
Ro�ník 17/�íslo 1/15. ledna 2010                          �ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY                              24 000 výtisk�

Příští Echo vychází 22, ledna 2010

www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

POVÁNO�NÍ SLEVY 
NA CELÝ SORTIMENT

www.e-nachodsko.cz                portál  náchodského regionu www.e-nachodsko.cz                

   I v letošním roce víno od nás na Váš st�l
Jarmila JiráskováJarmila Jirásková

 M�jte v roce 2010 dost síly, 
abyste zm�nili to, co zm�nit 
m�žete. M�jte dost trp�livos-
ti, abyste snášeli to, co zm�nit 
nem�žete, m�jte dostatek rozu-
mu, abyste rozeznali, co zm�nit 
m�žete, a co zm�nit nem�žete...
M�jte v roce 2010 i odvahu, 
abyste �elili proudu života s ta-
kovou rozhodností, jako potáp�� 
na snímku vzdoruje poslední den 
roku lo�ského síle �eky Metuje. 
Všem �tená��m, obchodním 
partner�m, spolupracovník�m a 
p�íznivc�m p�eje redakce novin 
ECHO...

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

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

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

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

 Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),

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

OB�ANSKÉ P�J�KY

50 až 200 tis.
�� nízké splátky

�� BEZ POPLATKU P�EDEM
�� p�j�ky z nebankovních zdroj�
�� � nance i pro klienty v registrech
100 tis. ....... již od 1.449 K�/m�s.
200 tis. ....... již od 2.667 K�/m�s.

Žádost vy�ídíte b�hem n�kolika minut na tel.:

733 713 326
733 713 327

Zprost�edkování p�j�ek a jiných � n. produkt�

 P�ij�te ve �tvrtek 21.1.09 od 13 
do 16 hodin na Den otev�ených 
dve�í do ZŠ Náchod-Babí. Srde�n� 
zveme všechny rodi�e d�tí, budou-
cí prv�á�ky a jejich rodi�e a v�bec 
všechny, kte�í mají zájem podívat se 
do naší školy. P�ij�te si pohovo�it s 
našimi žáky a dov�d�t se vše, co vás 
zajímá. Zveme vás také k zápisu do 
1.t�ídy, který se bude konat 4. a 5. 
února vždy od 14 do 17 hodin.

Zuzana Hoffmannová

Den otevřených dveří
na ZŠ Babí

AUTOODTAH
608 95 95 50  Jsou v�ci a jevy jakoby nepodléhající 

„zubu �asu“. Autobusové linky se ruší i nov� 
z�izují, jedna však stále z�stává. Již 89 let 
nep�etržit� funguje autobusová linka Nové 
M�sto nad Metují - Nový Hrádek - Olešnice 
v Orlických horách.                                  (r)

„PRALINKA“

 Do nového roku vstupuje �ervenokoste-
lecká nemovitá kulturní památka - bývalá 
spo�itelna - v opravené podob�. Obnova bu-
dovy byla provedena v rámci státní � nan�ní 
podpory. Budova se do�kala nap�íklad re-
staurace pískovcového soklu, opravy �ásti 
schodišt�, nových sklepních okének s bez-
pe�nostním sklem atd.                              (r)

OPRAVAOPRAVA
SPOŘITELNYSPOŘITELNY

Úklid sn�huÚklid sn�hu
pro firmypro firmy

i soukromníkyi soukromníky

TEL.:TEL.:
724 173 560724 173 560



 TALÍ� VE ZNAMENÍ 
PALA�INEK

Pro št�stí obracejte pala�inky!Pro št�stí obracejte pala�inky!

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ROZUM DO HRSTI
Až budete na bále, v kin�, v supermarketu apod. zkuste si p�edstavit, jak by jste 
reagovali, kdyby náhle vypukl požár nebo došlo k výbuchu.
   Nejspíš si p�edstavíte, jak by lidé bez problém� opoušt�li ohrožený prostor. Emoce 
vyvolané mimo�ádnou událostí u n�kterých lidí mohou p�er�st až do stavu nep�í�et-
nosti a jejich reakce pak nebývají úm�rné závažnosti situace. P�i ohrožení v�tšího 
po�tu lidí snadno vzniká panika. Ve snaze o co nejrychlejší evakuaci „za každou 
cenu“ m�že dojít ušlapání a udušení lidí, kte�í p�vodn� ani nebyli v p�ímém ohrožení
života. Již mnohokrát se ukázalo, že �lov�k je pod vlivem emocí schopný ob�tovat 
i své nejbližší. Naopak se mohou v krizových situacích vyskytnout lidé, kte�í velmi 
brzy podlehnou beznad�ji a bez cizí pomoci nebudou schopni se sami zachránit.
Pokud pat�íte k lidem, kte�í v krizových situacích dokáží rozumn� uvažovat, pokuste 
se mezi lidmi zachovat klid. Tém�� každý �lov�k je psychicky ovlivnitelný, když 
cítí, že mu radí n�kdo zkušený. I jeden �lov�k m�že svým konáním strhnout na svoji 
stranu celou skupinu lidí. Jakmile za�nete lidi v�as uklid�ovat, nejspíš se k vám p�i-
dají i další lidé a m�žete tak vzniku paniky spole�n� zabránit. Musíte však reagovat 
okamžit�,  ve chvíli, kdy se lidé dají do pohybu bude už naše snažení zbyte�né.
   Jestliže se nám nepoda�í zachovat klid mezi lidmi, tak se samoz�ejm� musíte posta-
rat alespo� o sebe a lidi ve své bezprost�ední blízkosti. Jestliže budete blízko dve�í a 
dav by vás mohl ohrozit, tak musíte ohrožený prostor opustit mezi prvními, tedy co 
nejd�íve. Okamžit� informujte záchraná�e a zabezpe�te co nejrychlejší opušt�ní pro-
storu lidí u východu, aby se zvýšila pr�chodnost východu. Jestliže jste dále od dve�í
a za�len�ní se do bezhlav� unikajícího davu p�edstavuje zna�né riziko, rad�ji po�kej-
te a vyhodno�te situaci podle pot�eby:
zjist�te, zda k úniku neexistuje bo�ní východ, pokuste se požár uhasit, poskytn�te 
první pomoc zran�ným apod.
   P�eji Vám, aby jste do situace, kdy život ostatních lidí bude ve vašich rukách, 
nedostali.                                                                                              Old�ich P�ibyl

   �lenové amatérského sdružení SANA d�-
kují M�stské knihovn� v Náchod� za pod-
poru p�i uspo�ádání 4. váno�ní výstavy v re-
prezenta�ních prostorách knihovny. Sdílená 
radost je dvojnásobná radost a my jsme vel-
mi rádi, že jsme mohli svými keramickými, 
d�ev�nými, malovanými a jinými výrobky 
pot�šit v p�edváno�ním �ase �tená�e M�st-
ské knihovny i ostatní obyvatele Náchoda. 

SANA     

  Ivo Haví� z �erveného Kostelce reprezen-
toval �eskou republiku na Mistrovství sv�ta 
v Ma	arsku. V kategorii MASTERS (nad 
40 let v�ku) nakonec vybojoval skv�lé 5. 
místo. Gratulujeme.                                 (r)   

   Pom�rn� �asto se v ECHU do�tete o aktivitách 
spojených s Vilou �erych v Jarom��i. Kdo však 
byl muž, po n�mž nese vila jméno?
Vladislav �erych byl synem majitele cuk-
rovaru a p�ádelny. Místo podnikání si nechal 
vyplatit podíl na rodinném majetku a v�noval 
se svým zálibám: cestování a podpo�e místní 
kultury. Filantrop �erych nechal nap�íklad po-
stavit i pravoslavnou kapli�ku sv. Jiljí. Finan-
coval opravy pomník�, podporoval osobnosti 
místního kulturního a osv�tového života.     (r)

       Ve dnech 4. - 6.prosince 2009 se žáci 
ZŠ v Komenského ulici zú�astnili další ví-
kendové akce - podporované z grantu m�sta 
Nové M�sto nad Metují - „VÍKENDY S 
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ II.“. Druhá �ást 
prob�hla ve Viž�ov� u Mezim�stí, kde jsme 
byli ubytování v krásném objektu „ Dé�ka“ 
Náchod. V pátek jsme do Viž�ova dorazili 
až ve ve�erních hodinách, když jsme zvlád-

li 4 km dlouhou túru z vlakového nádraží v 
Mezim�stí. Po chvilce odpo�inku a ubyto-
vání jsme se vydatn� nave�e�eli a o�ekávali 
p�íchod Mikuláše s �ertem. Kone�n� se ozval 
zvonek, který hlásal jejich p�íchod. Doprová-
zeli je také krásní andílci, kte�í tomu všemu 
dávali slavnostní atmosféru. Každý z nás od 
nich dostal balí�ek vo�avých perní�k�. Pak 
jsme si ješt� oprášili naše znalosti o fotogra-
fování a p�ipravili se na sobotní práci. Ve�er 
jsme zakon�ili písni�kami p�i kyta�e.
      Sobotní ráno bylo obla�né a chladné, tak jsme 
po snídani vytvá�eli první fotogra
 e v budov�. 
Našim úkolem bylo ud�lat zajímavý portrét. 

