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AK�NÍ CENY
SATELIT�,LCD-PLAZEM

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E 
   SE SLEVOU AŽ 54 %

AK�NÍ CENY MY�EK
 SPORÁK� I PRA�EK

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

 Ve dnech od 4. do 7. �ervna 2009 se na vodní nádrži Rozkoš u �eské Skalice uskute�ni-
lo celostátní setkání �eských vodních skaut� i se zahrani�ní ú�astí, zvané NAVIGAMUS. 
Tisícovka ú�astník� prožila �ty�i dny plné setkávání s jinými skauty, ale i r�zné hry          
a sout�že na vod� i na souši.                                                                     pokra�ování na str.5

Tisícovka vodních skautů na Rozkoši

 Ob�anské sdružení Babi��ino údolí 2006,  Svaz cestovního ruchu BRANKA ve spo-
lupráci se  Státním  zámkem v Ratibo�icích a M�stským ú�adem v �eské Skalici v rámci 
projektu  „M�sta v  údolí“  vás zvou na akci

,, .. každej s troškou do mlejna“,, .. každej s troškou do mlejna“
konané ve dnech 20. - 21.6. 2009konané ve dnech 20. - 21.6. 2009

� Sobota 20.6.  Police n. Met. SPONA o.s.  Suchý d�l
14.00 - MÓDNÍ P�EHLÍDKA NAP�Í� STOLETÍM

P�EHLÍDKA HISTORICKÉHO OBLE�ENÍ V�ETN� DOMÁCÍCH ÚBOR�,
PRÁDLA, SPOLE�ENSKÝCH ŠAT� A KRÁTKÉ HUMORNÉ SCÉNKY

� Ned�le 21.6.   Hronov              ZUŠ Hronov
13.00 - BRAMBAMBULATA - vystoupení d�tského p�veckého sboru

13.40 - DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH �ídí:  Miloš Meier
14.30 - „ JAK VODNÍK, �ERTI, STRAŠIDLA A VÍLY ZACHRÁNILY

RATIBO�ICKEJ MLEJN“
pohádka pro nejmenší pod vedením Zuzany Meierové Genrtové

Akce se uskute�ní v arealu u Panského hostince v Babi��in� údolí
„ když po�así dovolí, sejdeme se v údolí! „

 Ve dnech 3. a 4. �ervna 2009  jsme spo-
le�n� s žá�ky prvních t�íd oslavili „Slavnost 
slabiká�e“. Tato oslava je již na základní 
škole T.G.Masaryka v Náchod� tradicí a 
vyvrcholením celoro�ní školní práce. Malí 
školáci se celý rok piln� u�ili �íst, psát, po-
�ítat a p�e�etli již celý slabiká�. Pod vede-
ním svých u�itelek p�ipravili pro své hosty 
a rodi�e velmi zajímavé pásmo. Nechyb�ly 
básni�ky, písni�ky, dramatizace pohádky ani 
tane�ky. Na záv�r vystoupení dostali pam�t-
ní list, který jim bude p�ipomínat jejich první 
rok prožitý ve škole. 

T�ídní u�itelky I.A a I.B

SLAVNOST
SLABIKÁŘE

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775  Na M�stském ú�adu v Náchod� 16. 
�ervna zasahovala policie. Zhruba 20 po-
licist	 z útvaru pro odhalování korupce 
a 
 nan�ní kriminality kontrolovalo po-
�íta�e a dokumenty. Zajímali je všechny 
v�ci, které se týkají nedávného prodeje 
m�stského pivovaru. Zabavili všechny 
související dokumenty a jeden notebook. 
Na radnici p�ijeli bez ohlášení a hned ob-
sadili asi 6 po�íta�	.                        (AZ)

„Š�ÁRA NA 
NÁCHODSKÉ 

RADNICI“



Rodinný dům s hosp.  v žádané, prosluněné části v Bělovsi u Náchoda  ..............................................2 950 000,-Kč
Zkolaudovaná truhlářská dílna ( 90 m2 ) v centru městyse Velké Poříčí.............................................1 349 000,-Kč
Samostatně stojící menší rodinný domek v Červeném Kostelci – Olešnice ..............................................299 000,-Kč
Stodola se slunným pozemkem v klidné části obce Světlá u Hořiček  .................................................... 299 000,-Kč
Velmi hezký, udržovaný, část. zařízený družstevní  byt 3+1, Náchod - Plhov  .................................. 1 199 000,- Kč

Zajímavý objekt  poskytující klidné bydlení v nadstandardním přírodním 
prostředí, které umocňuje umělé jezero na pozemku. Na obezděném, intimitu 
poskytujícím prostoru se nachází 3 objekty. Rodinný dům s panoramatickým 
výhledem na město, dvougaráž se zázemím vhodném po úpravě i k bydlení  a sty-
lové přístřeší pro zahradní  barbecue. Celý objekt je ozdoben kamennými zídkami, 
dřevem a vkusným ručním kováním, které podtrhuje příjemnou atmosféru bydlení 
pro náročného uživatele. Plocha celkem 1818 m2.      �Cena: 5 350 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

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.

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       

 Jak jsme �tená�e ECHA již d�íve informo-
vali pozvánkou uskute�nila se v ned�li 17. 
kv�tna v náchodské sokolovn� akademie ke 
140 výro�í od založení t�locvi�né jednoty 
Sokol v Náchod�. Byla zahájena slovem v 
p�ednesu žákyn� Barbory Sv�cené a zp�vem 
žáka Jakuba Košty.
 Tak jako celá obec sokolská byla i jedno-
ta b�hem své existence 3x zakázaná pro své 
vlastenecké a demokratické myšlenky. Napo-
sledy byla znovu obnovena v roce 1990. Nyní 
má 16 oddíl� a z nich na akademii se p�ed-
stavili zástupci  oddílu rodi�e a d�ti se sklad-
bou „Kon�“ na 2 národní písn� „Koupím já 
si kon� vraný“ a „Já mám kon�“. P�edškolní 
d�ti cvi�ily skladbu „Elce, pelce“ na stejno-
jmennou  hudbu. Pauzu p�ípravy rozmanité-
ho ná�adí pro skladbu žactva  vyplnila píse� 
s pohybem, v které již výše uvedení žák a 
žákyn� dopln�ní žákyní Petrou Honzerovou 
pozvali p�ítomné do cvi�ení. 
Následovalo show žactva, v 
kterém nechyb�la st�elba ani 
b�išní tanec. Poté nastoupila 
sportovní gymnastika  s  pr�-
pravou, rozcvi� kou, cvi�e-
ním na kladin� a šplhem na 
lan� bez p�írazu.
 Následovalo p�edstavení 
východních cvi�ení, která se 
v jednot� praktikují. První 
vystoupili zástupci karate, 
poté 4 reprezentantky jógy 

se skladbou na gymbalech. Po nich nastou-
pily tane�ní oddíly - rockenrol, nejprve for-
mace a pak úsp�šné tane�ní páry. Mezi n� se 
vklínil Tane�ní klub, který p�stuje klasické 
a latinskoamerické tance v  novodobém po-
dání.
 Konec akademie byl symbolicky zakon�en 
p�edáním praporu do rukou žactva se zp�-
vem staré sokolské písn�, ale se slovy,která 
odpovídají sou�asnosti: „Sp�jme dál,statn� 
dál za sokolským praporem,kdo stojí opodál, 
toho mezi sebe zvem. Každý na míst� svém 
�i� se v díle spole�ném, a� zkvétá �eská zem, 
která je nám domovem.“
 �innost Sokola pokra�ovala víkendovým 
pobytem dosp�lých s d�tmi pod vedením 
ná�elníka Martina Horáka 5.-7.�ervna ve 
Stárkov�. Na st�edu 17. �ervna po 17. hod se 
plánuje v p�ípad� p�íznivého po�así táborák 
v areálu zahrady sokolovny.                   E.T.

SOKOL OSLAVIL 140 LET
 Již t�etím rokem jezdím na in line brus-
lích.Ale to co se mi stalo v ned�li 7.�ervna 
jsem za celou dobu nezažila. Dva roky jsem 
se synem jezdila trasu Kr�ín-Spyta,to zna-
mená jízda po hlavní silnici.Ano možná si 
�eknete sebevrazi,ale tady nebylo kde jinde 
jezdit.Za celou dobu se nám nep�ihodil žád-
ný problém, jen ob�asné troubení.
 Proto jsme se zaradovali, když jsme se 
dozv�d�li o nové asfaltové cest� vedoucí z 
Kr�ína do Naho�an .A jakmile nám to po�a-
sí dovolilo,vyrazili jsme.Byli jsme p�esv�d-
�eni,že se nám nem�že nic stát,proto jsme 
vzali i další d�ti na kolech. Bohužel náš 
optimismus netrval dlouho. Naši klidnou 
rodinnou jízdu p�erušilo modré auto zna�ky 
Škoda Roomster �ízený panem Bílkem.Ano 
moc dob�e vím,že cesta není zna�ena jako 
cyklostezka, její o	 ciální název je dlou-
hý,možná ho p�esn� neuvedu,je to komu-
nikace s možností p�ístupu vozidel majitel� 
pozemk�.
 Když jsem auto uvid�la docela m� to na-
zlobilo. Když nás dojelo, ud�lala jsem n�co 
na co nejsem pyšná, ale v tu chvíli jsem to 
považovala za jakousi revoltu proti „hro-
mad� plechu“. Neuhnula jsem se na stranu. 
Chvíli jelo auto za námi, poté p�idalo. Pan 
Bílek si asi myslel, že nás vytla�í na kraj, 
což se mu povedlo. Auto zastavilo. Já jsem 
ztratila na bruslích rovnováhu, kterou bych 
za normálních okolností hned našla, ale paní 
Bílková otvírajícími dve�mi u auta do m� 
„štouchla“ a pád byl na sv�t�. Pan Bílek vy-
lezl a spustil na m� spršku vulgárních slov, 
k n�mu se p�idala i studovaná paní Bílková, 

ta m� dokonce vyhrožovala, cituji: „Chceš 
na hubu, krávo“. V�bec je nezajímalo, jestli 
jsem v po�ádku. Když odjížd�li ve vzteku 
mi také ulétlo jedno nelichotivé slovo, které 
pan Bílek slyšel. Nelenoval znovu vystou-
pit z auta, cht�l mi dát op�t na „hubu“. Prý 
tam jede kontrolovat jak mu to roste na poli. 
Pole tam sice má, ale jestli na n�m hospoda-
�í, nevím. Evidentn� lhal, ale to je jeho sv�-

domí. „Kontrolu“ provedl za jízdy z auta. 
Ano asi jsem ud�lala
chybu, ale oni ud�lali v�tší.
   Záv�rem bych poprosila všechny �idi�e, 
kte�í nejedou „kontrolovat jak jim to roste“, 
nejezd�te tam, nechte nám rekrea�ním spor-
tovc�m kus té cesty. My nebudeme p�ekážet 
na hlavní cest� a vy na té „naší“. 

