto: Eva Stejskalová

Práce bude umíst�na na webových stránkách školy www.goajaro.cz

Zvláštní cena pro Láďu BartoněZvláštní cena pro Láďu Bartoně

tel.: 732 349 219

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

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

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

 Krásné jarní po�así a suché silnice vytáhly 
na kolo snad každého. Trénování na letošní 
�asovku bylo opravdu p�íjemné. Jak kdo této 
možnosti využil se ukázalo v ned�li 24. 5. V 
jedenáct hodin vyrazila na tra
 jubilejní 5. �a-
sovky první závodnice. T�ináctikilometrové 
stoupání, které za�íná u náchodské porodni-
ce a kon�í za obcí Borová, u takzvané Jedle, 
zvládlo bez defektu všech 39 startujících. Po-
�así bylo p�íjemné, vítr minimální, i když na 
„rovince“ p�ed Borovou fouká snad vždycky.
 První dv� závodnice, Katka Kramlová 

(29:37,40) a An�a Rohulánová (29:57, 80), se 
dostaly pod 30 minut. T�etí p�í�ku obsadila 
nová tvá� UFO týmu, Petra Lochmanová (31: 
06, 10). UFO tedy m�lo na stupních vít�z� 
hned dv� závodnice. K.Kramlovou letošní 
sezonu uvidíme v barvách UFA. Její domov-
ský tým, DLNK Elišky, se sout�ží skon�il. 
Nepopulární 4. p�í�ka pat�í nové posile týmu 
Hotel Hynek, mladi�ké Hance Krucinové. 
Svou premiéru v  sout�ži tak zvládla na vý-
bornou.
 V této fyzické disciplín� nejlépe obstály 

�lenky UFA a pat�í jim tedy 1. místo . Druhé 
dojely holky Hotelu Hynek a v t�sném záv�-
su za nimi Integraf. Zona, i p�es p�kný výsle-
dek S.Pokorné st. a B.Singlové, obsadila 4. 
místo. Poslední dojel tým Mapvej. Nejlépe si 
zde vedla M. Prouzová.
 Díky všem organizátor�m a dobrovolní-
k�m za zdárný pr�b�h akce.
 Další disciplínou je divácky vd��ný te-
nis, který se bude konat 20.6. již tradi�n� na 
kurtech pana Brumlicha ve Velkém Po�í�í.                                                         

P.H.

BABACUP - ČASOVKA

��Kulturní komise obce Provodov - Šonov spolu se starostou obce Pavlem Hylským p�ivítali 
v ned�li 17.kv�tna 2009 v zasedací místnosti Obecního ú�adu v Šonov� 13 nových ob�ánk�...

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

O  další  nabídce  našich  nemovitostí se m�žete  dozv�d�t v naší realitní  kancelá�i, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.Nabídku našich 
nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

Obec:   Kramolna
Okres:    Náchod
Luxusní RD s opl., okras. zahradou 1.948 
m2, v p�vabné lokalit�. V dom� 1+5, soc. 
záz. pro náro�né, zimní, prosklená terasa, 
solární panely, zasí
ováno, ÚT kombino-
vané el. + pevná. Na poz. vyh�ívaný bazén 
a ví�ivka, 2 garáže + p�íst�ešek, obyvatel-
ná chata 2+kk se soc. zázemím. Vše ve 
vysoké kvalit�, interiéry ve d�ev�.
Zn.: 09D432         CENA: 5.870.000,-K�

Obec:    Hronov-Žabokrky
Okres:     Náchod
Nový, zd�ný byt 3+1 v 1. NP, o 
celk. vým��e 75 m2, p�kná, p�írod-
ní lokalita. Byt má 2 balkony, v�tší 
koupelnu a WC. Samost. kotel na 
plyn, inž. sít� ve�ejné. P�evod do 
osob. vlastnictví po doplacení �ást-
ky 300.000,- v roce 2019 /možno i 
splátky/. Perfektní bydlení, volné 
dohodou.
Zn.: 09B435 CENA: 1.220.000,- K�

Obec:   He�mánkovice
Okres:    Náchod
V�tší  domek na okraji obce u místní 
komunikace po �ást. rek.. D�m rozd�-
len na p�íz. se vstupní chodbou, v�tší 
kuchyní a ložnicí. Dále je tu  koupelna 
a WC a nadz. sklep. V pat�e  dv� obytné 
místnosti a p�da. Voda ve�., el. 220/380 
V, odpady do septiku, topení lokální. 
Oplocená zahrada o vým��e 871 m2. 
CENA K JEDNÁNÍ!!!
Zn.: 07D302        CENA: 847.000,-K�

Obec:   Rokytnice v O.horách 
Okres:    Rychnov n.Kn.
Prodej v�tšího, družstevního bytu 1+3, 72 m2 
v 1.NP s balkonem. Byt je standardní,  s kou-
pelnou, WC a kuchy� s linkou, bez výrazných 
úprav. K bytu náleží sklep a užívání technic-
kého zázemí v suterénu. Ihned volný !!
Zn.:09B427              CENA: 570.000,- K�

Jarom�� - byt 2+1, OV, 1.NP, cihla, 67 m2

plyn, p�da, sklep, kolny na poz. 
Cena: 895.000,- K�



Zpěvačka, herečka a fotomodelka Zpěvačka, herečka a fotomodelka OLIVIE ŽIŽKOVÁOLIVIE ŽIŽKOVÁ

OTEVÍRÁ BUTIK OLIVIEOTEVÍRÁ BUTIK OLIVIE
16.6.200916.6.2009

NÁCHOD, NA PARKÁNECHNÁCHOD, NA PARKÁNECH - vedle bytového družstva - vedle bytového družstva

* zboží několika špičkových značek* zboží několika špičkových značek
* téměř nenošené oblečení po manekýnách a modelkách* téměř nenošené oblečení po manekýnách a modelkách