Zajímá vás, jak prožívali Vánoce naši p�edkové? Musíme konstatovat, že rozdíly jsou oproti 
sou�asnosti obrovské. Advent se nap�íklad na Valašsku podobal postnímu období. Hospodyn� 
p�ipravovaly postní jídla - hrachovou polévku �i pšeni�nou nebo pohankovou kaši. V dob� od 
Lucie do Božího narození se v�štilo po�así podle slupek cibule. Št�drý den nebyl kupodivu 
podkládán za sváte�ní den. Probíhal ve znamení pracovních p�íprav na ve�e�i a nastávající 
svátky. První prací dne byla p�íprava chleba. Hospodyn� vstávala již okolo t�etí hodiny, aby 
zad�lala na chléb. P�i pe�ení chleba, který se chystal na celý váno�ní �as, byl ob�adní význam 
p�isuzován „p�edplameník�m“ nebo „podplameník�m“. Hospodyn� si p�ipravila n�kolik bo-
chánk� chleba, které hodila do pece, aby se upekly ješt� p�ed plamenem. Jeden druh bochánk� 
hospodyn� namazaly medem a dávaly ráno d�tem. Druhý pomazaly husím sádlem a podáva-
ly dobytku. Pecen chleba byl po upe�ení hned položen na st�l, kde z�stal nedot�en po celý 
den. Teprve na Št�pána p�i odstrojování váno�ního stolu odkrojili z pecnu první skrojek. K 
št�drove�erní ve�e�i se p�ipravovala celá �ada jídel, v�tšinou jich bylo devatero. Chystalo se 
pe�ivo, zelí, polévka s h�íbky, fazole, hrách, sušené ovoce, krupi�ná kaše i kynuté šišky. Na 
Valašsku musely být šišky - „slíže“ nebo „šlížky“ tlusté a dlouhé jak obilné klasy, aby podobné 
klasy byly i v  p�íští úrod�. Zvláštní pozornost byla v�nována p�íprav� št�drove�erního stolu. 
P�ikrýval se obvykle ubrusem nebo plachtou, které se na ja�e používalo k rozsévání obilí. Pod 
ubrus lidé strkali peníze, �ímž si cht�li zajistit dostatek pen�z v p�íštím roce. Krom� pe�iva a 
sušeného ovoce se št�drove�erní st�l kladly i šípky. Pojídali je syrové, aby m�li �ervené tvá�e. 
Hlavním jídlem ve�e�e byla polévka z hrachu, �o�ky, brambor, sušeného ovoce a zeleniny. 
Spole�né stolování zahajoval hospodá� nebo nejstarší �len rodiny modlitbou. Za�ínalo se chle-
bem nebo oplatky s medem. Po skon�ení ve�e�e se drobty hodily do ohn�, nebo se zakopávaly 
na zahrad�, aby stromy dob�e rodily a krtci neryli p�du. Zbytky jídel se dávaly kravám - aby 
hodn� dojily nebo dr�beži, aby byla zdravá. Psovi dávali �esnek, aby ší�il strach a lépe hlídal. 
Tak zkuste alespo� n�kterou z t�chto tradic o letošních Vánocích prov��it, zda funguje i dnes. 

Pokoj, lásku a št�stí o Vánocích i v novém roce 2010 p�ejí žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Hv�zdy na talí�i

   Jarom��ská hokejová p�ípravka nezahálela ani mezi váno�ními svátky. Parta hokejových 
nad�jí usp�la na dvou prestižních turnajích. Na druhý svátek váno�ní se zú�astnila siln� obsa-
zeného Kata Cupu v Trutnov�. Mladí hokejisté z Jarom��e nejprve sehráli vít�znou bitvu 7:5 
s talenty z hokejové akademie Ladislava Lubiny Wing 49. Pak prohráli smoln� 2:3 s pražskou 
Spartou. O osudu týmu rozhodl záv�re�ný duel ve skupin� s Bílými tygry Liberec. Jarom��áci 
zvu�ného soupe�e p�ehráli 10:5 a postoupili do 
 nále! Boj o zlato byl hodn� dramatický. Jaro-
m��ská p�ípravka nakonec získala st�íbro po 
 nálové proh�e 2:3 s HC Dv�r Králové/Náchod, 
když rozhodující gól inkasovala 8 vte�in p�ed koncem.
   V úterý 29. prosince pak Váno�ní turnaj p�ípravek v minihokeji uspo�ádala Jarom��. Sady 
medailí byly p�ipraveny jak pro kategorii prvních t�íd, tak i pro druháky. Starší tým Jarom��e 
doplatil na „ospalost“ v úvodu turnaje, když v zahajovacím zápase podlehl 3:5 spojenému 
celku Dvora Králové a Náchoda. Pak se ale domácí do toho po�ádn� obuli a poprvé v historii 
zdolali HC Eaton Pardubice, zvít�zili jasn� 8:4. 
V týmu soupe�e nastoupil nap�íklad Ján Lašák junior. Jarom��ský celek pak smetl 10:0 Dív�í 
hokej.cz, 7:0 Uni�ov a vybojoval st�íbrné medaile! Mladší tým Jarom��e si v úvodu p�ipsal
drtivou výhru 8:0 nad Dvorem/Náchodem. Pak ale už nebodoval, i když sehrál se soupe�i 
vyrovnané partie, a skon�il �tvrtý.
„Krom� prvního utkání p�edvedli naši starší borci výborné výkony. Škoda, že máme se Dvo-
rem takovou sm�lu, podruhé v krátké dob�... Musím vyzdvihnout výkon gólmana Kuby Mož-
ného, který se po delší pauze vrací do staré dobré formy. Vychytal dv� nuly po sob�,“ p�ipo-
míná Josef Nymsa, webmaster stránek jarom��ské p�ípravky http://www.hc-jaromer.wz.cz/
index3.html.
   Pochvalu ale zaslouží všichni hrá�i. Jarom��ský Patrik Jelínek se stal nejužite�n�jším hrá-
�em turnaje, když zastal post branká�e a v záv�re�ném duelu coby úto�ník dvakrát skóroval 
do sít� Uni�ova! Vyhodnocení nejlepších tým� i individuálních ocen�ní obstaral p�edseda HC 
Jarom�� Josef Veselý. Radim Syrovátko i další po�adatelé zaslouží uznání za perfektní orga-
nizaci a zajišt�ní hodnotných cen.                                                                               Petr Záliš

Sváteční „digivíkend“

„CISTERSTUDNA“
   P�i opravách novom�stského centrálního nám�stí byla nalezena celá �ada archeologických 
zajímavostí. Jeden z nejvýznamn�jších objev� byl zp�ístupn�n p�ímo na nám�stí. Nov� od-
krytá studna vydala své tajemství: Monumentální soustavu podzemních prostor cosi mezi 
studnou a cisternou fungující na p�edpokladu existence tzv. puklinové vody.                       (r)