Ivana Citová, Nové M�sto nad Metují

První oběť nahořanské cyklostezkyPrvní oběť nahořanské cyklostezky

Poslední kv�tnovou sobotu se v náchodském beránku uskute�nilo Mistrovství �eské Repub-
liky v akrobatickém rock and rollu  o „Pohár m�sta Náchoda“ . Ve �ty�ech kategoriích se 
celkem  p�edstavilo 68 startujících pár� a tane�ních skupin.     Foto: Lada Petránková ml.

� Fotogra	 í Josefa Voltra se vracíme k jubilejní 20. p�ehlídce plemenných koní, která 
        prob�hla 7.�ervna v Náchod� B�lovsi.

 Novom�stský tým RTM motosport se 
poslední kv�tnový víkend zú�astnil dalšího 
podniku série Závodu automobil� do vrchu 
M�R a to v pošumavské Kdyni.
 Sobotní tréninkové jízdy se jeli na mok-

ru, odpoledne však tra� oschnula a jezdci 
podstatn� zrychlili. Bezkonkuren�ní Radim 
Mach s vozem Suzuki Swift ve t�íd� E-1400 
nedal nikomu šanci a s velkým p�ehledem 
zvít�zil. To Josef Cvejn to nem�l tak jedno-
duché, na �ele t�ídy SE-1400 byla velká tla-
�enice a po urputných bojích vybojoval svou 
první zlatou p�í�ku.
 Zato v ned�li se jezdilo už od rána na 
suchém povrchu. Radim Mach opakoval 
rychlými jízdami své sobotní vít�zství. Zato 
Josef Cvejn své sobotní vít�zství neobhájil a 
skon�il o 1,3 vte�iny ze dvou závodních jízd 
t�sn� na druhém míst�. Jeho syn Lukáš m�l 
v ned�li svou závodní premiéru a na trati se 
snažil sžít s nov� upraveným vozem Suzuki 
Swift 1.3 GTi. A� dojel až na 8. míst�, jeho 
premiéra se vyvedla a te
 se bude závod od 
závodu jen zlepšovat.
 Tým RTM motosport po�ádá o víkendu 
27. a 28. �ervna již druhý ro�ník závodu au-
tomobil� do vrchu Hronovský kopec. Lo�-
ská premiéra závodu nasadila la�ku p�kn� 
vysoko a pokud se letos vyda�í po�así, mají 
se diváci opravdu na co t�šit. P�ehlídka sou-
�asných závodních stroj� špi�kové úrovn� 
bude dopln�na historickými vozidly. Jsou 
p�ipraveny doprovodné akce. Po�adatelé 
tímto zvou všechny fanoušky motoristické-
ho sportu k  návšt�v� tohoto v našem kraji 
ojedin�lého sportovního klání.                 JC

Další triumf RTM Motosport

 Po pravé stran� komunikace vedoucí 
do Náchoda za železni�ním p�ejezdem si 
ur�it� každý povšimne stavebních prací, 
které zde za�aly v �ervnu 2009. Ke konci 
kv�tna vydal M�stský ú�ad v �eské Ska-
lici povolení na stavbu nové haly, která 
bude sloužit k lisování starého papíru, 
v�etn� manipula�ní plochy. Jedná se zde o 
p�emíst�ní areálu sb�rných surovin. Nová 
hala je náhradou za stávající halu, kde v 
sou�asné dob� probíhá lisování starého 
papíru, která se však nachází v zájmovém 
prostoru stavby silni�ního obchvatu �eské 
Skalice. 

Text a foto  Ivan Vávra

NOVÁ HALA NA STARÝ PAPÍRNOVÁ HALA NA STARÝ PAPÍR

 Hv�zdy 
na talí�i

 V roce 2004 vstoupila spolu s námi do Evropské unie i ostrovní zem� tvo�ící spojnici mezi 
Evropou a africkým kontinentem – Malta. Maltská kuchyn� je opravdu výborná, nezap�e totiž vliv 
italské. Tradi�ní specialitou jsou dobroty z králi�ího masa. Dokonce m�žete pove�e�et v restau-
racích, jejichž jídelní lístek je celý složený z králi�ích pokrm�. Po jídle p�ichází na �adu sladký 
dezert. Tradi�ní pochoutkou jsou piškoty s mandlovou polevou a náplní nebo velikono�ní citrono-
vý �ez s mandlemi. Sladkosti jsou dost t�žké, obsahují hodn� cukru a �erstvého sýru ricotty. Vždy 
v nich najdete ovoce - kandované, rozinky a sultánky, ale i �erstvé nebo kompotované. Na Malt� 
rozhodn� nebudete trp�t hladem, protože se tu nachází mnoho r�zných restaurací, taveren, bar�, 
kaváren a rychlých ob�erstvení. V�tšina restaurací zavírá až o p�lnoci, bary jsou dokonce plné 
host� až do �asného rána. Pokud máte náladu propít noc, zami�te do typických anglických pub�. 
Jsou poz�statkem �as�, kdy Maltu ovládali Britové. Dnes jsou orientované na britské turisty, kte�í 
tvo�í tém�� polovinu všech návšt�vník�. V pubech dostanete vše, co byste v nich �ekali, tedy i 
�erná piva dovezená z Velké Británie. Maltskou kuchyni ur�uje zem�d�lská tradice a rybolov. 
Vedle ryb najdete na maltském jídelním lístku králíka (maltský fenek) na všechny možné zp�soby. 
Tradi�ní maltská kuchyn� odrážela život oby�ejných Mal�an� a byla jednoduchá jako oni. Hlavní 
jídlo bývalo ve�er, v poledne se drobní farmá�i, �emeslníci, z�ízenci a d�lníci v lod�nicích spolu 
s rybá�i a zedníky spokojili s velkými kusy maltského chleba. N�kdy byla jeho vydlabaná dutina 
vypln�na raj�aty, olejem, olivami, an�ovi�kami nebo sýrem. To vše zapíjeli sklenkou vína. Malt-
ská vína mají dodnes originální chu� díky zvláš� p�íznivým p�dním a klimatickým podmínkám. 
P�i všech t�chto kuliná�ských zážitcích, které Malta svým návšt�vník�m nabízí, nesmíme zapo-
menout doporu�it skv�lou dobrotu - k�upavý maltský chléb, pochoutku i pro ty nejvybírav�jší 
milovníky bochník�. 

St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

Recepty maltské kuchyn� naleznete na www.novinyecho.cz v odkazu „Hv�zdy na talí�i“

Na Malt� si dejte králíkaNa Malt� si dejte králíka

 Dne 20.�ervna 2009 uplynuly 2 roky od úmr-
tí naší drahé manželky, maminky, babi�ky, paní 
Anny Jiráskové z Náchoda.
 Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi 

manžel, d�ti s rodinami, 
vnou�ata a pravnou�ata

TICHÁ 
VZPOMÍNKA

   Dne 22.6.2009 uplyne již p�t let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil milovaný syn, bratr, vnuk, p�í-
tel, kamarád, osobitý a nezapomenutelný
                    Milan Hrubý  -  Milouš  z Náchoda.

Dne 24.7.2009 vzpomeneme jeho nedožitých         
24. narozenin.
Kdo jste ho znali,vzpome�te s námi.

zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME

 Místní organizace Svazu d�chodc� v Náchod� již rok sídlí v nových prostorách v Harmonii 
a pravideln� po dobu deseti m�síc� po�ádá každý �tvrtek zajímavé po�ady. Posezení u videa, 
p�ednášky, vzpomínkové akce, hudební odpoledne a besídky jsou ur�eny všem senior�m. P�ij
-
te mezi nás.                                                                                                                     (r)

Senio�i nepat�í do starého železa



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

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

Venclík J. 604 715 135, 737 672 191    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍM POD�EZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU

- OPRAVY KOMÍN�
- STAVEBNÍ PRÁCE

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

www.ford-skorpil.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

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

PRODEJNA TRTÍKPRODEJNA TRTÍK
UNIVERZÁL ELEKTROUNIVERZÁL ELEKTRO

na nové adrese
Kamenice 143, NáchodKamenice 143, Náchod

Tel. 491 426 604Tel. 491 426 604

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

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    

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

Přijmu montéra Přijmu montéra 
slaboproudých rozvodů.slaboproudých rozvodů.

Práce převážně v okolí H.K. 
a Náchodska. 