* oblečení z módních přehlídek* oblečení z módních přehlídek
* velikost S - 36* velikost S - 36

* CENY zaváděcí - takže NEBESKÉ* CENY zaváděcí - takže NEBESKÉ

PRODEJNA TRTÍKPRODEJNA TRTÍK
UNIVERZÁL ELEKTROUNIVERZÁL ELEKTRO

na nové adrese
Kamenice 143, NáchodKamenice 143, Náchod

Tel. 491 426 604Tel. 491 426 604

 Již pátý ro�ník Velké ceny �eské Skalice v judu se konal poslední kv�tnovou sobotu v místní sportovní hale. JUDO CLUB TJ Sokol 
�eská Skalice, jako po�adatel turnaje, pozval závodníky z oddíl� Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého St�edo�eského, Jiho-
moravského kraje a sousedního Polska. Sout�ž byla vypsána pro kategorie mlá�ata, mladší žáci a žákyn�, starší žáci a žákyn�. I letos 
mohli jednotlivci bojovat tradi�n� o medaile a p�ihlášená družstva m�la možnost získat putovní pohár, který se již stal nedílnou sou�ástí 
tohoto turnaje. Sout�žilo se na t�ech tatami, nebo� v  letošním roce oddíl zakoupil novou sadu dílc�.
 Turnaje se zú�astnilo celkem 177 závodník� z 15 družstev v t�chto kategoriích: 2 závodníci - p�ípravka, 73 závodník� - mlá�ata, 55 
závodník� - mladší žáci, 7 závodnic - mladší žákyn�, 31 závodník� - starší žáci a 9 závodnic - starší žákyn�.
 Z velkého po�tu sout�žících je pot�šitelné, že o tento druh sportu je zna�ný zájem, zvlášt� pak u mladší generace. Ukazuje se, že pod 
zkušenými trenéry a s dobrým materiálním zajišt�ním má judo budoucnost. V sou�asnosti již není ve�ejností vnímáno jako pouhé „ 
mlácení soupe�e o zem „.
 V sout�ži družstev obsadil první místo po�ádající JUDO CLUB TJ Sokol �eská Skalice se 45 body ( na snímku ), p�ed TJ Sokol Žižkov 
II s 35 body, t�etí místo obsadil Judo club Pardubice s  21 body. Z našeho regionu byl první Lukáš Fidler ( p�ípravka) z �eské Skalice ( na 
snímku s bratrem ).                                                                            Text a foto Ivan Vávra

ČESKOSKALICKÝČESKOSKALICKÝ
TURNAJ V JUDUTURNAJ V JUDU

 Dne 23-24.05 se uskute�nil již �tvrtý dvoudenní závodu Mistrovství St�ední Evropy v zá-
vodech do vrchu KWBT na Pezinské BAB	 (SK). Sobotní závod se nesl v pohodové nálad�, 
tréninkové �asy prozrazovaly, že nám tato tra� sedí. Závod byl z d�vodu nestíhání �asového 
harmonogramu stáhnut jen na jednu závodní jízdu, což m�lo za následek jet „hop nebo trop“. 
Vlá�a Vitver porovnával konkuren�ní tréninky, v�d�l že se ješt� hodn� formulových jezdc� 
KWBT na tomto kopci nenašlo a tak cht�l jet nadoraz a dob�e se umístnit v absolutním po�adí 
a také si p�ipravit bodový náskok z d�vodu vynechání dalšího závodu v Pel�imov�. Toto se 
nám nepovedlo a bylo z toho jen sedmé místo ve skupin� a celkov� 52.
 V ned�li správn� nažhavený za sobotu, Vlá�a v první jízd� zatáhl a podal super �as 
2:20:774, byl celkov� �tvrtý za t�emi formulovými vozy a o dv� vte�iny rychlejší, než další 
plechové vozidlo jedoucí o t�ídu výš tedy E1 nad 2000-BMW M3 GTR, a o 14 vte�in rychlejší 
než druhý jezdec jeho t�ídy E1-2000. Tento �as byl také o 3 vte�iny lepší, než jaký tady Vlá�a 
zajel p�i Velkém Mistrovství Evropy v roce 2008. V druhé jízd� se již jelo na jistotu, tedy na 
4 místo absolutn�, formulové vozy se již dohnat nedalo, na to naše dvoulitrové vozidlo nemá 
potenciál.
 Celkové umístn�ní  V. Vitvera SVC Náchod Motorsport v mezinárodních závodech do vr-
chu KWBT po osmi závodech z cca 300 p�ihlášených závodník� je následující: 1. místo ve 
t�íd� E1-2000, t�íd� E1, Berg Callenger a trofej do vrchu. V celkovém po�adí bez rozdílu t�íd 
obsadil SVC 6 místo.

SVC Náchod Motorsport SVC Náchod Motorsport 
- Pezinská Baba- Pezinská Baba

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775



eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

491 421 711 

U násU nás
ŠROTOVNÉ ŠROTOVNÉ 

ažaž
1000 K�1000 K�

NEJV�TŠÍ VÝB�R KOL V REGIONUNEJV�TŠÍ VÝB�R KOL V REGIONU

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

109769           zdarma: 800 100 446

Byt 3+1 v OV, Náchod
Prostorný byt 3+1 v OV v centru m�sta. Letos 
prob�hne vým�na oken za plastová. CP 75 m2, 
k bytu náleží sklep.

Prodej 1 470 000,-

115984            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, Náchod
Družstevní byt v udržovaném a za-
tepleném panelovém dom� na sídlišti 
Plhov. CP 72 m2.

Prodej 1 290 000,-

115770            zdarma: 800 100 446

Novostavba 2+kk v OV, Nové M�sto n/M
Novostavba bytu 2+kk s terasou. Obytná 
plocha 36 m2. Byt bude �áste�n� vybaven a 
k p�edání v �íjnu 2009.