Protože jsme ve�er o�ekávali p�íchod Ježíška, museli jsme se na to �ádn� p�ipravit. Vyrobili jsme pa-
pírové ozdoby na strome�ek, zhotovili nepe�ené cukroví a vyrobili také korálkové náušnice jako dárek 
pro naše maminky, babi�ky a kamarádky doma. Po výborném ob�d� a odpo�inku jsme vyrazili na lov 
snímk� do p�írody. Krásná krajina a nedaleký les k tomu p�ímo vyzývaly. Dom� jsme si také p�inesli 
stromek, který tam zlomený zanechala nedávná vich�ice. Po návratu do Dé�ka jsme si naše úlovky pro-
mítli pomocí dataprojektoru na plátno a zam�stnanci 
 rmy Fotoalb a.s. Náchod provedli zhodnocení 
našich záb�r�. Dále jsme si vybrali sv�j nejhez�í portrét a nechali zhotovit váno�ní nebo novoro�ní p�ání 
s naší fotogra
 í. Pak jsme si ozdobili strome�ek a p�ipravili dáre�ky. Po náro�ném dni jsme se t�šili na 
št�drove�erní ve�e�i, byla opravdu vydatná - ku�ecí �ízek s bramborovým salátem, �aj s cukrovím a man-
darinky. Kone�n� se ohlásil Ježíšek a my všichni jsme zasedli u strome�ku kolem n�ho.
Každý dostal n�kolik drobných dáre�k�, které ur�it� pot�šily. Za doprovodu kytary jsme si také 
zazpívali váno�ní koledy. Sobotní den jsme na oslavu Silvestra zakon�ili barevnými petardami. V 
pozdních hodinách jsme ulehli ke spánku p�íjemn� znaveni a plni dojm� z dnešního dne.
      Ned�lní ráno bylo op�t zamra�ené. Nám to ale nevadilo, protože nás �ekalo záv�re�né vyhod-
nocení našich fotogra
 í od profesionálních fotograf� z FOTOLABU a p�edání skv�lých cen od 
sponzorských 
 rem: FOTOLAB, Olympus, Canon a Nikon. Dokon�ili jsme si ješt� váno�ní p�ání 
a pak už zbývalo jen uklízení a balení našich v�cí. Po chutném ob�d� jsme spole�n� odešli sm�r vla-
kové nádraží do Mezim�stí. Myslím, že se i p�es nep�íze� po�así náš „digivíkend“ vyda�il. Odvezli 
jsme si plno zážitk�, n�kdo také nové kamarády a t�šíme se na další setkání s digitální fotogra
 í. 

Bc.So�a Novotná,DiS. a Mgr. Jitka Suchánková

Pod�kování 
knihovn�

HAVÍŘ 
KULTURISTA

�rn� �asto se v ECHU do�tete o aktivitá

BOHÁ� BOHÁ� 
FILANTROPFILANTROP

   Dne 22.12.2009 uplynulo 5 smutných let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
d�de�ek, pan Rudolf Lohnický z Náchoda.  
Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.     

Se smutkem v srdci vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA

Porazili Pardubice 
i Liberec



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

ADVENTNÍ KONCERT 
S VÁNO�NÍM P�EKVAPENÍM

   Třetí adventní neděli se novoměstskou sokolovnou rozezněly tóny chrámových i světských skla-

deb v podání smíšeného pěveckého sboru Kácov a Novoměstského orchestru pod vedením sbor-

mistra a dirigenta pana Jaroslava Rybáčka.

Počasí zatím venku tu pravou vánoční atmosféru ještě nevykouzlilo, ale osobité provedení skladeb 

v podání obou těles to v sále dokázalo.

   V průběhu koncertu čekaly posluchače i chvíle překvapení, které k Vánocům neodmyslitelně 

patří.Byla to pravá zimní koulovačka se šálami i čepicemi na hlavách zpěváků při poslední skladbě 

v závěru první poloviny koncertu.

   Hlavní vánoční překvapení čekalo všechny přítomné v úplném závěru vystoupení. Srdečné a ve-

selé provedení tří skladeb z muzikálu Mrazík v úpravě Vladimíra Popelky. Pohádkovou atmosféru 

podtrhly typické kostýmy zpěváků z této známé pohádky.

   Odměnou všem účinkujícím byl dlouhotrvající potlesk vyprodaného sálu sokolovny při odpo-

ledním i podvečerním koncertě.

Nezbývá než popřát zpěvákům, muzikantům i sbormistrovi a dirigentovi panu Jaroslavu Rybáč-

kovi, aby se stejnou srdečností a osobitostí, které vyzařují ze skladeb v jejich provedení, předávali 

radost ze zpěvu i hudby na koncertech i v novém roce 2010.           Jana Vitverová, členka sboru

Realitní Kancelá� REKA - Doležal a Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – pronájem 2+1 a 2+kk, výborný stav, sít�,  .......................4.500/m�s a 4.000,-K�/m�s.
Jarom�� – byt 1+1 v OV,48 m2, možno i nebyt.prostory, nutné úpravy ...................560.000,-K�
Police n.M.- byt 1+3 v OV,62 m2, 3 NP po rekonstr, ÚT dálkové ............................895.000,-K�
�ervený Kostelec – byt 3+kk v OV, 77 m2 ve zd�ném dom�, ÚT plyn...................770.000,-K�
Rtyn� v Podkrk.- stavební, opl. poz. 1028 m2, sít� u poz.,p�kné místo ...................355.000,-K�
Hronov – pronáj. Obchodu v centru 90 m2, ÚT plyn, 2 výlohy, soc.záz ............15.000,-K�/m�s
Velké Po�í�í – 2 gener.d�m, 3 garáže, ÚT plyn, poz.812 m2, dobrý stav ..............2.690.000,-K�
�eská Skalice- koncová, �adová garáž zd�ná 21 m2 ....................................................68.000,-K�
Velká Jesenice – dr.byt 1+3 v cihl. dom�, 77 m2, balkon, ÚT pevná, jen za  ...........860.000,-K�
Police n.Met. – prodej sklená�ství 79 m2, el., topení pevná, dobrý stav....................333.000,-K�
Velké Po�í�í – 2 gener. RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn, super místo ...........2.320.000,-K�
Teplice n.Met. – krásná roubenka, 5 pokoj�, soc.záz., bazen, altán, poz.1205 m2 1.890.000,-K�
�eská �ermná – v�tší chalupa, 4 pokoje, rek., sít�, poz.1313 m2, super místo ..1.940.000,-K�
Náchod – rekr.chata, zd�ný suterén, zatepl.+ podrkoví,voda.el., 332 m2 .................415.000,-K�
Náchod – druž.byt 1+3 73 m2, 2.NP s výtahem, zd�né jádro, p�kný .....................1.150.000,-K�
�ervený Kostelec – stav.poz. 3 648 m2, voda a el.na poz., dobrý p�ístup ..................175,-K�/m2

Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení. Nutné opravy ......................575.000,-K�
Chvalkovice – velký RD 1+6, stodola, poz.1058 m2, sklep, p�da, dobrý stav .....1.520.000,-K�
He�mánkovice – RD po �ást. reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2..................757.000,-K�
Starko� – v�tší RD v rekonstr. + materiál, sit� nové,plyn,748 m2 ..........................1.690.000,-K�
�eská Skalice – opl. poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky, 230/400V, sít� u poz ..............695.000,-K�

Gymnastky ve Špindlerov� Mlýn�
    V sobotu 12.prosince 2009 se d�v�ata z náchodského So-
kola zú�astnila závod� ve Špindlerov� Mlýn�. Sout�žili zde 
dívky a chlapci z oddíl� všestrannosti a ASPV ve sportovní 
gymnastice.

Závod se konal ve velmi p�kné tenisové hale v �ásti Špindlerova Mlýna 
-  Bed�ichov� a byl velmi dob�e p�ipraven.
     Sout�žilo se v p�ti kategoriích. Sokol Náchod m�l zastoupení v ka-
tegorii II, kde si velmi dob�e vedly Pavlína Vejrková a Anna Páclová. 
Pavlínka v této kategorii zvít�zila a Ani�ka obsadila 8.místo. V kategorii 
IV zvít�zila náchodská Sokolka Adéla Zákravská, která cvi�í v Sokole 
teprve jeden rok.
D�v�ata jsou výborn� všestrann� p�ipravená, protože krom� gymnastiky 
byly sou�ástí sout�že také testy rychlosti a obratnosti a vše se po�ítalo 
do kone�ného výsledku.
     Tento závod byl také sout�ží tým� a a� po�tem nejmenší družstvo ( 
dívky byly jen t�i), dokázaly v sout�ži deseti družstev zvít�zit. Po závod� 
jako odm�nu dostali všichni vstupenku do bazénu vojenské zotavovny 
Bed�ichov, kde si užívali tobogámu, ví�ivky, vlnobití i r�zných proti-
proud�, tak že se závod a celý víkendový den opravdu vyda�il. Za to 
všichni po�adatel�m moc d�kují.
   V ned�li 13.prosince se pak v Hradci Králové konala krajská ligová 
sout�ž ve sportovní gymnastice. V této sout�ži se ve � nále III.ligy žen 
utkalo družstvo TJ Sokol Náchod s družstvem TJ Sokola Chrudim. Ná-
chodská d�v�ata startovala ve složení:
Simonová, Havlí�ková, Zákravská, Hlavá�ová a Adamu. Pro Míšu Ada-
mu to byl první závod po zran�ní, (leh�í výron v kotníku ), kdy šla jen 
t�i ná�adí a necvi�ila na akrobacii. D�v�ata bojovala jako lvice a porazila 
Chrudim vysokým rozdílem - 128 bod� proti 102 bod�m chrudimských 
d�v�at. A vybojovala tak postup do II.ligy pro rok 2010.
     V jednotlivkyních zvít�zila Susan Simonová a získala tak titul p�ebor-
níka Královéhradeckého kraje. Hned za ní z�stala její oddílová kolegyn� 
Lucie Havlí�ková, která zacvi�ila své sestavy kone�n� bez trémy a bez 
chyb. Na t�etím míst� skon�ila hradecká závodnice Anežka Kubiasová 
spole�n� s Michaelou Adamu.
Páté místo pat�ilo Adéle Zákravské.                                                   Dop. 