Nástup možný ihned,
bližší informace na tel.724004390

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D�íveD�íve

NyníNyní

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

� sítě proti hmyzu � garnýže

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

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

CASHPROtebe
p�j�íme až 5 ml, smlouva je jednoduchá, 
zabere jen chvili�ku, nepot�ebujeme znát 
Váš p�íjem, nepot�ebujete ru�itele, p�j�ka 
chrán�ná jistícím paketem, pro nezam�st., 

matky na MD, d�chod., lidem 
s plným registrem. 

Volejte 724 427 070 P�ijmeme OZ

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 

KOJENECKÝ DĚTSKÝ SVĚT SOVIČKA

 AKČNÍ LÉTO od 1.7. do 31.7.2009 AKČNÍ LÉTO od 1.7. do 31.7.2009

U nás koupit nemusíte, my Vám přesto ochotně poradíme ohledně nákupu výbavy, autosedačky i kočárku.

Moje moudrá hlavička, myslí jako Sovička a proto vůbec neváhám, do Sovičky pospíchám.

Najdete nás: 
ul. Tyršova 63 (naproti maso Mareš),   
Náchod, e-mail: nachod@kojenecke.cz
Tel. 775 149 572, 491 424 130

ul. Lipská 287 (z náměstí k hasičům)
Týniště n.Orl., e-mail: info@kojenecke.cz
Tel. 775 149 571, 494 371 990

        Ke každé zakoupené                    
         autosedačce a golfovým holím

ZDARMA TRIČKO !!!
Ke každému zakoupenému kočárku

ZDARMA RYCHLOZABÁLKA !!!
plus kartičky na slevu 10 % 

Ke kočárku Hoco (do vyprodání zásob)

ZDARMA AUTOSEDAČKA !!!

Jen pro Vás od 7.7. do 11.7. 2009 

ZDARMA 
odborná poradenská služba.



 V kr�ínské základní škole bylo velice ve-
selo. Ptáte se, co se tam odehrávalo? Slavili 
jsme Den d�tí, a tak se zde konaly tradi�ní 
Zahradní radovánky pro d�ti a jejich rodi�e. 
Tato akce m�la název Naše závislost má jmé-
no zví�e. K vid�ní byla výstava živých zví�at 
ve škole, ale i na školním dvo�e. D�ti p�ines-
ly své mazlí�ky - králíky, mor�ata, k�e�ky, 
ko�ky, papoušky, ale byla tu i malá �erná 
ove�ka. Návšt�vníci si mohli koupit na trhu 
r�zné výrobky d�tí, které vytvá�ely ve školní 
družin�, p�i pracovních �innostech nebo v 
kroužcích. Žáci p�edvedli krásná vystoupení 
v podob� pohádek, nacvi�ili tane�ní sestavy, 
recitovali. Zazpívaly nám p�vecké sbory No-
ti�ky a Terenní berušky. Všichni cht�li uká-
zat svým rodi��m, co se ve škole nau�ili. Ve 
volném programu si d�ti zasout�žily a dosta-
ly za spln�ní úkol� krásné odm�ny. V kr�ín-
ské škole prob�hla i sout�ž v malování zví�at 
- výsledky tvorby budou vyhodnoceny na 
konci školního roku. I p�es deštivé po�así do-
sp�lí s d�tmi opékali bu�ty na školní zahrad�. 
Po celou dobu této akce mohli všichni využít 
ob�erstvení v podob� nape�ených dobrot od 
maminek. Zahradní radovánky skon�ily, d�ti 

odcházely s úsm�vem, s novými zážitky. Dík 
za to pat�í i všem sponzor�m, bez kterých by 

tato akce nemohla prob�hnout.
u�itelé ZŠ a MŠ Kr�ín

ZAHRADNÍ RADOVÁNKYZAHRADNÍ RADOVÁNKY

 Pod tímto názvem Mate�ská škola, Nové 
M�sto nad Metují, Na Františku 845 p�edsta-
vuje sv�j školní projekt ve�ejnosti.
 Dne 10. �ervna byla zahájena ve Spolko-
vém dom� v Nové M�st� nad Metují výstava, 
která završí dvouletý projekt školy. V úvodu 
zazpíval d�tský hudební sbore�ek „ Líste-
�ek“ . Návšt�vníci si mohou prohlédnout 
pe�liv� p�ipravenou výstavu, dokládající jak 
své m�sto poznávaly d�ti mate�ské školy. 
Výstava potrvá do konce �ervence.

 Ve šk. roce 2007 /08 jsme s d�tmi všech 
v�kových skupin za�ali pracovat s projektem 
Nové M�sto krásné je... Cílem projektu bylo
seznamovat d�ti s kulturou, historií i sou-
�asností m�sta v n�mž žijí. Objevovat jeho 
jedine�nost, získávat pocit sounáležitosti s 
d�ním ve m�st�. Stalo se tradicí školy pra-
videln� vystupovat v OÁZE - v dom� s pe-
�ovatelskou službou, kde svými písni�kami 
a drobnými dárky vždy pot�ší babi�ky a d�-
de�ky, poznají život senior� ve m�st� a han-

dikepovaných lidí ve stacioná�i  NONA.
 Další spole�nou akcí pro rodi�e, d�ti i 
zam�stnance školy, byla prodejní výstava 
drobných dárk�, které d�ti vyráb�ly. Vznik-
lé dárky jsme nabídli rodi��m a známým na 
prodejní výstav�. Výt�žek z prodeje jsme po-
užili na zakázku u p. Haldové ze Sedlo�ova, 
na výrobu d�ev�ných � gurek, které p�edsta-
vují d�ti a paní u�itelku z hudebního sbore�-
ku „Líste�ek“. Potom už jen zbývalo s d�tmi 
v p�edváno�ním �ase p�edat � gurky pracov-
ník�m Muzea v Novém M�st� nad Metují 
jako dárek školy do M�š�anského betléma.
 Dále d�ti v pr�b�hu projektu vyráb�ly z 
karton� historické nám�stí s jeho neopako-
vatelným podloubím a štíty dom�, st�íhaly a 
lepily textilní koláž m�sta. Navštívily muze-
um, kde porovnávaly historii se sou�asností, 
zajímaly se o minulost vstupních bran m�s-
ta. Na nám�stí pozdravily zakladatele m�s-
ta Jana 	ern�ického z Kácova, prohlédly si 
domovní znamení.
 Zaznamenávali jsme cesty s dopravním 
zna�ením, po�ádali besedu se strážníky 
m�stské policie, pracovali s publikací Nové 
M�sto nad Metují- 	eský Betlém, s obrázky 
starých kalendá��, s turistickými mapami.
 Ale hlavn� d�ti se zajímav� dozv�d�ly 
mnoho nového a užite�ného o svém m�st� a 
dob�e se p�i tom bavily.  Zveme i Vás, p�ij
te 
se podívat co d�ti um�jí....
                                              J.Lísková, �ed.

NOVÉ MĚSTO KRÁSNÉ JE

   První �ervnovou st�edu uspo�ádala Jízdárna Litobo� jezdecké závody pro St�ední školu v 
Novém M�st� nad Metují. Zú�astnili se jich žáci, kte�í již t�etím rokem navšt�vují jezdecký
kroužek internátu, pat�ící této škole. Byla pro n� postavena tzv. „Opi�í dráha“, která se setáva-
la z n�kolika kavalet a slalomu mezi kužely.                                                                         kp

Jezdecké závody

STÍNICÍ TECHNIKA
uherova.zaluzie@post.czuherova.zaluzie@post.cz
www.zaluzie-jaromer.czwww.zaluzie-jaromer.czDOLANY 33
�� ŽALUZIE VŠECH TYP� - VNIT�NÍ - VENKOVNÍ
�� P�EDOKENNÍ ROLETY AL, PVC
�� GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA
�� MARKÝZY
�� STÍNICÍ TECHNIKA VELUX
�� PLISÉ OKENNÍ A STROPNÍ
�� LÁTKOVÉ ROLETKY
�� SÍT� PROTI HMYZU
�� SHRNOVACÍ DVE�E

��774 450 150
�        723 762 150
PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMAPORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, KALKULACE ZDARMA

MNOŽSTEVNÍ SLEVYMNOŽSTEVNÍ SLEVY

 ...ale zú�astnit se. Pln� v duchu tohoto hesla prob�hlo dne 27. 5. 2009 školní kolo Sout�že 
mladých zdravotník� v ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchod�. Krom� žák� po�ádající školy si svoje 
v�domosti z oblasti zdravov�dy p�ijeli procvi�it i žáci ze Speciální školy v Novém M�st� nad 
Metují. Celkem dev�t sout�žících porovnávalo své znalosti nejen v poskytování první pomo-
ci, v dovednostech obvazové techniky, v provád�ní um�lého dýchání, p�esunu ran�ných, ale 
také v poznávání lé�ivých bylin nebo ve v�domostech o organizaci 	erveného k�íže.
 Na zápolení podle pravidel dohlížely paní u�itelky. A kdo vlastn� zvít�zil? Na 1. míst� se 
umístila Žaneta Klempárová z Náchoda, na 2. míst� Zuzka Sko�dopolová z Nového M�sta 
a na 3. míst� Milena Svatošová z Náchoda. Ale vlastn� vyhráli všichni. D�ti nás dosp�lé 
p�esv�d�ily, že by si dokázaly poradit v situacích, kde by si i  mnozí „velcí“ nev�d�li rady. 
Dík pat�í všem sout�žícím (krom� výše jmenovaných také d�v�at�m Olze Janové, Lad� Jun-
gové a chlapc�m Martinovi Šlechtovi, Jirkovi Kolárikovi, Zde�kovi Majerovi a Martinovi 
Vrátnému), u�itelkám, které d�ti na sout�ž p�ipravily,paní asistentce i paní uklíze�ce, která se 
postarala o ob�erstvení. Pod�kování pat�í i p. Zelené z Oblastního spolku 		K v Náchod� za 
zap�j�ení � guríny na resuscitaci. Za sponzorské dary d�kujeme PEKU z 	eské Skalice, �ez-
nictví p. Mareše z Náchoda a spole�nosti ELEKTROIN z Náchoda, která poskytla v�cné dary.  

kolektiv u�itel� Základní školy a Mate�ské školy Josefa Zemana v Náchod�

Není důležité zvítězit,...