Prodej 1 184 022,-

103844            zdarma: 800 100 446

DB 3+1, Dobruška
Družstevní byt 3+1 s balkonem v Dobrušce. 
CP 72 m2, prostorný sklep, zahrada a h�íšt� 
pouze pro nájemníky. 

Prodej 1 370 000,-

111034            zdarma: 800 100 446

Byt 2+1 v OV, Náchod
Byt 2+1 v osobním vlastnictví. D�m je po za-
teplení a vým�n� oken, nová st�echa a výtah. 
CP 58 m2.

Prodej 1 095 000,-

113020            zdarma: 800 100 446

RD, �ervený Kostelec 
Rodinný d�m 6+1 v centru obce. Garáž 
pro 2 auta, velká zahrada s krbem a k�lna. 
CP 649 m2.

Prodej 2 790 000,-

101738             zdarma: 800 100 446

DB 3+1, Náchod
Slunný družstevní byt 3+1 na Brance 
s p�evodem do OV v roce 2009. Zd�ný d�m, 
k bytu náleží zahrádka. CP 71 m2.

Prodej 1 230 000,-

113456           zdarma: 800 100 446

Byt 3+1 v OV, Náchod
Byt 3+1 ve 3. pat�e zatepleného cihlového 
domu v centru m�sta. CP 64 m2, vlastní 
parkovišt� ve dvoran� domu.

Prodej 1 280 000,-

112216            zdarma: 800 100 446

Byt 4+1 v OV, �íkov
Byt 4+1 v dom� o dvou byt. jednotkách. CP 
159 m2. Sklep, kolárna, h�išt� a tenisové 
kurty za domem.

Prodej 1 890 000,-

114122             zdarma: 800 100 446

RD, Jest�ebí
Zem�d�lská usedlost 4 km od Nového M�sta 
n/M. K o bytné  budov� náleží hospodá�ské 
budovy a pozemky. CP 6 863 m2.

Prodej 2 200 000,-

115039             zdarma: 800 100 446

RD, Opo�no
Udržovaný rodinný d�m 4+1 v klidné �ásti 
m�sta. Prostorná zahrada, st. pozemek a 
garáž.

Prodej 1 980 000,-

115724            zdarma: 800 100 446

RD, Borová
Rodinný d�m vhodný jak pro trvalé bydlení, 
tak jako provozní objekt. Bytové prostory, 
sklady a garáže.

Prodej 1 248 000,-

114487             zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, �eská Skalice
St. parcela v �eské Skalici 10 minut od centra 
obce. Inženýrské sít� na hranici pozemku. CP 
4 599 m2. 

Prodej 3 820 000,-

111856             zdarma: 800 100 446

Pozemek, Králova Lhota
Pozemek v Králové Lhot� u �. Mezi�í�í. CP 
8250 m2. Zhruba ½ zahrnuta v územním plánu 
k výstavb� RD. IS v dosahu.

Prodej 1 180 000,-

96804               zdarma: 800 100 446

DB 4+1, Broumov
Družstevní byt 4+1 v klidné lokalit�. CP 
77 m4, balkon a sklep. Za domem je 
víceú�elové h�išt�.

Prodej 820 000,-

P�J�OVNA KARAVAN�P�J�OVNA KARAVAN�
Neváhejte a zajist�te si termín Neváhejte a zajist�te si termín 

Dovolené již te� v pln� Dovolené již te� v pln� 
vybavených Karavanech.vybavených Karavanech.

Info:Info: 604 176 579 604 176 579
servis@karavan-servis.czservis@karavan-servis.cz



po rekonstrukci v NP s velkou terasou v cent-
ru Náchoda. K bytu náleží další dv� místnosti 
vhodné jako sklad a jedno parkovací místo ve 
dvo�e. TEL.: 737 407 528
* Pronajmu byt 3 + 1 v �eské Skalici, 76m2, 
5.500,- m�sí�n� + energie, RK nevolat. Tel. 
723 921 983
* Pronajmu byt 2+1 v RD Náchod- T�ešín-
ky, �ást.za�., digi TV, internet, po rekonstrukci, 
5500,-K� + služby. TEL.:604 153 123
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 608 
66 77 30
* Pronajmeme byt 2+1 62m2 s balkonem v 
�erveném Kostelci v ulici Sokolská. Byt je ve 
výborném stavu. Nájemné 4900,-K� + platby 
energií. Kauce 10.000,-K�. TEL.:777 152 750

* Prodám rodinný d�m (p�ldomek) v 
Náchod�-B�lovsi, 4+1, 2xkoupelna a WC, 
velká garáž. Celková plocha 209 m2. Dobrý 
stav. Cena 2.300.000. Kontakt 737 216 951

* Koupím byt v menší obci na Náchodsku do 
1mil. Tel. 739 486 403

NEMOVITOSTI
* Prodám zahradní chatku ve velkém Po�í�í, 
plocha cca 400 m2, voda, el., sklep. Tel. 732 
913 126

* Prodám p�knou rovinatou stavební parce-
lu ve Spech u N.M�sta n.Met.o vým��e 1000 
m2 v�etn� vodovodní a elektro p�ípojky.Cena: 
495,-K�/m2.Tel:724 869 259.
* Prodám RD 5+1 v H.Radechové (7 km 
NÁ). ÚT, ve�. vodovod, kanal., bazén, vn.krb 
a udržovaná zahrada. V blízkosti je rybník. 
Klidné bydlení, dobrá dostupnost do NÁ i TU. 
Cena: 2,650 tis. K�. Tel.:603 512 674, 737 930 
418.
* Koupím v Náchod� a okolí zahradu o menší 
vým��e s chatkou v cen� do 0,5 mil. K�. Tel. 
608 245 634
* Prodám rodinný d�m v obci Ho�i�ky, 4+1, 
zahrada 488.m2, 2.100.000,-K�, RK nevolat, 
tel. 723921983
* Majitel prodá v�tší RD v centru �erveného 
Kostelce p�ímému kupci. Celková rekonstruk-
ce v r. 1993, garáž, prostory pro parkování, 
zahrada 400 m2, vhodný k bydlení i podniká-
ní. V sou�asnosti pronajímán jako sídlo � rmy. 
Cena k jednání 2.200.000 K�. Tel. 603 212 
867
* Hledáme chalupu do 2mil v Orl. horách v 
dobrém stavu. Tel.: 721 146 244
* Prodám RD v �erveném Kostelci, plyn, 
topení, nová koupelna, WC, nová st�echa, poz. 
1250 m2, 1.8 mil. K�, Tel. 776 698 035
* Sháníme chatku s malým pozemkem na 
Náchodsku, el. 220/380V, do 1,2 mil., k celo-
ro�nímu obývání  Tel.: 608 883 012

* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaro-
m��e. TEL.:774 30 80 86

* Koupíme menší stavební pozemek, chalu-
pu nebo d�m nejl. Kramolna do 2mil. Hoto-
vost. Tel.: 608 667 734
* Prodám chalupu - ve špatném stavu - ve 
Zdo�ov� u Adršpašských skal, poz. 998 m2 
(v�etn� zastav�né plochy). Tel. 774 264 404 ,
RK nevolat

* Nabízím k pronájmu prostory restaurace, 
salónku, spol.sálu a celého objektu v Ba�etí-
n� (hl.tah HK - Dobruška - Deštné v O.h.). K 
pronájmu ihned, cena 14.800,-K� Tel.: 737 
930 418

* Pronajmeme skladové a provozní prosto-
ry v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 
400 m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro 
skladování, prodejní sklad nebo provoz � rmy. 
Dobrý p�íjezd vozidel, vše zrekonstruováno, 
k dispozici od kv�tna 2008, venkovní prostor 
o vel.250 m2  p�ed skladem též k dispozici. 
TEL.:777 152 750
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici, celý 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.K�. 
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra m�sta Hro-
nov. Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na 
dobu ur�itou a druhý byt o velikosti 1+1 na 
dobu neur�itou, zbylé dva byty jsou prázdné 
o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K�,- e-
mail: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500, 
775 061 233
* Prodám RD v Jarom��i 5+kk, cena 2,5 
mil.K�. TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@
seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podskle-
pený, cena 2.06 mil.K�. TEL.:775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz

* Pronajmu byt 2+1 v �erveném Kostelci, 
kauce podmínkou, tel. 777 922 947
* Pronajmu byt 2+1 po rek. v Jarom��i. Kau-
ce podmínkou. Tel. 606 643 635
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 2+kk v 
OV a p�kný zateplený DB 1+kk, balkon. Cena 
765.000 a 490.000 K�. Tel. 604 336 337
* Prodám byt v Polici n.Met. 1+1 v OV, 
panel, nedaleko centra, zvýšené p�ízemí. Tel. 
608 245 634
* Nabízíme k prodeji nebo ke kratšímu 
pronájmu byty 1+1 a 2+1 OV v N.M�st� 
n.Met.-Kr�ín. Jsou po �ást. rekonstr., s plas-
tovými okny, s velkou p�dou a zahrádkou. 
Cena.559.000,-K� a 699.000,-K� k jednání. 
Pronájem - 3.500,- K�/m�s. Tel.602 204 002
* Prodám byt v OV 1+1 (42 m2) v N.M�st� 
n.Met. poblíž centra. Byt se nachází v 2 NP 
zd�ného domu a je po kompl. rekonstrukci- 
plast. okna, plov. podlahy, nové elektro, kuch.
linka. Cena: 950.000,- K�. Tel:724 869 259
* Prodej DB 1+1 ve zd�ném dom� po rekon-
strukci v Jarom��i. Vybavení: vest. kuchy� se 
spot�ebi�i, kuch. sezení. Sušárna a kolárna v 
p�ízemí. RK nevolat. Tel. 604631632
* Nabídn�te ke koupi 1+1, 2+1 v Náchod�, 
tel.: 773 559 014
* Prodám družstevní byt 3+1 Nové M�sto 
nad Metují-Malecí, d�m po rekonstrukci. Tel. 
775 671 038
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod, sídlišt� 
SUN, ul. Bílá, výhled na Staré M�sto, cena 1 
300 000 K�, tel. 774 995 906 po 19.hod
* Prodám družstevní  byt 3+1 v Náchod� na 
Plhov�. Cena: 1 199 000,- K�. Tel. 774 311 
404
* Pronajmu slunný DB 2+1 s balkonem po 
rekonstrukci v Náchod�-Plhov, 6. podlaží, 
nájem 3000 K� + služby. Vratná kauce. Tel. 
773 151 180
* Prodám rekonstruovaný  byt 2+1 (cihla) v 
OV Náchod, Komenského. Cena: 1 140 000,- 
K�. Tel. 777 602 884
* Pronajmu slunný byt 1+1 v Náchod�, 
nájem v�. inkasa 4500,-, volný od 1.7.09 nebo 
do týdne. Tel. 775 160 767
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, v dobrém 
stavu, sídlišt� u nemocnice, R�žová ul. Volný. 
7000 K� m�sí�n� + kauce. Tel. 723 136 517
* Pronajmu zrekonstr.byt 1+kk v Novém 
M�st� n.M.. TEL.:775 05 12 41
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídl. u 
nem.. TEL.:608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� naproti Kinu 
Vesmír. Nájemné 4000,- + inkaso. Vratná 
kauce 12 tis.K�. TEL.:603 194 008 výhodn�. 
TEL.:603 194 192
* Dlouhodob� pronajmu zd�ný byt 1+1 v 
Náchod� - Starém M�st�, byt je �áste�n� za�í-
zen, ihned k nast�hování, 4000,-K� + inkaso.
Kauce 10 000,-K�, tel. 733 387 690
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Sháníte byt? Nabízíme garsonku 30m2 v 
Novém M�st� nad Metují. D�m je zateplen, 
plastová okna, možnost p�ipojení k internetu.
Volná ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 
608323373
* Pronajmu byt 4+1 a 3+1 v Náchod� poblíž 
centra. TEL:.776 322 705
* Pronajmu 1+1 v Náchod� po kompletní 
rekonstrukci. Volný ihned. Tel. 777 828 428
* Pronajmeme dlouhodob� byt 1+kk v 
Náchod�, II.NP poblíž centra, nájemné + zálo-
ha na energie 5400,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 3+1 v OV ve zd�ném dom� 
nedaleko centra Náchoda. Byt 64 m2, po celko-
vé rekonstrukci. Volný cca od srpna. Možno i s 
garáží vzdálenou 3 min ch�ze. Cena dohodou. 
Nevolat RK. Tel.: 777122258 (po 17 hod.).
* Pronajmeme dlouhodob� byt 1+kk s tera-
sou v Náchod� na Lipí naproti hospod�. Nájem 
2900,-K� + inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 1+kk 32 m2 v Hronov�, zd�ný, 
p�kný, nová koupelna + kuch�. Cena 490 tis.
K�. TEL.:777 038 022
* Pronajmu družstevní, nadstandartn� za�í-
zený byt 3+1 v Náchod�. Dlouhodob. Tel.  606 
625 907
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na Kou-
bovce. Dlouhodob�. Kauce nutná. Tel. 
605591513.
* Prodám byt v OV 2+1 v Hronov�, 60,95 
m2, za 800 tis.K�. Úpravy nutné. TEL.:608 
483 387
* Prodám DB 3+1 v Náchod� na Brance, zd�-
ný, nutno vid�t. Cena 1 650 000,-K�. TEL.:602 
145 222
* Pronájem bytu 3+1(97m2) ve zd�ném obyt-
ném dom�. Byt po rekonstrukci, možno �ás-
te�n� za�ídit. V centru Nového M�sta n/Met. 
Volný ihned. Tel. 732 945 606
* Pronajmu DB 3+1 v Náchod� SUN, 75 m2, 
nájemné K� 4.000,-- + služby, vratná kauce K� 
15.000,--. Tel. 720 554 632
* Pronajmu od 7/09 velký slunný byt 3+kk 