Z DESETI NASAZENÝCH OSM TITUL�
   První prosincová ned�le roku 2009 pat�ila, jako již každoro�n� P�EBORU �ESKÉ 
REPUBLIKY �OS 2009 Nejmladšího žactva, který po�ádá Vrcholové st�edisko JUDO 
CLUB TJ Sokol Praha Vršovice. V letošním roce se této sout�že pro mlá	ata, mohli 
zú�astnit mladí judisté narození v letech 1999 a mladší, chlapci a dívky bez rozdílu.
   JUDO CLUB TJ Sokol �eská Skalice p�ivezl do Prahy družstvo složené v�tšinou z 
úplných nová�k�, z nichž n�kte�í stáli na startu opravdu poprvé. Nejmladším závod-
ník�m p�ijeli pomoc i jejich starší a zkušen�jší kamarádi, z nichž n�kte�í m�li za úkol 
obhájit lo
ský titul P�EBORNÍK �R �OS 2008. Celkem jsme nasadili do boj� o titul 
10 mladých závodník�.

A jak to dopadlo? Naši nejmenší, kte�í se 
teprve rozkoukávají a pomalu za�ínají sbírat 
svoje první zkušenosti na sout�žích, si sv�j 
k�est ohn�m odbyli skute�n� ve velkém sty-
lu.
Pravda je, že ob�as ukápla n�jaká slzi�ka, 
p�ibyla n�jaká ta mod�ina, ale všichni dali 
do svých zápas� úpln� všechno a tam, kde 
chyb�la technika, nechyb�la v�le zvít�zit.
Titul P�EBORNÍK �R �OS Nejmladší-
ho žactva pro rok 2009 v JUDU získávají :
ROHAN Ivo, DVO�Á	EK Antonín, KO-
NÁŠ Rudolf, FIDLER Michal, DUSÍK Lu-
káš, a KRSEK Daniel.
Na 3. míst� se umístil teprve šestiletý FID-
LER Lukáš, 4. místo vybojoval MAKYDA 
Jan.
Naši nejzkušen�jší závodníci, obhájci lo�-
ských titul�, KUBÍ	EK Tomáš a KOLÍNO-
VÁ Tereza si došli pro svá vít�zství naprosto
suverénn�. Své soupe�e poráželi rozdílem 
n�kolika t�íd. Titul P�EBORNÍK 	R 	OS 
Nejmladšího žactva pro rok 2008 obhájili 
a stali se tak držiteli titulu i pro rok 2009!!!
A celková bilance? Více než dobrá. Deset 
nasazených judist� vybojovalo pro 	eskou 
Skalici 8 titul� P�EBORNÍK 	R 	OS.
Pod�kování pat�í hlavn� všem rodi��m a ka-
marád�m, kte�í nám po celý rok pomáhají a bez 
kterých by to nešlo.            

 Olda Kolín
Foto archiv: Honza Makyda, Monika Ku-
bí�ková

NEJSTARŠÍ HASI� V OKRESE
 Nejstarší člen běloveského dobro-
volného hasičského sboru - pan Ka-
rel Kašpárek, který je také současně 
také nejstarším členem dobrovolných 
hasičských sborů v celém okrese Ná-
chod, v prosinci 2009 oslavil své 104. 
narozeniny.
 Aktivním členem místního hasič-

ského sboru byl cca 60 let. V Domově 

důchodců Náchod, který je dnes jeho 

skutečným domovem, je velmi spoko-

jen. Velmi si zde pochvaluje své spolu-

bydlící, přístup pana ředitele, sestřiček i 

dalšího zdravotnického personálu.

 Pan Karel Kašpárek se velkou měrou 

podílel na vzniku knížky „Vzpomínky 

na Běloves“, kterou napsal běloveský 

kronikář Antonín Samek. Na Běloves si 

pan Kašpárek velmi často a rád zavzpo-

míná. Do dalších let panu Kašpárkovi 

přejeme především hodně zdraví!

       Ing. Jiří Polák SDH oddíl MH Běloves

 Zleva: pan Polák, pan Samek a za nimi oslavenec...

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, www.andy-skalice.cz

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže



SPOLE�NOST
JECH CZ s.r.o. DOBRUŠKA
– výrobce �aloun�ného nábytku

vyhlašuje výb�rové �ízení na pozici
PROGRAMÁTORA CNC stroj�PROGRAMÁTORA CNC stroj�

Požadujeme:
�  SŠ nebo VŠ vzd�lání technic-
     kého zam��ení
�  znalost gra� ckých program�
�  praxi v oboru
�  �idi�ský pr�kaz 
�  znalost  AJ vítána

Nabízíme:
�  zam�stnání ve stabilní � rm�
        s dobrými výsledky
�  kvalitní pracovní ohodnocení
�  samostatnou práci s možností
          seberealizace
�  odborný r�st

Písemné nabídky s profesním životopisem
zasílejte na adresu: 

JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

Kontaktní osoba:
Yvona B�oušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

E-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské pot�eby
( psí boudy, králikárny )
- d�ev�né brikety

tel : 602 413 513

Jaroslava Kubcová
Poděbradova 211 v Náchodě

tel. 491 421 944

Vám nabízí

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOBVÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

fi rmy QUELLEfi rmy QUELLE  - 50 %
El.nářadí BOSCH

objednávka do 48 hodin

eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz

www.strechy-pesta.cz

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

 Prodám Labské kameny r�zné veli-
kosti na dekoraci, TEL.:602 145 222

 U příležitosti desátého vý-
ročí Tříkrálové sbírky v České 
republice se v Náchodě v pátek 
8. ledna konal průvod Tří králů 
s velbloudem. Průvod provázel 
hojný dav diváků, kteří svými 
příspěvky přispěli na pomoc 
lidem v nouzi. Snímek Josefa 
PEPY Voltra zachytil průvod na 
náchodském náměstí....

HLEDÁ SE

 Obraz uvedený na fotografi i (bez rámu) byl 
odcizen v době mezi 29.8. a 6.12.2009 z domu 
ve Stárkově, č.p. 182.
 Obraz má rozměry přibližně 3,5x2,5 m. Za 
poskytnutí informací, které povedou k naleze-
ní obrazu, je vypsána odměna ve výši

K� 50.000,-
(slovy: padesát tisíc korun českých).