...zbývá mu „DOBÝT SV�T“.
 M�lo to být v Berlín�, bylo to v Hertzbergu... 
Jinak vše z�stalo, jak jsme �tená�e informova-
li. Dne 28.kv�tna 2009 probíhalo v N�mecku 
Mistrovství Evropy v benchpressu. Ji�í Havrda 
se ho zú�astnil za federaci GPC. Snažil se, p�i-
bral a tak se svými 131 kily startoval ve váhové 
kategorii nad 125 kg do 140 kg. Jak mi sám 
Jirka �ekl, byla to pro n�ho snad nejhorší p�í-
prava na závody, jakou pamatuje. P�i trénincích 
se ozvalo staré zran�ní ramene a dávalo o sob� 
v�d�t tém�� do závodu samého. Ale to by nebyl 
Jirka Havrda, aby se potížím nepostavil �elem. 
A tak natáhl jednovrstvý dres a ve t�etím po-
kusu vzep�el 300 kg. To mu sta�ilo na 1.místo. 
Tentokrát na bedn� stanuli hned dva 	eši.. Na 
t�etím míst� s 230 kg skon�il 	ech Kad�ra, Jir-
ka Havrda je zlatý, mezi n� si pro st�íbro p�išel 
borec z Ma
arska se vzep�enými 275 kg.
 V sou�asné dob� Jirka odpo�ívá, ale ne na 
dlouho. Brzy se pustí do tréninku a p�ípravy na 
Mistrovství sv�ta, které se koná v listopadu ve 
Francii. P�edtím by rád navštívil tuzemské po-
hárové závody, aby nevyšel ze cviku a trochu 

si zazávodil.
 Stále pot�ebuje kolem sebe lidi, kte�í ho pod-
porují a pomáhají mu. A našt�stí je má. Jsou 
to Air power - series - MS Ná�adí Náchod, 
Mošna a.s �ervený Kostelec, Ložiska velko-
obchod Náchod - Vít Jirásek, SVC Náchod 
Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. autosklo-ser-
vis, LITO - trans s.r.o. Tomáš Dušek Velké 
Dob�íchovice, Philipp - sportovní trávníky 
Zden�k Philipp, Výrobní družstvo Sn�žka 
Náchod, Restaurace Vatikán Náchod, Jakub 
Petráš - Replay Jeans Náchod, Hotel Bona-
to Náchod, Marfys-bar, Zateplování budov 
- � rma Pa�ízek Kramolna a Kavárna AR-
KANA Náchod. Up�ímné pod�kování pat�í 
kluk�, kte�í ho podporují a doprovázejí
na závody a celému realiza�nímu teamu 
- Radkovi Machulovi - masérovi, sparing-
partner�m Michalovi Ungrádovi, Karlovi 
Kuldovi, Lubošovi Maršíkovi a Martinovi 
Mikešovi, Sokolu Kramolna a panu Vl�kovi 
- starostovi obce Kramolna.

      P�ipravila La�ka Škodová, 
foto archiv Jirky Havrdy

EVROPU MÁ....EVROPU MÁ....

POZVÁNKA   NA
Demonstraci nespokojených občanů 

s �ešením obchvatu m�sta a dopravy v Náchod�,
která se uskute�ní 

 

v úterý  30 �ervna 2009 v 15.00 hod u Slávie v ul.B.N�mcové.
P�ij�te nás podpo�it!

                                                                        zastupitel m�sta Náchod                                                                        
František Rázl

PLOVOUCÍ 
PODLAHY
NOVÉ VZORY
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AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempí�ské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

NEBANKOVNÍ
ÚV�RY, P�J�KY

Pro zam�stnance, podnikatele, 
d�chodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

NABÍDKA PRACOVNÍ
P�ÍLEŽITOSTIPOZOR

- není pot�eba mít ŽL
- možnost na p�ivýd�lek
- dle Vašich schopností
výplata následný m�síc

Vítám

osobní

sch�zku.

Neváhejte
a zavolejte

 na tel.:

604 660 370
e-mail:

michaldoubic@centrum.cz

 Sobota 13.�ervna 2009 byla v �eské Skalici ve znamení Mezinárodního setkání ob�an� z 
partnerských m�st - polského Bardo, Tarnowo Podgórne a Polanica Zdrój, Liptovský Hrádok 
ze Slovenska.
 Akce byla sou�ástí p�eshrani�ního mikroprojektu „Setkání národ� a kultur - rozvoj cestov-
ního ruchu mezi m�sty �eská Skalice a Polanica Zdrój“. Slavnostní zahájení se uskute�nilo na 
�eskoskalické radnici, kde byla také podepsána i další deklarace o spolupráci s novými part-
nerskými m�sty - polského Barda a slovenské-
ko Liptovského Hrádku (na snímku). Uvítání 
host� chlebem a solí p�ipravily d�ti z místního 
folkloristického souboru v dobových krojích, 
v�etn� tance a zp�vu.
 V bohatém kulturním a spole�enském pro-
gramu mohli návšt�vníci a obyvatelé m�sta 
se seznámit s partnerskými m�sty na výstav� 
v Regionálním informa�ním centru na Huso-
v� nám�stí, dále na expozici amatérských vý-
tvarník� s názvem „Pospolu“ v galerii Fortna 
v SV� Bájo. Ú�astníci navštívili Barun�inu 
školu se spole�ným mezinárodním programem 
„�tvero ro�ních období“ a s prezentací tradi�-
ních �emesel a ochutnávek místních pokrm�. 
Dále pak navštívili 1. stupe� místní ZŠ, letecký 
den v Zájezd�, Muzeum BN, BAJO, sportovní 
h�išt�, areál Rozkoš, v ned�li též „Oživlé posta-
vy“ v Ratibo�icích. Celodenní setkání bylo za-
vršeno ve�erním Galave�erem v �eskoskalické 
sokolovn� se zábavnými sout�žemi a tancem. 

Text a foto  Ivan Vávra

Den partnerských městDen partnerských měst

dokon�ení ze str.1
   Šplhání po provazovém žeb�íku, zkouška obratnosti na plovoucích p�ekážkách, ale i 
t�eba závody na lodích. To je jen malý vý�et z desítek disciplín, které každý z tisícovky 
ú�astník� absolvoval. Navigamus d�tem p�inesl nejen mnoho nových zkušeností, ale 
zejména spousty nových kontakt� na skauty z jiných m�st, kraj� �i stát�.
   „Myslím, že tu byla super atmosféra. Seznámila jsem se skautkami z Ukrajiny i Polska, 
také jsem vyzkoušela lanové aktivity, ale to už docela znám, protože chodíme do skal s 
oddílem. Nejvíce jsem si užila obrovský nafouknutý pytle na vod�, jak se p�elejzaly“, lí�í 
své pocity t�ináctiletá skautka Terka Kousalová s úsm�vem na tvá�i i když se obloha mra-
�í. Nechyb�l ani bohatý doprovodný program, jako rádio Navigamus, rockový koncert 
skautské kapely Žito, �i výlety do okolí, p�i kterých skauti poznávali krásy Náchodského 
regionu, jako t�eba pevnost Josefov, zámek v Novém M�st� nad Metují nebo podzemní 
chodby v Josefov�.
   „Celá akce se nesla v p�átelském duchu, za organizátory mohu �íci, že se nám poda�ilo 
zajistit kvalitní bezpe�né zázemí, kde se mohli skauti navzájem poznávat p�i atraktiv-
ních outdorových hrách“ uvádí vedoucí akce Radek Prouza. Nejv�tší ú�ast v dosavadní 
historii této akce i ze strany zahrani�ních ú�astník� dala p�íležitost všem poznat své od-
lišné kultury a to formou skupinových her. Celkem se na Rozkoši sešlo na 1100 vodních 
skaut� a skautek.
   „Nejvíce se mn� líbila tady ta p�íroda a voda. Z p�ipraveného programu byly nejlepší 
jízdy na lodích a to hlavn� plachetnicích, užili jsme si p�itom spousty srandy s �eskými 
skauty,“ �íká ú�astnice z ukrajinské Od�sy jménem Nas�a.
   I p�esto, že z Rozkoše zmizela všechna ze dvou set lodí, ve vzpomínkách všech ú�ast-
ník� rozhodn� tyto dny z�stanou zapsány navždy. I p�es nep�íze� po�así byla vid�t na 
všech jen tvá� plná spokojenosti. P�íští setkání se bude konat v roce 2012.
Co je navigamus?
   Název akce „Navigamus“ pochází z latiny a v p�ekladu znamená „my plujeme“. Na-
vigamus je celostátní setkání vodních skaut�, které se koná každé t�i roky. Nám�tem je 
vždy významná historická námo�ní událost, kterou m�žou skauti zažít díky týmový a 
skupinovým hrám, outdoorovým aktivitám a závod�m. Letos je vybrán motiv Sindibá-
dových plaveb. Cílem akce je, aby se skauti potkali, vyzkoušeli si n�co nového a hlavn� 
navázali p�átelství se skauty z �R i zahrani�í, která jim z�stanou na celý život.
�eští vodní skauti
   První oddíl vodních skaut� byl v �R založen již v r. 1912. V sou�asné dob� je v Junáku 
registrováno p�es 4.600 vodních skaut�, �ímž jsou jednou z nejpo�etn�jších skupin vod-
ních skaut� v Evrop�.                                                                                   Michal Fanta

Tisícovka vodních skautů na Rozkoši

NĚMČINA - překlady, tlumočení 
tel. 603 440 969

POSTAV DŮM... POSTAV DŮM... 