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *

P�J�KY - HYPOTÉKYP�J�KY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
p�j�ky až do 300.000,- 

bez ru�itele
P�e� nancování drahých úv�r� a karet 

nap�. 200.000,- od 3.500,- K�/m�s.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úv�r až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na ú�tu
Do 50.000,- bez potvrzení o p�íjmu!

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

* Osam�lá 57/165 ráda pozná up�ímného 
muže do 63 let, neku�áka. Pro trvalý hezký 
vztah. Jen vážn�. Odpov�di zasílejte na adresu 
redakce ECHA, ZN. 1/06/09

BYTY

* Pronajmu byt 3+1 v Polici, cena 6500,--K� 
v�. ink. 777951971
* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jarom��i veli-
ce p�kný. Klidná lokalita. Cena 1.550 mil. K�. 
Tel:733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 3+1 76 m2 DV Náchod Zd�-
né jádro velice p�kný. Cena  1.190 mil.K�. 
Tel:733 386 573, e-mail:atrk@email.cz

* Prodám stav.pozemek v Jarom��i, 895 m2, 
cena 1000,-K�/m2. TEL.:775 061 233
* Pronajmu garáž na Plhov�. TEL.:723 504 
958
* Stavební pozemek na prodej, Jarom�� - V 
Hrušti�kách, nádherná lokalita, ideální pro 
stavbu RD,800-100m2, 750 K�/m, tel. 608 884 
935
* Prodám pozemky k výstavb� rodinných 
domk� na krásném míst� v Jest�ebí - 3 km od 
Nového M�sta n.Metují. Tel. 604 966 410
* Prodám d�m ve Václavicích - zahrada, sto-
dola. Tel. 608 164 767
* Koupím pozemek v okolí obce Stárkov, 
Chlívce, Vápenka, Janovice, Hodkovice, Zdo-
�ov apod. Min.150m od hlavní sinice. Tel. 731 
188 066
* Koupím rod. d�m nebo chalupu, bez 
exekuce a dalších právních vad, na klidném 
míst� (Náchodsko, Broumovsko) Tel: 605 
212 203

PRODEJ

* Nákladní p�ív�s typ VZ30B1, brzd�ný, 
výrobce AGADOS. Rok výroby 1997. P�í-
pojné za�ízení ISO 50. Konstrukce hliníková 
s krycí plachtou. Rozm�ry 4,31x1,78x0,99 
m. Ložná plocha 3,02x1,32 m. Bližší infor-
mace na tel. 491 424 924, 606 789 999

* Prodám dve�e a okna plastová, bílá a hn�dá 
z neuskute�n�né stavby. Dále zahradní bránu a 
branku v�. sloupk� a pletiva. Levn�. P�ivezu 
zdarma. Tel: 777106709
* Prodám záv�sný kotel Protherm Panther 
18, 12 KOO, barva bílá. tel. 776031476

R�ZNÉ

* Živnostníci podnikatelé pot�ebujete p�j-
�it? Bez poplatk� i za�ínající volejte na tel. 
731 781 250