 Důvěrné informace předávejte prosím pouze 
polici v Hronově, tel. 974 534 731

nebo paní U.Steigenbergerové,
tel. 0043 2766 8592

P.O.B. 60, A-3170 Hainfeld, Rakousko



V PRODEJI JIŽ ZÁJEZDY NA ROK 2010
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy - Slevy až 15% do 31.1.2010 a zaplacení zálohy 50%

SVOZY Z NÁCHODA ZDARMA
CK MELISSA TRAVEL – specialista na Řecko Slevy až 12% do 28.2.2010 a zaplacení zálohy 500Kč/osoba
CK EXIM TOURS – sleva ve výši až 15% nebo Vaše dítě až do 15 let zcela zdarma při rezervaci zájezdu

do 15.2.2010 složení zálohy alespoň 30%

NOVĚ: TRANSFERY K LETŮM Z PRAHY Z NÁCHODA
CK ALEXANDRIA – sleva ve výši až 12% do 31.1.2010 nebo dítě zcela zdarma ve vybraných termínech

CK ALEX – slevy ve výši až 18% do 28.2.2010 pro odlety v červenci a v srpnu nebo dítě do 15 let zcela zdarma
ČEDOK – slevy ve výši až 8% do 31.1.2010 a zaplacení zálohy alespoň 30% nebo sleva pro seniory až 50%

****
V nabídce také katalogy: FIRO TOUR, KOVOTOUR, KRASIM TOUR, PARKAM, NECKERMANN, FISCHER,

VIAMARE, BLUE STYLE, PRADOK atd.
****DIVADLO GOJA MUSIC HALL – D�TI RÁJE 15.5.2010 od 19:00

Kamarádi do dešt� se vrací jako d�ti ráje, Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi budou vystupovat v rolích DJ�, v hlavní ženské roli 
se p�edstaví Iveta Batošová. Písni�ky Františka Jane�ka, Michala Davida, Zde�ka Bartáka, Pavla Vrby a skupiny Kroky hrají 

v muzikálu hlavní roli. Cena: 1.180,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce
****DIVADLO HYBERNIA- BARON PRÁŠIL 10.4.2010 od 18:00

P�íb�h plného cit�, nap�tí i humoru. Baronovy neuv��itelné p�íhody (d�lová koule, b�icho velryby, p�íb�h sultánova pok-
ladu,….) Hrají:Daniel H�lka, Josef Vojtek, Sabina Laurinová, Ji�í Langmajer a další

Cena: 1.180,-K� v�etn� vstupenky, dopravy a pr�vodce
****Lyžování o jarních prázdninách – Francie-Risoul-Vars 5.2.-14.2.2010

Ubytování je zajišt�no v rezidencích, 150 m od lyža�ského areálu, v jednom z nejv�tších snowboardových ve Francii Cena: 
8.480,-K�/osoba, (doprava z Náchoda, ubytování ve studiu pro 4 osoby nebo v APT pro 6 osob, 6-denní skipas, povle�ení, 

služby delegáta, pobytová taxa,spot�eby energie,  pojišt�ní CK

!DÁLE ZAJIŠŤUJEME: VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY!
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Navštivte nás v Naši provozovně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.

Kreditní karta VisaKreditní karta Visa
na 100 000,-kčna 100 000,-kč

bez příjmů a registrů!
Nutné OP a 1000,-kč

na založení kreditní karty.
Hledáme i spolupracovníky.
603 940 082, 731 817 679

NEBANKOVNÍ P�J�KY
pro zam�stnance,d�chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel : 602 413 513

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

Rizikové kácení Rizikové kácení 
stromůstromů

* kompletní lesnické a zahradní práce
* drcení (štěpkování) větví
* frézování pařezů
* seřezávání a prořez stromů
* přibližování dřeva UKT
* zalesňování mot. jamkovači
* stavba oplocenek
* postřik a ochrana mot. rosičem
* střih živých plotů

Martin Hebelka
Hradecká 639, Jaroměř 551 01,

telefon: 724 519 651,
e-mail: info@lesnicke-prace.cz 

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým  nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

Uklidíme 
a odvezeme 

sníh...

TEL.: 602 145 222

 V obci Mezilesí se uskute�ní tradi�ní 
ples vousatých (sobota 30. ledna od 20 
hodin, v místním pohostinství). Jedno je 
jisté, mezi sponzory akce jist� nebudou 
výrobci holicích strojk� �i žiletek...    (r)

„VOUSÁ�I„VOUSÁ�I
V GALA“V GALA“

Zavedená fi rma přijme 
obchodní zástupce 

pro část území ČR
- požadavek dobrého jednání  s lidmi, 
  ctižádostivost, píle
- řidičský průkaz na osobní automobil
- odměna základ + provize z prodaného zboží
- možnost výdělku až 25000 Kč i více

kontakt: mobil 603 491 935, 
a 603 491 936        

uvádí v m�síci LEDNU 2010

 P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  ozna�ené  programy  pro  držitele  pr�kaz� M�Ú v Náchod�,  ZTP a ZTP/P. 
Pr�kazy na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek.  

Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA 
V NÁCHOD� 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

* Úterý 19. 1. v 19.00 hodin
Bohuslav Matoušek (housle)

Petr Adamec (klavír)
Koncert ab. cyklu - sk. “K”  SLEVA

Vstupné: 130, 110, 90, 70 K�

* St�eda 20. 1. v 19.00 hodin
Alejandro Casona: Jit�ní paní

Východo�eské divadlo Pardubice
P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”

Vstupné: 300, 280, 260, 240 K�

* �tvrtek 28. 1. v 19.00 hodin
Elena Sonenshine & Jocose Jazz

Jazzový koncert
Vstupné: 130 K� SLEVA

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
� možnost kvalifikace - ZK p�i SOU Služeb Praha

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZD�LÁVÁNÍ
v�. materiálu v daných oborech

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

Rozši�te Vaše vzd�lání a služby
pro Vaše zákazníky

Nabízíme nové kurzy
- masérské

- masérské techniky
  * reflexní masáže * lymfatické masáže

  * lávové kameny, ba�kové techniky a další
- kosmetika

- p�ístrojové techniky
     

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

           

 Vokáln�-instrumentální soubor Sk�iván-
ci, složený ze student� Jiráskova gymnázia 
v Náchod�, po více než p�lro�ním vyjed-
návání, v polovin� prosince zamí�il do slo-
vinského m�sta Cereklje na Gorenskem. 
D�vodem bylo navázání partnerství s tam-
ním p�veckým sborem ze školy Davorina 

Jenka. Po úvodním „o�ukávání“ na dálku 
se oba soubory dohodly na vým�nné spolu-
práci. Proto tedy Sk�ivánci už v zá�í za�ali 
p�ipravovat váno�ní repertoár, kterým ve 
Slovinsku p�iblíží �eské hudební Vánoce. V 
programu byla také za�azena slovinská kole-
da „Kaj sa vam zdi“, kterou dirigent souboru 
prof. Milan Poutník upravil rovn�ž pro in-
strumentální �ást souboru a kterou p�ipravili 
pro spole�ný slovinský koncert v Cereklje. 
Stejn� tak si tamní soubor dal za úkol p�ipra-
vit námi vybranou �eskou koledu.
 Pokud vše p�jde podle domluveného 
plánu, m�li by naši slovinští p�átelé zavítat 
na oplátku také k nám. Na p�elomu m�síc� 
kv�tna a �ervna p�íštího roku je, doufejme, 
budeme moci pohostit v Náchod�. V plánu 
jsou spole�né koncerty v rámci festivalu Ca-
merata nova Náchod a pokra�ování zapo�até 
hudební spolupráce.                               P.H.

Sk�ivánci vyrazili na jih

 Zatím jsem ty �erné obludy civící do slunce vid�l jen na polích daleko za obcemi. V 
�eské Skalici asi „zase p�edb�hli dobu“ a na radni�ních hodinách se ru�i�ky to�í obrácen� 
- jako v Kocourkov�.
 Vše lze zd�vodnit, vše lze okecat, vše lze p�enést na ekonomickou bázi... Zvlášt� v �es-
ké Skalici se to radnici (asi díky pohádkám Boženy N�mcové) da�í. Ne, že by, jako novo-
dobí kocourkovští radní, cht�li postavit místo kašny na nám�stí zpátky starou dobrou pum-
pu. Ne, ne! Ve Skalici jsou radní moud�í lidé jdoucí s dobou, a tak se zasazují o ekologii. 
V pr�myslové zón� m�sta již necht�jí žádnou novou fabriku, žádného živnostníka, žádnou 
provozovnu služeb, ale fotovoltaickou elektrárnu! Už žádné problémy s pr�myslovými 
stavbami, už žádné problémy s ekologickými dopady, už žádné problémy se zam�stnanos-
tí místních obyvatel, prost� pohoda, klídek a tabá�ek! Prodáme pozemky za slušný peníz a 
elektrárna bude jenom tak stát, hyzdit krajinu a vlastník�m vyd�lávat peníze, které nebude 
platit ve své podstat� stát, ani Evropská unie, ale každý klient elektrárenské spole�nosti v 
tak zvané platb� za „zelenou energii“. N�kdo tomu �íká dobrá investice, já slušný tunel!
 A naprosto vážn�, nevím o takovém m�st� �i obci, která by šla investor�m fotovoltaické 
elektrárny tak na ruku. Zatím jsem ty �erné obludy civící do slunce vid�l jen na polích 
daleko za obcemi. V �eské Skalici asi „zase p�edb�hli dobu“ a na radni�ních hodinách se 
ru�i�ky to�í obrácen� - jako v Kocourkov�.                                                                               

 Petr Fejfar

Skalický „ekologický“ Kocourkov

M�sto Náchod vyhlašuje výb�rové �ízení
na pronájem restaurace

Na koupališti v Náchod�,
v�etn� kiosku v p�ízemí objektu.