Realitní kancelář přijme 
pro Náchodský region spolehlivého

makléře(ku).
Uvítáme komunikativní 

schopnosti,možnost
prac.fl exibility a znalosti v oboru.

Tel.724 869 259

Účetní fi rma hledá

SAMOSTATNÉHO 
EKONOMA
Bližší informace

na tel.č. 491 424 924

Budovat s architektem: 
p�ehled stavebních náklad� 

ve všech fázích.
 Stejn� jako léka�i a právníci, také archi-
tekti nemohou své honorá�e voln� ur�ovat. 
Architekt je vázán sazebníkem poplat-
k� pro architektonické služby, kde jsou 
minimální a maximální sazby pro všech 
dev�t fází regulovány. V úzké spolupráci 
konkretizují architekt a stavitel spole�n� 
nápady pro stavební projekt. Jako porad-
ce a správce klienta má architekt mnoho 
úkol�, které jsou ve smlouv� p�esn� po-
psány. Pokud stavebník vyžaduje všechny 
architektonické služby, �iní celková výše 
honorá�e p�ibližn� 8-10% z celkových sta-
vebních náklad�. Vzhledem k tomu, že se 
vyú�tovává každá položka z devíti zvláš�, 
je poplatek za jednotlivé služby odpovída-
jící podílu na celkovém honorá�i.

1. Zajiš�ování podklad�
 V první fázi se spole�n� s klientem ur�í 
jeho požadavky, konstrukce a 	 nan�ní rá-
mec. Architekt informuje o nutnosti dal-
ších specialist�, jako jsou statik,geolog, 
geodet, zahradní architekt, technik atd. 
Výše honorá�e nyní �iní cirka 1% z celko-
vého honorá�e.

2. P�edb�žné návrhy
 B�hem tohoto plánovacího období se 
anlyzují p�edstavy klienta a sestaví se 
cílový katalog, a to vše cirka za 13% z 
celkového honorá�e. Za neustálé vým�ny 
myšlenek a nápad� vznikají první skicy 
domu, ale hledají se i alternativní �ešení. 
Tyto první podklady jsou ur�eny k jedná-
ní s ú�ady pro schvalování zp�sobilosti. 
V p�ípad� souladu všech zú�astn�ných 
vytvo�í architekt první odhad stavebních 
náklad�.

3. Kone�né návrhy,
pop�. územní �ízení

   V této t�etí fázi se jedná o rozpracování 
dohodnutého konceptu, který je cirka 15% 
z celkového honorá�e honorován. Myšlen-
ky, p�ání a nápady klienta se nyni zapra-
cují do procesu navrhování. Výsledkem 
jsou návrhové výkresy a popis objektu. 
Nyní má architekt podklady k výpo�tu 
budoucích stavebních náklad�.

4.Stavební povolení
 Návrh dokument� bude ve �tvrté etap� 
konkretizován. Po podpisu všech podkla-
d� stavitelem je nyní m�že architekt p�e-
dat ú�ad�m ke schválení, p�ípadn� s nimi 
vyjednávat. Toto bude honorováno cirka 
22% z celkového honorá�e.

5. Provád�cí plány
 Páta fáze �iní 28% z celkového hono-
rá�e. Architekt de	 nuje a spojí p�edchozí 
dv� etapy a vypracuje solidní �ešení. To 
bude rozkresleno i se všemi pot�ebnými 
detaily, nutnými pro realizaci projektu.

6. P�íprava zadání
 Na zaklad� detailního plánování m�že 
nyní architekt za�ít s rozpisem prací, kte-
ré jsou podkladem pro nabídky zaintere-
sovaných 	 rem. V této šesté etap� se ur�í 
požadované množství stavebních materi-
ál� a prací. To je honorováno cirka 7% z 
celkového honorá�e.

7. Spoluú�ast p�i zadávání prací
 V sedmé etap� je spolupráce architekta 
a stavitele obzvlášt� d�ležitá. Architekt 
rozešle rozpisy prací �emeslník�m a shro-
maž
uje jejich nabídky, vyhodnocuje a 
projednává je s klientem. Rozhodnutí o 
ud�lení práce je na klientovi, který také 
budoucí smlouvu s vybranou 	 rmou uza-
v�e. Pro tento úkol je architekt honorován 
1% z celkového honorá�e.

8. Stavební dozor
 Osmou etapou za�íná opravdová stavba. 
Architekt jako stavební manažer zajiš�uje, 
že stavba bude provedena podle staveb-
ního povolení a bude odpovídat rozpisu 
prací. Krom� toho dohlíží na dodržování 
�asového harmonogramu, protože pro-
dlevy na stavb� mohou být velice drahé. 
Spole�n� s klientem probíhá kolaudace a 
p�edávání stavebních prací. Pokud objeví 
n�jaké závady, pak architekt dohlíží na 
jejich odstran�ní. Tyto komplexní služby 
jsou honorovány cirka 11% z celkového 
honorá�e.

9. Spolupráce p�i dokon�ení 
stavby a dokumentace

 V poslední fázi výkonu, který je cirka 
2% z celkového honorá�e, se již jedná o 
hotový objekt. P�ed uplynutím a proml-
�enim záruk se celý objekt ješt� jednou 
projde a zkontroluje. V p�ípad� závad se 
zajistí náprava. A tím kon�í úsp�šná spo-
lupráce mezi architektem a stavitelem.

PS.:V p�ipad� p�estavby, rekonstrukce 
atd. je zapot�ebí po�ítat s navýšením ho-
norá�e o cirka 25%-30%.

Pro ECHO: 
Dipl.Ing.Walter Kurschatke, Arch.

P�íští téma:
Rozpis stavebních prací.



* 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
* Prodám stav.pozemek v Jarom��i, 895 m2, 
cena 1000,-K�/m2. TEL.:775 061 233
* Stavební pozemek na prodej, Jarom�� - V 
Hrušti�kách, nádherná lokalita, ideální pro stav-
bu 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 pozemek Náchod-Plhov, klidná 
�ást nad koupališt�m, voda+el.220/380, cca 
1000 m2, tel.737317019 -RK nevolat
* Prodáme p�kný RD v Teplicích n.Met.-Zd-
o�ov. V 1NP 2+1 s koupelnou, dílnou a spíží, v 
2 NP 2 pokoje s novou koupelnou a velkou tera-
sou. Na pozemku 581 m2 je zd�ná kolna.Cena: 
1.350.000,-K�,tel.603 165 971- Ideal Reality 
* Prodám pozemek (1.000m2) k výstavb� 
RD v�etn� inž.sítí (p�ípojka vody + elektro) ve 
Spech u N.M�sta n.Met. Cena:490,- K�/m2. 
Tel. 724 869 259

R�ZNÉ

* Sb�ratel zápalkových nálepek - nechám 
zdarma za 40 let - celá série. Tel. 607 951 833
* Provádím se�ení zahrad, sad� a špatn� 
p�ístupných svah�, udržovaných i neudržo-
vaných, prace k�ovino�ezem - rota�ní seka�-
kou. 1 - 1,50 K�/m2, doprava v cen�. Volat 
19-20 hod. na tel. 605 319 638

* Hubneme pro zdraví a krásu. www.hubne-
te.cz/tyr79
* Zam�stnání hledá: Strojní Ing. v d�chodu, 
dlouhodobá praxe v zahrani�nícm nákupu i 
prodeji, korespodenci, jednáních, uzavírání 
kontrakt�. Výborná znalost angli�tiny slovem 
i písmem. Nástup ihned. Tel. 602 653 620, e-
mail: zdenektexl@seznam.cz

* Pronájem nebytové prostory sklad-dílna se 
socialním za�ízením 77 m2 u Rubeny tel. 721 
960 339
* 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 na-
bízím pravidelný i jednorázový úklid domác-
ností i nebytových prostor, po rekonstrukci, 
malování atd.. Pracovitost, bezúhonnost, zdra-
votní pr�kaz. Cena dohodu. Tel. 737 564 496

* Snadný p�ivýd�lek!!! Vyd�lávejte pouze 
tím, že každý den otev�ete email s reklamou!!! 
Vážn� to funguje!!! info na 101SUNNY101@
seznam.cz
* Živnostníci podnikatelé pot�ebujete p�j-
�it? Bez poplatk� i za�ínající volejte na tel. 
731 781 250

* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�ské 
prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 1. Pat-
ro. 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 bu-
dov� 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

PRODEJ

* Prodám 2 ks ru�ních vozík� - na p�evoz zava-
zadel, chrom, za 150 K� /1 ks, dále tašku na kole�-
kách - 150 K� (chrom), vše nové. Tel. 607 951 833
* Prodám p�ístroj pro sv�telnou terapii - BI-
O-V. Nový, vhodný pro masáže, postižení po-
hybového aparátu, nový 40 000,-K� sleva 50 %, 
za 20 000,-K� (vše v lux koženém kuf�íku), tel. 
607 951 833
* Prodám poplastované plotové pletivo. Výš-
ka 150 cm, 110 m. Cena dohodou. Tel. 731 782 
204
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, ocel zateplené panely, 100x200 cm, TL 8 cm 
275 K�/m2, TL 10 cm 300 K�/m2, nové, nepo-
užité, 90 ks, na st�ny, oplášt�ní, jako montované 
garáže, dílny. TEL.728527366