* Pronajmu chatu k rekreaci na Špince u �er-
veného Kostelce pro max. 12 osob. Vhodné 
pro rodiny s d�tmi. Tel. 602 110 736
* Pokud jste p�íliš vytížení a zam�stnaní nabí-
zím pravidelný i jednorázový úklid domácnos-
tí i nebytových prostor, po rekonstrukci, malo-
vání atd.. Pracovitost, bezúhonnost, zdravotní 
pr�kaz. Cena dohodu. Tel. 737 564 496
* NEBYTOVÉ PROSTORY k pronájmu, 
Náchod, Mlýnská ul., p�ízemí domu, 15,6 m2. 
Tel. 775 995 992
* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle Bonata na 
dobu neur�itou, el. 220/380 + vlastní elektro-
m�r, volná, nájem 
1000 K�/m�s. Tel. 
777 206 881
* Pronajmu pro-
story v Hronov� k 
drobnému podni-
kání, kade�nictví, 
pedikúra, manikúra, 
kancelá�. Centrum. 
Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme 
obchodní nebo 
kancelá�ské prosto-
ry v centru Náchoda, 
cca 110 m2, 1. Patro. 
Tel. 606 951 546
* Pronajmeme 
obchodní prostor 
(prodejnu) v Pasáži 

Kamenice v Náchod� 35 m2, volný od srpna 
2009. TEL.:777152 750
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budo-
v� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 
kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohro-
mady nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, 
WC, výtah. TEL.:777 152 750

KOUP�
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím starý motocykl nebo mopeda, i 
bez OTP. Tel.773207158
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 
428 455
* Koupím staré i poškozené hra�ky, nap�.
Kaden a jiné. Dále koupím staré plyšáky. 
TEL.:775 428 455
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, 
autodráhy, modelové železnice, vlá�ky TT, 
HO, aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 
683

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

P	ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 
6000,-K�/týden. TEL.:603 731 609
* Provedu záme�nické práce, sekání trávy, 
práce motorovou pilou. Vlastním svá�e�ské 
zkoušky. Spolehlivost, serióznost. Tel. 774 
892 658

AUTO - MOTO

* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 
205

* Prodám Lada VAZ 2101 kombi, bílá, 1981, 
udržovaná, provoz pouze v lét�, 1. majitel, 
78000km. R�zné díly, kompletní výfuko-
vý systém. Tech. prohlídka do 2010/07/31. 
TEL.:605 543 305

* Nákladní p�ív�s typ VZ30B1, brzd�ný, 
výrobce AGADOS. Rok výroby 1997. P�í-
pojné za�ízení ISO 50. Konstrukce hliníková 
s krycí plachtou. Rozm�ry 4,31x1,78x0,99 
m.  Ložná plocha 3,02x1,32 m. Bližší infor-
mace na tel. 491 424 924, 606 789 999

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI
* Prodám britská ko
átka ko�i�ku a kocour-
ka, bez pr�kazu, o�kovaná, od�ervená, šedá, 9 
týdn�, tel. 607 67 60 17, 494 377 314
* Pohlídáme Vašeho pejska-www.tlapicka.
eu-tel. 603243740             

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

* Půjčky pro všechny 
- bleskově a dnes, 
kolik potřebujete 
- tolik Vám půjčíme 

- od 50 000,-Kč.

tel. 603 940 082, 731 817 679    

Zprostředkuji nebank. 
kredit. kartu 

na 10 000,-Kč ! 
Stačí Vám pouze OP 

a 1000,-Kč k založení kredit. karty! 
Bez příjmu a registrů. 

Tel. 603 940 082, 731 817 679          

Červnová akce nejen na bydlení! 
Nebank. HYPO pro každého! 

Na 30 let, 120 % odhadu, 
úrok 7 % ročně! 

Ručení kup. nemovitostí,
družst. bytem aj. 

Možná konsolidace! 
Tel. 603 940 082, 731817 679       

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

Účetní fi rma hledá 
SAMOSTATNÉHO 

EKONOMA. 
Bližší informace 

na tel.č. 491 424 924.

Poděbradova 428 Náchod, 
tel.: 733189433, 491422585 

otevírací doba: Po-Pá 10-12 12,30-17 So 9-12.

SCOTTSCOTT – cyklodopl�ky

RAVORAVO – horská kola

ROSSIGNOLROSSIGNOL – oble�ení

TEMPISHTEMPISH – in-line brusle

LOTTOLOTTO – boty, kopa�ky

SERVIS  - BAZAR - P�J�OVNA – PRODEJ

Insolven�ní správce prodá 
z majetku úpadce stodolu 
v havarijním stavu na st. p. 112/2 k.ú. 

Hronov  - Žabokrky o vým��e 687 m2 a
pozemek p.�. 1101/3 o vým��e 408 m2. 

Tel. 776 76 03 66       

Město Náchod pronajme:
    Bytovou jednotku v domě č.p. 349, ul. Francouzská – volný byt č. 

8, vel. 1+1 ve 2. podlaží o výměře 46,74 m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 
měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně 

plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

Byt č. 8/349  – min. výše nájemného 50,13 Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
 Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který splňuje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento                     
    spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatném  bytě
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě  platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem bytu na  základě důvodů uvedených v § 711 odst.2 s výjimkou 
písm. e) občanského zákoníku  v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předcho-
zího znění občanského zákoníku) 
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města 
přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

    Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením. 
Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem:

Výběrové řízení – byt 349/8 - neotvírat
Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení. 

Uzávěrka přihlášek: 30.06.2009 do 13,00 hod. Informace tel. 491405247 

* Prodám nové plastové 
láhve s uzáv�rem (obsah 
3 litry) vhodné na zalévá-
ní kv�tin, apod. - cena: 1,- 
K�/ks. Odb�r v libovolném 
množství. Tel.: 491 451 210 
- p. Matuška. 
E-mail: petr.matuska@dedra.cz