Prohlídka objektu je možná
po dohod� na telefonu 491 405 237.

Minimální cena m�sí�ního nájmu
je stanovena na 5.000,- K�.

Pronájem restaurace od 1.2.2010.
Informace o podmínkách výb�rového �ízení:

na ú�ední desce M�Ú Náchod,
na internetové adrese

www.mestonachod.cz,
nebo na telefonu 491 405 237.

Uzáv�rka p�ihlášek je dne 22.1.2010 ve 13 hod.

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

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�

 Ve dnech 30. a 31.ledna 2010 se na zimním stadionu v Náchod� uskute�ní již 3.ro�ník 
mezinárodních závod� v rychlobruslení na krátké dráze - shorttracku.
 Náchodští závodníci se tak po lo�ských výjezdech na závody do Rakouska, N�mecka, Pol-
ska, Ma	arska a na Slovensko, p�edstaví na svém domácím led�. Soupe�i jim budou závodní-
ci ze všech ostatních �eských oddíl�, v�etn� kompletní reprezentace �R, ze Slovenska,
Polska a dalších zemí.
 Svou ú�ast p�islíbila i naše nejlepší reprezentantka, vloni bronzová 
na Mistrovství Evropy, Kate�ina Novotná. V této dob� jí bude vrcholit 
p�íprava na Olympijské hry v kanadském Vancouveru a stejn� jako v 
minulých letech, bude závodit s našimi nejlepšími muži a juniory.
 Závody budou probíhat v sobotu od 12 do 18 hodin, v ned�li od 9 
do 14 hodin. Zveme všechny p�íznivce sportu, aby se p�išli podívat na 
zajímavé boje v tomto velice atraktivním sportovním odv�tví.

ZÁVODY V SHORTTRACKU V NÁCHODĚZÁVODY V SHORTTRACKU V NÁCHODĚ

 Dvanátiletý Mat�j Forman z �eské Ska-
lice pat�í mezi mladou generaci se zcela ne-
obvyklou zálibou. Krom� tenisu a �lenství v 
místním SDH je velice aktivní v úklidu sn�-
hu na chodníku p�ed domem, ve kterém žije 
s rodi�i a dv�ma sourozenci. Je to skute�n�
obdivuhodné s jakou chutí se stará o „sv�j“ 
chodník. V zim� odklidí sníh, posype št�r-
kem... Chodník udržuje i b�hem letních m�-
síc�.
 Podle slov jeho rodi��, udržuje chodník 
dobrovoln� i p�esto, že zná nový „chodníko-
vý zákon“.
 Snímek zachycuje Mat�je p�i úklidu so 
�asné sn�hové nadílky v ulici B.N�mcové v 
�eské Skalici.          foto + text Ivan Vávra

ZASLOUŽÍ
POCHVALU

NEJLEVN�JŠÍ TAŽNÁ ZA�ÍZENÍ V REGIONU

nap�. Škoda Octavia I. - 2500,-K�, Škoda Fabia - 2500,-K�
ceny jsou kone�né, vše homologováno dle atestu EU (E27, EHK 55)

kontakt:
Fa PERFECT CENTRUM s.r.o.,

K.Sv�tlé, Hronov,
Tel. 602 489 919, 731 412 000

 TJ Spartak v Novém M�st� nad Metují po�ádá ve st�edu 20. 1. 2010 od 9.30 do 10.30 
hod. sportovní akci pro žáky místních i p�espolních základních a mate�ských škol. Na 
zimní stadion do Nového M�sta nad Metují p�ijedou d�ti i se svými u�iteli, aby zde zhlédli 
program, který pro n� p�ipravil oddíl krasobruslení a oddíl ledního hokeje. Na ledové 
ploše uvidí krasobrusla�ské vystoupení jednotlivc� i skupin a po té na n� �eká ukázka 
minihokeje v podání malých hokejist� z p�ípravky. Tuto akci p�ipravil TJ Spartak v rámci 
náboru nových �len�, chce d�tem oba tyto sporty p�iblížit a p�ilákat je na zimní stadion, 
který v lo�ském roce prošel zásadní prom�nou, na míst� starých šaten bylo vybudováno 
nové moderní sociální zázemí. Na akci je zvána i široká ve�ejnost.

                                                                     Alice Linhartová

Ledová exhibice



* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�, Halví�ko-
va ul.240, nájem 3000,-K� + 500,-K� inkaso. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+kk v Hronov�, Havlí�kova 
ul.240, nájem 4000,-K�
+ 500,-K� inkaso. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1500,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Prodám byt 2+kk v OV po celk.rekonstrukci 
v Náchod� Plhov, cena 1,1 mil.K�. TEL.:777 94 
20 02
* Pronajmu malou za�ízenou garsonku v OV 
na Malecí v N.M�st�. Pouze spolehlivým, volná. 
M�s.nájem celkem 5.600,- K�. Nutná kauce jed-
noho nájmu p�edem. Tel.: 737 902 160
* Pronajmu byt 2+kk v �erveném Kostelci, 
nov� zrekonstr., blízko centra. TEL.:606 64 36 35
* DLOUHODOB� PRONAJMU BYT 2+1 
NÁCHOD - PLHOV IHNED VOLNÝ TEL. 728 
826 486
* Pronajmu byt 2+1 Jarom�� - Josefov, nájem 
3500,-K� + inkaso. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu dlouhodob� p�kný slunný byt 2+1 s 
balkonem v Náchod� �áste�n� za�ízený. TEL.:732 
167 291
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met., po 
kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. linka, 
zd�né jádro. Tel. 777 606 801
* Pronajmu byt 2+kk nov� zrekonstruovaný, za-
�ízený v centru Náchoda, 2.patro, kauce 20 tis.K�, 
nájemné + inkaso 6800,-K�. TEL.:777 55 10 22
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti U 
NEMOCNICE, tel.608 976 956
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�s-
ta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Pronajmu garsonieru v Hronov�. TEL.:608 
66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n/M v za-
tepleném dom�, plastová okna, možnost p�ipojení 
internetu. P�i nástupu kauce. Volný ihned. Tel. 608 
323 373
* Nabízím pronájem bytu 1+1 v panel. dom� 
v Náchod� - Plhov. Tel.: 608 937 022, bp.nsk@
seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Plhov�. Ná-
jem 5 500,- K� v�. inkasa. Kontakt 602 314 175
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk 
na Komend� v Náchod�. Nová kuchy�ská linka, 
ledni�ka, st�ešní okna, klidné místo blízko centra. 
Nájem 3900,-.Kauce 10.000,-. Volné ihned. Kon-
takt 602 247 247
* Pronajmeme byt 1+1 s kk v Náchod� na sídlišti 
U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�. Tel. 737 814 092
* Prodám slunný družst.byt 3+1 na Plhov�. 
TEL.:776 28 78 16
* Pronajmu byt 2+1 a 1+KK ve Chvalkovicích. 
Možnost k nast�hování ihned. Bližší informace 
na telefoním �ísle 603 861 658 nebo 603 751 923
* Pronájem zrekonstruovaného bytu 3+kk na 
Lipím. Nová kuchy� s  vestav�nými spot�ebi�i, 
nové podlahy a koupelna, studánka. Nájem 4500,- 
kauce 10.000,-. Kontakt 602247247
* Pronajmu v RD 2 místnosti, �ást. za�. - s p�í-
sluš. a garáží v Náchod� - B�lovsi. Nájem + in-
kaso 7000,-K�. Požaduji kauci. Tel. 491 421 572
* Prodám druž. cihl. byt 3+1 s lodžií, 2podl. v 
B�lovsi o celk. ploše 78,90m2. V byt� jsou nová 
plast. okna + lodžie, p�ipoj.pev. linky, internet, sa-
telit. Cena 1,3mil. Info na tel.737 165 038
* Dlouhodob� pronajmu kompl. za�ízený byt 
1+1 45 m2 v Náchod�. Cena 5750,- v�etn� inka-
sa, poplatk� i internetu. Volný ihned. Tel. 777 266 
140
* Prodám zd�ný byt 1+1 OV v Náchod� nedale-
ko centra. Cena 560 000,- Tel. 608 345 132
* Hledám pronájem garsonky �i 1+ 1 v Nácho-
d�. 739 764 319
* Pronajmu byt 1+1 Náchod-Plhov, �ás-
te�n� vybavený, 2000+inkaso. Ihned volné. 
Tel.608404319
* Prodám DB 3+1 ve Velkém Po�í�í. D�m je po 
celkové rekonstrukci. V dosahu školka, d�tské 
h�išt� za domem. Volný 4/10. Možnost výhledov� 
prodeje zahr. chatky cca 100 m od domu. Tel. 725 
571 163
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met., po 
kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. linka, 
zd�né jádro. Tel. 777 606 801
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� Plhov� ve 3. 
p., byt je v dobrém a �istém stavu, bezbariérový 
p�ístup s výtahem. Cena 699.000 K�. Tel. 603 511 
861, RK nevolat
* Sháním byt 2+KK, 2+1, pop�. 3+1 v Novém 
M�st� nad Metují. Prosím nabídn�te na tel 721 
503 662