* Prodám umíst�nku na tane�ní lekce, pro 
dívku na rok 2009 (Náchod, Beránek). Tel: 
604680834
* Prodám �aloun�né soustružené d�ev�nné 4 

11 00 41
* Sháníte byt? Nabízíme garsonku 30m2 
v Novém M�st� nad Metují. D�m je zatep-
len, plastová okna, možnost p�ipojení k in-
ternetu. Volná ihned. P�i nástupu kauce. Tel. 
608323373
* Prodám byt 1+kk 32 m2 v Hronov�, zd�ný, 
p�kný, nová koupelna + kuch�. Cena 490 tis.
K�. TEL.:777 038 022
* Dlouhodob� pronajmu slunný byt I.kate-
gorie 3+1, 77 m2 s velkým balkonem, zd�ný, 
v Novém M�st� n.M. - Kr�ín�, U Zvonice 319, 
3.nadzemní podlaží, plynové topení. Volný od 
7/2009. TEL.:ve�er 465 611 574
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na Koubov-
ce. Dlouhodob�. Kauce nutná. Tel. 605591513.
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk v Náchod�. 
Kauce 5000,-K�, m�sí�. nájem 5500,-K� v�.slu-
žeb. Internet zaveden. TEL.:605 286 237
* 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 �áste�-
n� za�ídit. V centru Nového M�sta n/Met. Volný 
ihned. Tel. 732 945 606
* Pronajmu od 7/09 velký slunný byt 3+kk 
po rekonstrukci v NP s  velkou terasou v cen-
tru Náchoda. K bytu náleží další dv� místnosti 
vhodné jako sklad a jedno parkovací místo ve 
dvo�e. TEL.: 737 407 528
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 608 66 
77 30
* Pronajmu dlouhodob� zd�nou garáž v cen-
tru Náchoda, elektrika. Tel: 776 288 352
* Nabídn�te k prodeji byt pop�.d�m v N.M�st� 
n.Met.a okolí na tel.724 869 259. D�kuji
* 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
* Pronajmu p�kný byt 2+1 v Náchod�. 
TEL.:732 16 72 91
* Nabízíme k prodeji pop�. kratšímu pro-
nájmu (3.500,-K�/m�s.) byty v Novém M�s-
t� n.M. - Kr�ín, 1+1 (38 m2) - 559.000,-K� a 
2+1 (48 m2) - 699.000,-K�. Byty jsou po �ást. 
rekonstrukci, s plast. okny a s p�kným pozem-
kem. P�i rychlém jednání sleva! Tel.602 204 
002 - Ideal Reality.

NEMOVITOSTI

* Prodám RD v �erveném Kostelci, plyn, 
topení, nová koupelna, WC, nová st�echa, poz. 
1250 m2, 1.8 mil. K�, Tel. 776 698 035
* Prodám RD ve Václavicích, p�ízemí 2+1 + 
p�íslušenství (koupelna + WC), v poschodí 2 
pokoje + WC, dvorek, stodola, zahrádka. Tel. 
608 164 767
* Prodám v Teplicích nad Met. p�kný RD 
4+1, UT na uhlí, stodola jako dvougaráž, zahra-
da 400 m2, ihned k nast�hování. Cena 1.190.000 
K�. Tel. 608 245 634
* Sháním rodinný d�m se zahradou v Nácho-
d�. Tel.: 603 453 515
* Sháním chatu nebo chalupu v Náchod� a 
okolí do 10 km. Tel.: 777 018 249
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí.  Zn:hotovost. Tel:774777072

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

* Hledáme chalupu do 2mil v Orl. horách v 
dobrém stavu. Tel.: 604 646 108
* Sháníme chatku s malým pozemkem na 
Náchodsku, el. 220/380V, do 1,2 mil., k celo-
ro�nímu obývání Tel.: 608 883 012
* Koupíme stavební pozemek v okolí Nového 
M�sta n/Met. 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
* Pronajmeme skladové a provozní prosto-
ry v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 400 
m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro sklado-
vání, prodejní sklad nebo provoz � rmy. Dobrý 
p�íjezd vozidel, vše zrekonstruováno, k dispo-
zici 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 Hronov. 
Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu 
ur�itou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu ne-
ur�itou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 
3+1 a 1+0. Cena 2.590.000K�,- e-mail: fnin-
vest@seznam.cz Tel:773 268 500, 775 061 233

*  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

* Hledám spole�nici na dovolenou, p�i výle-
tech na kole i p�šky. Dovolenou platím. Pod-
le sympatii t�eba i n�co víc. Samota tíží. Jsem 
Náchodák, 30 let, sportovn� a rodinn� založený, 
d�ti nejsou p�ekážkou. 723 054 796

BYTY

* Pronajmu v Náchod� dlouhodob� komfotr-
ní slunný byt 2+1, hala, balkon (94 m2) v cihl.
dom� po rekonstrukci, blízko centra. Cena do-
hodou, kauce nutná. Volný od 1.7.. Jen vážným 
zájemc�m. TEL.:491 428 236, 606 107 417
* Prodám zd�ný byt 1+1 OV v Náchod� ne-
daleko centra. Cena 640 000. Tel. 608 246 
241
* Mladá rodina koupí byt 3+1 nebo 2+1 v Ná-
chod�. Tel.�.: 775 779 825
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - B�lovsi, I. 
kat. v 3 podlaží, dlouhodob�, 54 m2, �áste�n� 
za�ízený, m�sí�ní nájem v�etn� služeb 3 500,-
K�. Ro�ní kauce na rok p�edem - 44 000,-K� 
nebo dohodou. Tel. 607 95 18 33, volný od 
1.8.2009
* Prodám byt 1+ kk- s lodžií, v OV, Náchod 
- B�loves, cena dohodou, RK nevolat! Tel. 603 
550 557
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�-
chá. Tel: 775777073
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod�, zd�ný, 58 
m2, sou�ástí bytu sklep a p�dní prostory. Od-
koupení možné v zá�í 2009. Prohlídka možná 
po dohod�. Cena: 950 000 K�. Tel.: 604 266 
500
* Prodám byt 2+1 v nov� zatepleném panel. 
dom�, nová okna, poslední u koupališt� na Pl-
hov�, velmi klidné místo. Cena 1.250.000 K�. 
Tel. 774 678 899
* 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
* Pronajmu byt 2+1 v Jarom��i. Tel.: 
728844129
* Pronajmu byt 3+1 v Polici, cena 6500,--K� 
v�. ink. Tel. 777951971
* Nabídn�te ke koupi 1+1, 2+1 v Náchod�, 
tel.: 773 559 014
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Zn:rozvádím se.  Tel: 774777073
* Pronájem za�ízeného bytu 1+1 v OV, Ná-
chod - Plhov, 7.p., balkon v mezipat�e. Kauce 
nutná. Nájem 4.000,- + inkaso. Tel. 602 243 
954
* Pronajmu dlouhodob� zánovní r.d.v �erve-
né Ho�e. V suter.garáž a zázemí, v p�íz. a podkr.
byt 6+1 se 2 koupelnami. Náj.7.900 K� + zál.na 
en. Kauce 30.000 K�, tel. 608 90 30 70. Jen pro 
vážné zájemce.
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s balkonem, 
v 1.NP panelového domu v Náchod� na Plhov�, 
podl.plocha 75m2. Nájemné - 5.000,-K� + inka-
so. Tel.: 608 903 070
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s 
terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím 
naproti hospod�, nájemné 2.900,-K� + inkaso. 
Tel.:608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodob� garsonku v os.vla-
st.v Náchod�, 31 m2, v 1 NP, v nov� zrekonstru-
ovaném dom� poblíž centra. Nájemné + energie 
5.350,- K�. Tel.: # 0608 903 070
* Prodáme byt 3+1 65 m2, cihla, ve Velkém 
Po�í�í. Cena 1,1 mil. K�. Tel. 777 581 452
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví s ga-
ráží v klidné �ásti Nového M�sta nad Metují.
Informace na tel. �ísle 737655713
* DLOUHODOB� PRONAJMU BYT 2+1
NÁCHOD - PLHOV TEL. 728 826 486
* Prodám DB 3+1 Náchod SUN., plov.podl.,-
plast. okna, zd�né jádro, lze p�evést do OV, 1 
190 000K�, 737317019 RK nevolat
* Prodám byt 3+1 s lodžií v Náchod�, osobní 
vlastnictví, klidná lokalita blízko centra, možno 
i s garáží. Cena dohodou. Tel. 736 407 017
* Pronajmu zd�ný byt 1+1 v Náchod� 
na Brance, 47m2 cena v�. inkasa 6200K�. 
Tel.:777603090
* 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
* 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
* 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
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronov�. Tel. 608 

židle sv�tle hn�dé a dvoul�žko (letišt�) hn�dé. 
Cena dohodou. Tel. 604 740 452
* Prodám vykrmená prasata v p�lkách 50 
K�/kg + vnit�ní sádlo a droby zdarma. Krmeno 
bez sm�sí. Volat po 21. hod na tel. 607 950 500
* Prodám 1,5 l�žka rozm�r 140x200 cm, s 
úložným prostorem, matrace v cen�. Levn�. 
Tel. 607 648 957
* Prodám obracák za seka�ku MF-70. Dobrý 
stav, levn�. 774502077
* Prodám palivové d�íví 500-700 K�/m3 a 
prkna 3750-4000 K�/m3. Tel. 776 146 173
* 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
* Nákladní p�ív�s typ VZ30B1, brzd�ný, vý-
robce AGADOS. Rok výroby 1997. P�ípojné 
za�ízení ISO 50. Konstrukce hliníková s krycí 
plachtou. Rozm�ry 4,31x1, 78x0,99 m. Lož-
ná plocha 3,02x1,32 m. Bližší informace na 
tel.:491 424 924, 606 789 999