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

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

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

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Náchod - pronájem garáže, ul. Raisova _800,-K�/m�s. a dále prodej zd�né garáže .....................................160 000,-K� 
Náchod - velmi p�kný byt 3+1 v os. vl. ve zd�ném dom� s výhledem do zelen� .....................................1.550 000,-K�
Olešnice v Orl. horách - zd�ná chata s vl.pozemkem o vým��e 392m2, užitná pl.- 60m2..........................650 000,-K�
Chvalkovice - �ást. podsklepený RD 5+1 s terasou a se zahradou o vým��e 1 020m2 ...............................950 000,-K�
Choustníkovo Hradišt� - RD 5+1 s garáží a zahradou + s možností hospod. budovy ............................2.100 000,-K�
Náchod - byt 1+1 v os. vl. ve zd�ném dom� ve 3.pat�e, za domem je spole�ný dv�r .................................669 000,-K� 
Starko� u Ná - novostavba RD 5+1, možná vým�na za byty,chalupu, pop�.pronájem ............................4.760 000,-K�
�eská Skalice - prodej zahrádky o vým��e 318m2 s k�lnou, voda ano, el. možnost .....................................69 000,-K�
Vysoký Újezd n/D�dinou, okr. HK - RD 4+1 s garáží, vhodný k bydlení i rekreaci ..............................2.120 000,-K�
Náchod - dlouhodobý pronájem obchodu s výlohou na Kamenici, podl. plocha 63m2 ........................25 000,-K�/m�s.
Machov - chalupa se stylovým vybavením ve velmi dobrém stavu k celoro�. bydlení ............................2.620 000,-K� 
Nové M�sto n/Met. - �RD 4+1 s garáží a zahrádkou na klidném míst� nedaleko lesa ...........................2.620 000,-K�
�ervený Kostelec - �RD 5+1 s garáží a zahrádkou 5min. od nám�stí, klidné místo ...............................2.500 000,-K�
Velké Po�í�í - rodinný domek 4+kk  po zna�né rekonstrukci s pozemkem 874m2 ...................................1.500 000,-K�
Nové M�sto n/Met. - DB 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ...........................1.249 000,-K�
Náchod-Plhov - byt 3+1 po modernizaci..1.490mil., Náchod - pronájem bytu 1+kk ............................3 900,-K�/m�s.
Slotov, okr. NA - chalupa 1km od Kuksu v obci He�manice, 30km od Hradce Králové ............................745 000,-K�
Náchod - pozemek - 308m2 se zd�nou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení .............................450 000,-K�
�. Kostelec - dvoudomek (2 x 3+kk) na klidném míst� 10min. od nám�stí se zahradou ........................1.900 000,-K�
P�ibyslav u Nového M�sta n/Met. - 1-3 (1 400m2) pozemky s krásným výhledem ................................... 190,-K�/m2 
Náchod - podsklepený �RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� .................................2.840 000,-K�
Hronov - prodej  patra �inžovního domu 224m2 nebo jenom �ásti na vestavbu bytu .....................................Info v RK

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

Jaroslav Macatka     Alexandr Nenjuk
 775 924 131           604 486 331

Žernov 105, Česká Skalice

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro�  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 

rekonstrukce stávajících systém�,
prodej technologie, montáž, servis

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

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, t�íd�ním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.

P�istavíme kontejner a odvezeme.

ul.17.listopadu                                                                 PO, ST, PA  8 - 14.30 hod.
�ervený Kostelec                          www.srot.tk                     ÚT, �T  8 - 16.30 hod.
tel. 491 462 543                                                                            SO  8 - 12      hod.

T�šíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro � rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

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

� prodej nábytkového a stavebního kování
� plošných materiál� � kuchy�ských desek

� parapet� � bytových dopl�k�
� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

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

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

www.MARCONABYTEK.cz

ST�ECHY
provedeme práce:

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

dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma

Tel. 608 345 132 

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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

společnost provozující síť maloobchodních prodejen s květinami,
přijme

prodavačku/če - fl oristku/tu
do své provozovny květinářství Flamengo v Náchodě

Požadujeme: vyučení v oboru zahradnice/ník
                                       praxe nutná
                        Nabízíme:          zajímavé fi nanční ohodnocení

               zázemí stabilní společnosti
   

   Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.

www.fl amengo-kvetiny.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH 
PROSTOR V HRONOVĚ

� (bývalá Jednota) � Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře 
a zázemí

� Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
� Vše nově zrekonstruováno  � Dobrý příjezd vozidel

� K dispozici od května 2008
� K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

TEL.: 777 152 750

Zahradnické práce
��Komplexní realizace zahrad, park� 
a ostatních zelených ploch v�etn� subdo-
dávek pro stavební � rmy

�� celoro�ní pravidelná údržba zelen� 
pro � rmy a obce

Tel. 724 173 560
e-mail: jiripetranek@tiscali.cz

www.zahrady.unas.cz
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 V minulém �íslu ECHA jsem �tená�i A.K. mj. sd�lil, že i u osobních 
automobil� nakoupených formou � nan�ního leasingu lze po 1. dubnu 
2009 uplatnit nárok na odpo�et DPH, p�i�emž se však od roku 2009 
jedná o tzv. pravý � nan�ní leasing, a že se k  této problematice v dalším 
�íslu  vrátím. Následn� tak �iním.
 Od 1. ledna 2009 zákon rozlišuje tzv. pravý a nepravý � nan�ní lea-
sing. Zjednodušen� se o pravý � nan�ní leasing jedná v  p�ípad�, že ná-
jemce je povinen odkoupit p�edm�t nájmu. Takovýto � nan�ní leasing je 
považován za dodání zboží. Od leasingové spole�nosti tedy obdržíte po 
p�evzetí p�edm�tu nájmu (osobního automobilu) da�ový doklad (fak-
turu, �i splátkový kalendá�), kde je již vy�ísleno DPH z celé hodnoty. 