KOUP�

* Koupím starý motocykl nebo mopeda, i bez 
OTP. Tel.773207158
* 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 starší cihly, cca 500 ks. Tel. 776 146 
173
* Koupím knihy od Jules Verne. TEL.:775 
428 455
* Koupím staré i poškozené hra�ky, nap�.Ka-
den a jiné. Dále koupím staré plyšáky. TEL.:775 
428 455
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, ba-
kelitová 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 nepot�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

* P�ijme brigádníky na pomocné práce ve 
výrob�. Zájemci kontaktujte p. Slavíka na tele-
fonním �ísle 604 929 299
* Nemáte práci, nebo vám hrozí propušt�ní? 
Máme pro vás �ešení! Po�íta� a internet je výho-
da. Volejte 776 565 600
* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 
6000,-K�/týden. TEL.:603 731 609

AUTO - MOTO

* Prodám SPZ k:  Zetoru 6911, 8011, 4011, 
Praga V3S skláp��, k  p�ív�su za OA, k 9t sklá-
p�címu vleku - BSS P 93 S, k Supru 50, k Tat�e 
148 AD 160 je�áb, k Sk�tru Manet S 125 Tel: 602 
230 773
* Prodám kolový 
bagr Warinsky + ná-
hradní lžíce - udržo-
vaný, PF 62 + vlek. 
Tel: 602 279 965
* Prodám Zetor 
3011, 4011 a skláp�-
cí vlek 5t. Tel: 602 
377 370
* Prodám naklada� 
UNK 320, UNC 060 
+ p�íslušenství. Oba 
stroje udržované. 
Tel: 602 269 279
* Prodám je�áb Tat-
ra 148 AD 160 a V3S 
AD 080 a Tatra 148 
plošina 20m. Tel: 

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

Přijmu obch. zprostředkovatele 
pro prodej nádobí ZEPTER.

Požaduji vl. automobil, praxe v přímém 
prodeji. Nabízím 20-25 000Kč/m,  

zázemí stabilní společnosti 
a spoustu dalších výhod.

Místo pracoviště Náchodsko. 
Tel:603505820

www.zemtechnika.cz 
- traktory, stroje a veteráni. 

Tel: 602 230 773          

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, �.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

17 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

RD ve Slavoňově
u N.Města n.M.

RD(5+1)s velkou stodolou a dílnami je po část. re-
konstr.,půda k vestavbě.Na poz.2.400m2  možnost 
výstavby nového domu.Studna.

Cena: 1,72 mil. Kč SLEVA!

RD s komer. prostory v Č.Skalici

Nachází se poblíž náměstí, je ve tvaru „U“.Mož- 
nost podnikání i bydlení-8 místností s koupelnami
a WC ,garáž,k část.rekonstr.PP sklep.

Cena: 1.200.000,-Kč SLEVA!

Nové byty do OV 
v N.Městě n.M.

Výstavba bytů do OV 1+kk-3+1(36-75m2) probí-
há v lukrativní části města-“Březinky“.Při včastné 
rezervaci možnost klientských změn.

Cena: 24.990,-Kč/m2

602 570 327
* Prodám Zetor 7211 - 100% stav + VZV vidle 
do 3 bodu za jakýkoliv traktor. Tel: 602 285 205
* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 205

* Prodám Zetor 7245 a 7045 a cisternu na vodu 
3000l s SPZ - St�edo�eský kraj. Tel: 602 670 
110
* Prodám V3S t�ístranný skláp�� a V3S fekál - 
pln� funk�ní dále pak Zetor 6911. Tel: 724 694 
780
* Prodám malotraktor T4K14 + vlek a náhrad-
ní díly na Zetor 25K + Zetor 12045 - 120.000,- 
K�. Tel: 724 626 227
* Prodám VZV Desta 1,3t, 1,6t, 2,2t, 3,2t, 3,5t, 
i terénní, dále pak smykový naklada� GEHL - 
140.000,- K�. Tel: 728 612 474
* Prodám VZV Desta TX 3522, r.v. 1996 - cena 
180.000,- K� a dále Zetor 7011 s SPZ - 125.000,- 
K� - dohoda možná. Tel: 724 570 325
* Prodám Lanz Buldog 25, r.v. 1941 - funk�ní a 
Škoda 30 s bo�ní lištou. Tel: 724 529 178
* Prodám Zetor 7711 a 6748 s SPZ - oba funk�-
ní, je pot�eba vid�t. Tel: 724 694 798
* Prodám UKT 7245 dvoububen s vysíla�kou a 
Zetor 16145 udržovaný. Tel: 724 843 256
* Prodám vlek s plachtou za OA na 1.300kg, 
r.v. 2000 a Multicar 25 - 3stranný skláp�� a Mul-
ticar 25 - sypa�, košt�, radlice a nádrž na vodu. 
Tel: 602 279 965

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Pohlídáme Vašeho pejska-www.tlapicka.eu-
tel. 603243740
* Prodáme psa Bígla, stá�í 10 m�síc� - ro-
dinné d�vody. Cena:500,- K�. Tel: 608 834 
049

Prodám stavební parcely 
u p�ehrady Rozkoš - v míst� 

Kleny. Tel. 605 180 399

www.doplnek.com



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

M�stys Velké Po�í�í
Nám�stí 561   PS� 549 32

vyhlašuje 

VÝB�ROVÉ �ÍZENÍ 
na funkci odborného pracovníka – ú�etní 
s místem výkonu práce ve Velkém Po�í�í 

Nápl� práce: 
Samostatné ú�tování na uceleném úseku ú�etnictví, nap�. majetek, pohledávky a závazky, 
zú�tovací vztahy k dodavatel�m, odb�ratel�m a zam�stnanc�m, zú�továvání daní, provád�ní 
platebního styku s bankou, inventarizace majetku, pohledávek a závazk�, p�íprava a kontrola 
rozpo�tu m�styse, rozpo�tové zm�ny, p�ísp�vky a dotace organizacím, ú�etní záv�rky, vedení 
ú�etních knih a další práce související s komplexním � nan�ním  hospoda�ením m�styse. 
Dále je nápl� zam��ena na ekonomiku spojenou s dota�ní agendou – p�íprava, realizace, vy-
ú�tování. Jedná se o dotace krajské, státní a p�edevším evropské.

Požadujeme
��spln�ní  p�edpoklad�   dle  § 4  zákona  �. 312/2002 Sb., v platném zn�ní  (nap�. státní
       ob�anství  �R,   trvalý   pobyt  v   �R,  18  let   v�ku,  zp�sobilost   k  právním    úkon�m,
       bezúhonnost,  jednací jazyk)
��st�edoškolské vzd�lání ekonomického sm�ru (maturita)
��praxe v oblasti ú�etnictví výhodou
��praxe ve ve�ejné správ� výhodou 
��znalost cizího jazyka výhodou

P�edpokládáme 
��dovednost pracovat na PC (Windows, MS Of� ce, Word, Excel, internet, elektronická
       pošta) komunikativnost, vst�ícný p�ístup k ob�an�m
���idi�ský  pr�kaz sk. B
��ochotu se dále vzd�lávat 

Nabízíme
��p�edpokládaný   nástup   do   pracovního   pom�ru   od 1. 9. 2009, pop�ípad� dle dohody   
��platové  za�azení   7. (8.)  platová  t�ída dle  na�ízení vlády �R �. 564/2006 Sb., v platném zn�ní
��pracovní pom�r  na  dobu  neur�itou, plný pracovní úvazek

 Uchaze� podá písemnou p�ihlášku spl�ující shora uvedené požadavky a obsahující jméno, 
p�íjmení a titul, datum a místo narození, státní p�íslušnost, místo trvalého pobytu, �íslo ob�an-
ského pr�kazu nebo �íslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis. Dále k p�ihlášce p�i-
loží životopis s p�ehledem o dosavadních zam�stnáních, p�ehledem o odborných znalostech 
a dovednostech, ov��enou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzd�lání a výpis z evidence 
Rejst�íku trest� ne starší než 3 m�síce. P�ihlášku s uvedenými doklady doru�te nejpozd�ji do 
30. 6. 2009 na adresu:  Ú�ad m�styse, k rukám starosty, Nám�stí 561, 549 32 Velké Po�í�í. 
Obálku ozna�te „ konkurz -  ú�etní - neotvírat“. 

Bližší informace podá Ing. Josef Král, starosta 
nebo Dana Zimová, ekonomka, tel. 491 482 732.