Toto DPH si odpo�tete v p�íslušném da�ovém p�iznání. Pravd�podobn� jste již zaznamenal i 
nabídky leasingových spole�ností, kdy jako první splátku uhradíte práv� hodnotu celého DPH, 
tuto si zárove� v da�ovém p�iznání odpo�tete, a pak již rovnom�rn� splácíte hodnotu bez DPH 
po dohodnutou dobu. Tyto nabídky jsou p�itom následkem �i spíše d�sledkem výše uvedené-
ho.
 Naproti tomu o nepravý � nan�ní leasing se jedná v p�ípad�, že nájemce nemá povinnost od-
kupu p�edm�tu leasingu, ale pouze právo na uvedený odkup. Takovýto � nan�ní leasing je pova-
žován od 1. 1. 2009 za poskytnutí služby. Leasingová spole�nost Vám tak bude pravd�podobn� 
m�sí�n� ú�tovat poskytnutí služby v�etn� p�íslušného DPH, a Vy si toto DPH vždy odpo�tete 
na p�íslušném da�ovém p�iznání.

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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 Hronovská Wikov aréna bude v so-
botu 13.6. 2009 sv�dkem � nále Mis-
trovství �eské republiky v mažoret-
kovém sportu. Sout�ž za�ne v 9.30 
pochodovým de� lé. Slavnostní zahájení 
je na po�adu ve dv� hodiny odpolene.                                                    

kp

MažoretkyMažoretky
ve fi náleve fi nále

 Op�t se blíží další ro�ník Meziná-
rodního folklorního festivalu �ervený 
Kostelec. Letošní, již 55. ro�ník této 
významné akce s patronátem organizace 
UNESCO, se uskute�ní v �ervenokos-
teleckém p�írodním areálu u Divadla 
J.K.Tyla v termínu od 19. do 23. srpna.                                                        

(r)

FESTIVAL FESTIVAL 
SE BLÍŽÍSE BLÍŽÍ

 Novým p�edsedou lidovc� v Náchod� se 
stal dvaat�icetiletý veterinární léka� Pavel 
B�lobrádek. Na náchodské okresní konfe-
renci KDU-�SL v sobotu 18. dubna v No-
vém M�st� nad Metují byl dosavadní �len 
krajského výboru do vedení strany zvolen 
jednozna�n�. Odstupující p�edseda Ji�í Ha-
nuš na nejvyšší post už nekandidoval.
 „Náchodská okresní organizace je nejsil-
n�jší z region� na Královehradecku a mým 
cílem je, aby tomu tak z�stalo i nadále,“ 
uvedl krátce po zvolení nový p�edseda Pavel 
B�lobrádek, který je v sou�asnosti také re-
publikovým místop�edsedou Mladých k�es-
	anských demokrat�.
 Podle B�lobrádka je hlavní p�ioritou 
p�itáhnou mladé a dynamické lidi, kte�í se 
budou chtít aktivn� zapojit do ve�ejného 
života v regionu a spolurozhodovat o tom, 
co je opravdu d�ležité. „Ze zkušenosti vím, 
že mladí lidé mají o politiku zájem. My jim 
proto musíme ukázat, že ji lze d�lat jako 
skute�nou službu ve�ejnosti,“ dopl�uje své 
vize nov� zvolený lidovecký p�edseda B�-
lobrádek.
 Novými místop�edsedy Okresního výboru 
KDU-�SL Náchod se stali Ji�í Veselý, pri-
má� interního odd�lení broumovské nemoc-
nice a Jan Št�pánek z Nového M�sta nad 
Metují, který ve funkci pokra�uje.           LP

Vyměnili 
vedení

 Dne 21.�ervna se žáci naší školy zú�ast-
nili okresního kola Dopravní sout�že v Ná-
chod�.
 Protože jsme se do sout�že p�ihlásili jako 
jediná praktická škola z okresu, sout�žili 
jsme spole�n� se základními školami. Naše 
�ty��lenné družstvo se v konkurenci ostat-
ních škol neztratilo a skon�ilo na osmém 
míst�.

 Žáci musí v sout�ži zvládnout n�kolik do-
vedností - test znalostí z dopravních p�edpi-
s�, jízdu po dopravním h�išti, jízdu zru�nos-
ti a první pomoc. D�kujeme organizátor�m 
sout�že na Dopravním h�išti v Náchod�. Do-
pravní výchova se na všech typech základ-
ních škol vyu�uje a  po�ádání sout�ží je ur�i-
t� správnou motivací pro mladé cyklisty.
 R�žena Žižková, u�itelka základní školy 
praktické Základní škola a Mate�ská škola 
Josefa Zemana, Jiráskova, Náchod

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů

   Zajistíme pravidelné odborné prohlídky kotelen 
v�etn� zajišt�ní revizí elektroinstalací a tlakových 
nádob. Zajistíme i školení obsluh t�chto tlakových 
nádob. Obrátit se na nás m�žete i se zajišt�ním 
prohlídek komínových t�les. Taktéž zajistíme revize 
domovních plynovod� v�etn� odstran�ní zjišt�ných 
závad. Sou�ástí naší nabídky jsou i revize a servis 
výtah�. VY budete bydlet, MY se o VÁS budeme 
starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

 Již 120. let existence slaví v tomto roce 
Sbor dobrovolných hasi�� ze Zvole na Ja-
rom��sku. Kroniky zachovaly zprávu, že 
první „ostré“ nasazení zvolských hasi�� se 
uskute�nilo L.P.1893, když zasahovali v 
Rychnovku, kde ho�elo stavení chalupníka 
Chmelíka. Dodejme, že sou�asný zvolský 
SDH má 67 dosp�lých �len� a 27 d�tí.     (r)

OD CHMELÍKA OD CHMELÍKA 
PO DNEŠEKPO DNEŠEK

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZYLETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
ANGLIÈTINAANGLIÈTINA

��kurzy probíhají celé léto, �ervenec-srpen
��místo konání: Náchod,Zámecká 1845
��cena kurzu je K� 1750,-
��informace na www.magicenglish.cz
��telefonicky na �. 605 755 744, 603 508 779
��sleva 15% pro studenty MAGIC ENGLISH


 zábavné � praktické
� efektivní � ak�ní
� pozitivní  � antistresové

P�ij�te se k nám ú�eln� odreagovat !
magicenglish@magicenglish.cz