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

Regionální kancelář 
v Náchodě přijme 
2 asistenty/ky 

pro prodej.
Info: PO-PÁ: 777 345 132

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

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  

Nové M�sto n/Met. – zahrádka o vým��e 409m2 v os. vl. s chatkou, situováno na jih ...............................450 000,-K� 
Náchod – byt 4+1 na Plhov� v os. vl., 3.NP, 87m2, sv�tlý slunný s výhledem do zelen� ........................1.860 000,-K�
Náchod – zahrada o vým��e 949m2 na Plhov� v okrajové �ásti, celoro�ní užívání .....................................640 000,-K�
Náchod – podstoupení nájem. smlouvy v centru zavedeného baru s hernou, plocha 120m2 .........................Info v RK
Velké Po�í�í – v malebném údolí�ku chatka na vl. pozemku 407m2, v�. vybavení .....................................280 000,-K�
Ž	árky – stavební pozemek o vým��e 2007m2, možnost rozd�lení i na dva pozemky ............................... 450,-K�/m2 
Velké Po�í�í – byt 2+1 ve zd�ném dom� v 1.NP s vybavením, podl. pl. 62m2,2 sklepy .............................850 000,-K�
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�
Chvalkovice – �ást. podsklepený RD 5+1 s terasou a se zahradou o vým��e 1 020m2 ...............................950 000,-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�
Náchod – dlouhodobý pronájem obchodu s výlohou na Kamenici, podl. plocha 63m2 .......................25 000,-K�/m�s.
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 – ul.B�loveská 3+1 v OV ........................1.250 000,-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�
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

Sobota 27.�ervna 2009
Obec, SDH BOHUSLAVICE 

a ostatní zájmové organizace
v Bohuslavicích Vás srde�n� zvou 

na oslavy 130 let založení 
SDH Bohuslavice

spojené s žehnáním symbol� obce a SDH 
a srazem rodák�

Program:
- Od 10.00 hod. na sokolské zahrad�:
* ukázka požárních útok� mladých hasi�� SDH Bohuslavice, ukázky historické ha-
si�ské techniky

- Ve 12.45 hod.na školní zahrad�:
* vystoupení žák� Mate�ské a Základní školy v Bohuslavicích

- Od 14.00 hod. v kostele sv. Mikuláše:
* slavnostní žehnání symbol� obce a SDH za ú�asti Mons. ThLic.
Dominika Duky, po ukon�ení slavnostní pr�vod na sokolskou zahradu

- Od 15.00 hod. na sokolské zahrad�:
* slavnostní zahájení + p�edání vyznamenání �len� SHD, ukázky historické a 
moderní hasi�ské technoky, odpolední programem bude provázet dechová hudba 
Malá muzika Nové M�sto nad Metují, vystoupení mažoretek Carmen DDM Klí� 
Jarom��-Josefov, vystoupení šermí�ské skupiny Novica, ukázka psovod� Policie 
�r Náchod a MO Jarom��, v 17.00 hod. vyhodnocení prací žák� ZŠ, od 19.00 hod. 
tanci a poslechu zahrají Pláteníci, ve�er oh�ostroj

- Od 12.00 hod. do 14.30 hod. bude pro ve�ejnost otev�ena hasi�ská 
zbrojnice, MŠ, ZŠ, Obecní ú�ad a Orelna, v pohostinství U Ježk� bude p�ipravena 
výstava loveckých trofejí �len� MS Bohuslavice.

- Po 19. hodin� start horkovzdušného balonu.

- Od 20.00 hod v sále Orelny tane�ní zábava se skupinou Bladex
V pr�b�hu oslav na sokolské zahrad� - výstava historické hasi�ské techniky, vý-
stava TJ Sokol, promítání � lm�, d�tský koutek, dále pro d�ti velká nafukovací sklu-
zavka a st�elnice MS Bohuslavice.

Po celý den zajišt�no bohaté ob�erstvení!                                                                                                                                     
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 Podle novely zákona o DPH, která platí od 1. 4. 2009 je možné 
uplatnit u osobních automobil� odpo�et DPH. V naší spole�nosti jsou 
však n�která auta užívána i zam�stnanci, u kterých p�ida�ujeme 1 % 
z jejich po�izovací ceny v�etn� DPH t�mto zam�stnanc�m do jejich 
dan� z p�íjmu. Tak hodláme postupovat i nadále, protože v zákonu o 
daních z p�íjm� jsme žádnou zm�nu nezaznamenali. Jak to však bude s 
uplatn�ným odpo�tem DPH, nevznikne zde n�jaká povinnost �ást DPH 
dodanit, resp. vrátit? D�kuji za odpov��.                                A.K., Náchod
 Vaše obava je oprávn�ná, povinnost vypo�ádat se s DPH Vám vznik-
ne. Uvedenou problematiku �eší $ 72 odst. (5) zákona o DPH, kde je 
uvedeno, že pokud plátce p�ijatá zdanitelná pln�ní použije jak pro usku-

te�n�ní své ekonomické �innosti, tak pro ú�ely s  ní nesouvisející, má nárok na odpo�et dan� 
pouze v pom�rné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou �innost. Tento postup lze 
doporu�it, zejména máte-li k dispozici pot�ebné údaje o ujetých kilometrech z minulých období. 
Pak stanovíte pom�r, v jakém je, resp. dosud bylo, p�edchozí služební auto užíváno pro soukro-
mé ú�ely k celkovému po�tu ujetých km tohoto auta, a tímto pom�rem stanovíte tu �ást DPH z 
nov� po�ízeného automobilu, u které odpo�et DPH prost� neuplatníte. Pokud takovéto p�edcho-
zí údaje nemáte, zkuste to kvali� kovan� odhadnout. Pokud takto budete postupovat,nemusíte už 
p�i dalším provozu automobilu z pohledu DPH nic �ešit.
 Pokud však uplatníte nárok na odpo�et DPH v plné výši, považuje se zjednodušen� �e�eno ná-
sledné využívání automobilu pro soukromé pot�eby zam�stnanc� za zdanitelné pln�ní v každém 
zdanitelném období, kdy k tomuto využití došlo. Jedná se o poskytnutí služby podle $ 14 odst. 
3 písm. a) zákona o DPH. Základem dan� je ve smyslu $ 36 odst. (6) písm. b) bod 1. výše sou-
visejících celkových náklad�. Zde tak musíte vy�íslit celkové náklady spojené s užíváním vozu 
v�etn� vhodn� �asov� rozvržených ú�etních odpis� a stanovit jejich podíl na p�íslušné zda�ova-
cí období (m�síc, �tvrtletí), z dosaženého výsledku stanovit podíl p�ipadající na soukromé užití 
a máte da�ový základ pro vy�íslení DPH. Jak vidíte, tento postup je náro�n�jší, a to zejména z 
toho d�vodu, že ho musíte pravideln� uplat�ovat po celou dobu životnosti automobilu, který je
využíván i pro soukromé ú�ely zam�stnanc�.

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“

   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

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
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 Již po �ty�iat�icáté vás zve TJ Sokol Star-
ko� na dálkový pochod „Po stopách boj� z 
války roku 1866“. V sobotu 27. �ervna se 
bude pr�b�žn� vyrážet mezi šestou a p�l 
jedenáctou hodinou na p�ší a cyklo trasy z 
vlakového nádraží ve Starko�i. Pro turisty 
budou p�ipraveny p�ší trasy na 8, 15, 25 a 
50 km a cyklo trasy pro horská kola na 33 
a 66km a silni�ní kola na 33 a 66km. P�i-
praveny jsou atraktivní trasy v okolí Pekla, 
Ratibo�ic, Václavic, 	erveného Kostelce, 
Náchoda a 	eské Skalice. V cíli obdrží kaž-
dý ú�astník krásný diplom a ope�enou klo-
básu. Dále budou vyhodnoceni nejmladší, 
nejstarší a nejvzdálen�jší ú�astníci a nejpo-
�etn�jší kolektiv. Využijte 27.�ervna velmi 
výhodného vlakového spojení do Starko�e 
a zp�t a zejména velkých skupinových slev.             

Jaroslav Rufer

PO STOPÁCHPO STOPÁCH
BOJ�BOJ�

 V pátek 22.5. 2009 se sál Obecního ú�a-
du na Kramoln�, jako každý rok, zm�nil 
v divadelní jevišt�. Dramatický soubor 
„Kašpárek“ p�edškolních d�tí ze zdejší 
MŠ tu p�edvedl nastudování již své t�inác-
té pohádky, tentokrát „O cvr�kovi a mra-
vencích“. Diváci, žáci ZŠ T.G. Masaryka, 
však nez�stali pozadu a na oplátku zahráli 
muzikál „Popelka“, pod vedením p. u�itel-
ky Bydžovské. Potlesk byl veliký a radost 
ješt� v�tší.
 Je krásné vid�t snahu našich ratolestí, 
vytvo�it spole�né dílo s ušlechtilou náplní, 
kterým pot�ší nejen sebe. Když malí za�í-
nají, školáci pokra�ují, my dosp�lí se m�-
žeme jen radovat. Vidíme, že cesta nekon�í, 
že má smysl. A proto, díky všem, kdo nás 
podporují a d�tem umožní své úsilí zhod-
notit - panu starostovi Vl�kovi, p. J. Kro-
pá�kové, naší sponzorce p. M. Koutské, 
m�stu Hronovu a p J. Voltrové za organiza-
ci p�ehlídky dramatických soubor� „Hád�“. 
T�šíme se na p�íští setkání na „prknech, co 
znamenají sv�t“. Za kolektiv MŠ Kramolna                

J.Rezková

Stále nás lákají 
„Prkna, co znamenají 

sv�t“

 Pan Josef Marian Barto� - Dobenín s 
chotí a Správa zámku v Novém M�st� nad 
Metují si vás dovolují pozvat na koncert 
latinskoamerické hudby. Koncert se usku-
te�ní v sobotu 27. �ervna 2009 v 18.00 
hod. na nádvo�í zámku v Novém M�st� 
nad Metují. V podání Jany Bezpalcové 
(akordeon) a Libora Jane�ka (kytara) zazní 
skladby známého argentinského skladatele 
Astora Piazzolly. Vstupné 90,- K�.
 Sponzory akce jsou � rmy Statky Barto� 
Nové M�sto nad Metují, s.r.o., Bauch, Na-
vrátil s.r.o.,BILLcom, s.r.o. a ECHO.

KONCERT LATINSKO-
AMERICKÉ HUDBY

 Další web s regionální tématikou obo-
hatil okresní vlny internetu. Místní surfa�i 
tak mohou nyní najít i prezentaci Velkého 
D�eví�e na Hronovsku. Ta správná vlna má 
sou�adnice: www.velkydrevic.cz

DŘEVÍČSKÝ WEB