NEMOVITOSTI
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu) v 
Náchod�, ul. Riegrova, naproti lékárn� p�i výjez-
du z nám�stí. Kolaudováno na prodejnu potravin s 
ob�erstvením v�etn� hygienického zázemí. Celko-
vá plocha 100 m2. Prodejní plocha 74 m2. Tel. 777 
152 750
* Sháníme objekt (d�m, chalupu, usedlost) na ko-
várnu n�kde bokem kolem Náchoda, dobrý p�íjezd. 
Tel.: 608 883 012
* Pronájem �RD v Zájezd� u �.Skalice, 5+ 1 se 
zahrádkou, nájem 8.000,- K� + energie. Tel. 723 
921 983
* Nabídn�te rodinný d�m 4(5)+1Náchodsko, 
pozemek min. 1000m2. Cena dle stavu. Tel.: 608 
667 734
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Nácho-
da v cen� do 1,5 mil. K� dle stavu. Zahrada výho-
dou. Tel. 608 245 634

* Hledáme ke koupi d�m ve Velké Po�í�í levn�jší 
1,5mil., ale v�tší. Tel.: 773 55 90 14
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ v 
Náchod� na Kamenici. Volné ihned. TEL.:777 152 
750
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Prodám starší chalupu ve Velké Jesenici, ur-
�enou k postupné rekonstrukci. Cena 320 tis.K�. 
TEL.:737 935 230 RK NEVOLAT
* Pronajmu garáž v Náchod� u Sokolovny. 
TEL.:603 248 002
* Prodáme garáž v Novém M�st� n Met., Dukel-
ská ul. Tel. 603 996 296
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. Tel.: 737 
407 528
* Prodám RD v klidné lokalit� Náchod - B�loves 
(3+1). Velké technické zázemí + 2 garáže, pozemek 
1000 m2, Tel. 608 484 919, RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku. Tel. 
739786400

* Koupíme skladovací (prodejní, administrativ-
ní) prostory v Hronov� a okolí min. 400 m2. Tel. 
774590620

* Prodám zd�ný DR byt 3+1 (po �áste�né rekon-
strukci) v Náchod� na Brance. Možnost p�evodu do 
OV. Info na tel. 777 187 760.
* Pronajmeme nebytové prostory 77 m2 sklad - 
dílna a 42 m2 dílna - provozovna v Náchod� u Ru-
beny. TEL.:721 960 339
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový d�m, 
který byl postaven v letech 1991-1993. D�m je 
nutno zkolaudovat. Cena 1.650.000,-K�. TEL.:775 
061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �p.269, celý 
podsklepený. Cena 1.699.000,-K�. TEL.:775 061 
233

* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 4 
byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Pronajmu RD v �eské Skalici, celý podsklepe-
ný, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový d�m, který 
byl postaven v letech 1991-1993. D�m je nutno 
zkolaudovat. Nájem 5000,-K� + služby. Pronájem 
s možností odprodeje. TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.d�m 4+1 v 
Jasenné �p.269, celý podsklepený.Nájem 5000,-K� 
+ služby. TEL.:775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám RD 7+1 v Horní Radechové. K pod-
nikání i k trvalému bydlení. Cena: 1.840.000,-K�. 
RK - NE. Tel. 737 786 812
* Prodám pozemek 500 m2, 300 metr� od p�e-
hrady Rozkoš - Lhota u Naho�an, rybá�ské pásmo. 
Možnost umíst�ní obyt.p�ív�su nebo maringotky. 
TEL.:777 145 376
* Pronájem truhlá�ské dílny k podnikání v Ná-
chod�, v�etn� za�ízení. Výhodn�. TEL.:777 698 
941
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zast�ešeným 
parkovacím stáním pro os.automobil v Polici nad 
Metují, ul.Slune�ná.Tel: 608 122 195
* Od ledna 2010 pronajmu klimatizované prostory 
(vhodné jako kancelá�e) s vlastním WC. P�ízemí 
domu v Hronov� nám�stí �.t. 723 857 363
* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda 
- 75 m2 (Kamenice). Vhodné nap�. jako skladovací 
nebo prodejní prostory. Volné ihned. Tel.605 450 
384
* Pronajmu kancelá�ské a obchodní prostory v 
Novém M�st� n.M.. TEL.:603 434 073
* Prodám stavební parcelu v Bohdašín� u �.Kos-
telce, 550 m2, veškeré inž.sít� zavedeny mimo ply-
nu, vlastní studna, nov� oplocený. TEL.:602 440 
676, email: pavel.fofr@seznam.cz
* Prodám krajní �adový RD 5+1 v �eské Ska-
lici na klidném míst� u lesa (2 km do Ratibo�ic). 
Vl.studna, skleník, kamenný sklípek atp. Tel 608 
162 338.

* Koupím, pronajmu pole!
Koupím pop�ípad� pronajmu pole na p�stitelské 
ú�ely v okolí Hronovska (15km). Výhodné vlhké 
oblasti, kde se tolik neda�í obilninám �i jiným. 
Oblasti, kde nehrozí výstavba. Nutný p�ístup 
zem�d�lské techniky. Plocha min. 2 ha, p�ípadná 
doba pronájmu min. 20 let. Kontakt. 777 169 140

* Koupím rodinný d�m v Náchod� a blízkém 
okolí. Hotovost. TEL.: 608 542 961

PRODEJ

* Prodám nový psací st�l se sk�í�kami zn. ALVE 
z IKEI, válendu s úložným prostorem a starý spor-
tovní ko�árek z 50. let s péry. Tel. 777 121 717

* 5 litr� MICROPOLU nahradí 2 tuny vápna!! 
Dále nabízíme mnoho dalších stavebních p�ísad 
proti vlhkosti belgické spole�nosti PTB. Informa-
ce: www.gkstav.cz, tel. 603 707 850

* Prodám vysava� PROMINENT tém�� nepou-
žitý, 1900,-K�. TEL.:776 114 975
* Prodám novou koženou soupravu 3+1+1, 
st�edn� hn�dá + st�l - palisandr- intersie. TEL.:491 
423 948
* Prodám starší kuchy	, sedací soupravu �al., 2 
postele, sektor. nábytek obývák. LEVN� - st�hová-
ní. TEL.:603 491 836

* Prodám 2q pšenice, á 250 K�. Tel. 491 426 804
* Prodám opukový kámen z boura�ky a d�ev�né 
trámy 10x10, dl.4 m. TEL.:777 55 10 22
* Prodám vep�ové p�lky, 50 K�- za kg, + droby 
zdarma, krmeno beze sm�si, volat po 21 hod. na 
tel. 607 950 500
* Prodám novou sn�žnou frézu zn. TORRO 
Mount	 eld, b�žná cena 62 000,-K�, nyní 35 000,-
K�. (záb�r 71 cm, odhoz 14 m, startování
el. i ru�ní, 6 rychlostí vp�ed - 2 rychlosti vzad). Vo-
lejte non-stop 602 145 222
* Prodám trezor v.115 cm, š.75 cm, h. 65 cm. Tel. 
777 938 766
* Prodám plastové vchodové dve�e 98x198 cm, 
bílé, hladké, 1/4 izol. dvousklo koso�tverec, 2/3 
bílý plast, hliník práh, výpl� 2 cm polystyren, cena 
4500 K�. TEL.: 728 527 366
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�ešní, 
100x200 cm, TL. 6 cm za 500 K�/ks, tl. 8 cm za 
550 K�/ks, tl.10 cm k tomu za 550 K�/ks, použití 
jako 	 nální zateplená st�ešní krytina. Tel. 728 527 
366
* Prodám piano Dalibor, cena 15 tis.K�, dohoda 
možná. TEL.:775 223 170

* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu ze 
skrývky, 400,-K�/m3. Vhodná pro kone�nou 
úpravu zahrad. Úrodná. Dovezu.
Tel: 608 95 95 50

* Prodám pletivo na plot 180/25m síla 2,5mm, 
zapletené, pozinkované, poplastované pvc, zelené, 
oko 5cm, vázací drát, cena 2300 K�. TEL.728 527 
366
* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro domácí 
chov, p�stované bez um�lých hnojiv, pytle vým�-
nou nebo prodej, brambory KARIN p�stované bez 
um.hnojiv a herbicid�, 6,-K�/kg, nabídka celou 
zimu, 300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. Kocourek, Sla-
v�tín nad Metují, tel. 732 381 524

KOUPÍM
* Koupím vojenské a civilní medaile a �ády i sa-
motné dekreta. TEL.:608 420 808
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
nap�.zn.PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím stará rádia, lampy, a p�íslušenství k 
rádium. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po n�mecké armád� - 
helmy, bodáky, zbytky z vysíla�ek, �ásti uniforem, 
i siln� poškozené. Tel. 777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objek-
tivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také 
stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelito-
vá autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, 
modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., 
hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyzna-
menání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i poškozené 
p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R
ZNÉ
* Nabízím do pronájmu za�ízenou diskotéku, 
byt, hernu na hrací automaty a garáž. Celková plo-
cha 240 m2. Nájem za vše jen 13.000 K�. e-mail: 
milansan@seznam.cz nebo 602 103 775
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 
Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá-
�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu nebytové prostory v �. Skalici, T.G.
Masaryka 85, vhodné nap�. jako prodejní plocha, 
cca 70 m2, p�ízemí, výlohy atd. Tel. 777 222 808
* P�evedu levn� z digi kamery, mini DV a jiné 
(nap�. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 45
* Pronajmu chatu 3+1 (57m2), bazén, udírna, gril, 
2x BTV, apod. 540,-K�/den-noc. Info + foto pošlu. 
Tel. 603 711 210
* Hledám muže, který by nám pomohl vyplatit se 
z bytové jednotky. Nabízíme rod. zázemí. Tel. 736 
419 251

* Pronajmeme nebytové prostory cca 100 m2 v 
ul.Dobrošovská �p. 2008. Informace na tel. 776 
233 642

* Daruji neomezené množství hlíny. TEL.:739 
814 111
* HERBALIFE levn�. 
e-mail: hubnetevpohode@seznam.cz

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Zprost�edkuji nabídku domácí práce, vše po-
síláno poštou. Info za nadepsanou a ofrankovanou 

Jste zadlužení?
STÁLE SE VÁM NEDAŘÍ 
Najít řešení? U nás ho najdete!

Od směnek od 50000,-kč přes hypotéky
do XXX miliónů včetně konsolidací.
Od společnosti s dlouholetou tradicí.

Volejte 731 817 679, 603 940 082        

SEZNÁMENÍ

* Najde pohodový kocourek 50/178/66 pohodo-
vou ko�i�ku? Neváhej a to�! Tel. 722 271 032
* NAJDU HODNOU ŽENU OD 19-35 LET Z 
NÁCHODA A OKOLÍ? JA SPORTOVNÍ POSTA-
VY, SVOBODNÝ, 30 LET. ZÁJMY:p�íroda, ces-
tování, kolo, plavání. mob.: 720 331 955

BYTY
* Prodám byt 3+kk v Provodov�, OV + garáž a 
zahr. domek. Tel. 777 818 053
* Prodáme byt 1+1 v Náchod� (B�loves). Tel. 777 
81 80 53  
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M. Kr�ín� 
u Luštince. Tel. 603 743 378
* Pronajmu modern� za�ízený byt 1+kk v Ná-
chod� B�lovsi, cena 4000,- + energie/m�síc, k pro-
nájmu ihned po zaplacení 3 m�sí�ní kauce, kontakt: 
777074996

* Prodám byt 2+kk v Náchod�, zd�né jádro, �ás-
te�n� vybaven, lodžie, bar, super bydlení, vakuová 
okna. Tel. 776 702 212
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s tera-
sou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím naproti 
hospod�, nájemné 2.900,-K� + 1.700,-K� inkaso, 
kauce 13.800,-K�. Tel.:608 90 30 70.
* Prodám byt 3+1 v Náchod� v OV po rekon-
strukci, cena 1.150 000,- K�. P�i rychlém jednání 
výrazná sleva. TEL.:603 834 595
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového domu 
v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednotka, spolu-
vl. podíl na spole�ných �ástech domu, na pozem-
cích a také na nebyt. jednotce - prodejna v p�ízemí. 
Cena 770.000,-K�. TEL.:606 951 546
* Hledáme ke koupi 2+1, 3+1- 60m2, Náchod do 
1,2 mil. K� Tel.: 608 667 734
* Prodej bytu 3+1 v Malé Skalici, 76m2, OV, 
1.patro, 2. sklepy, zahrádka, 1.280.000,- K�, tel. 
723 921 983
* Prodám v Náchod� byt 2+1 v OV cihla nedale-
ko centra, zateplený, plast. okna. Tel.: 608 245 634
* Pronájem bytu 3+1 v Malé Skalici, nájem 
6.000,- K� + energie, volný od 1.2.2010, tel. 723 
921 983
* Prodám v Polici n.M. byt 1+1 v OV, zateplený 
panel, zvýšené p�ízemí, 5 min. od nám�stí. Tel. 604 
336 337
* Pronájem bytu 4 +1 v RD v obci Kleny, nájem 
8.500,- K� v�etn� energií. Tel. 723 921 983
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. Levn�. RK NEVO-
LAT. TEL.:739 41 68 05
* Pronajmeme byty v Náchod� vedle nám�stí v 
ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,-K� + inka-
so, byt 1+1, 40 m2, 4800,-K� + inkaso. Kauce 10 
000,-K�, velmi dobrý stav byt�, parkování vozidla 
zajišt�no ve dvo�e. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v Hronov� zl.Husova (býva-
lá Jednota). velmi dobrý stav, parkování zajišt�no 
a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-K� + inkaso, byt 
1+kk, 34 m2, 4600,-K� + inkaso, byt 2+kk, 44 m2, 
5100,-K� + inkaso. Kauce 10 000,-K�. TEL.:777 
152 750
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. 
Tel: 775 777 073
* Prodám byt v centru �erveného Kostelce 
77 m2, 3+1, parkování možné ve dvo�e, p�ízemí. 
TEL.:777 347 117 RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� u nem., ná-
jem 4500,- + služby, kauce nutná, volný ihned. 
TEL.:775 667 611 volat po 17.hodin�
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronajmu 1+1 v Na a 1+1 Plhov. Náj.3500,- + 
ink. TEL.:737411933
* Pronajmu dlouhodob� za�ízený byt 3+1 v 
Náchod�, u nemocnice, cena 10.000,- K�, kauce 
nutná, jen vážní zájemci, tel. 603 940 412, nave�er 
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� v RD, plyn.top., 
nájem 6000,- + služby. �áste�. vybaven. TEL.:603 
491 836
* Pronajmu zd�ný byt 3+1 v Náchod� na Brance, 
nájem + poplatky 8700,-K�, vratná kauce 10 tis.K�. 
TEL.:725 531 549
* Pronajmu byt 1+kk v centru Náchoda. Byt je 
po rekontrukci, nová kuchy�ská linka a koupelna, 
vytáp�ní centrální párou. Tel.: 737 407 528
* Koupím byt 1+1 (2+1, 3+1) kdekoliv v okrese 
Náchod. Tel. 739486402
* Pronajmu 2+1 v Hronov�. Nájem + ink. 7170 
K�. Kauce 10000 K�. Nová okna, zateplení, kuchy-
n�, koupelna, balkon. TEL.:776011722
* Dlouhodob� pronajmu byt 2+kk 45 m2 v 
Náchod� na Plhov� s p�knou vyhlídkou, 3000,-
K� + inkaso, kauce dle dohody. Volný od února. 
TEL.:732 283 384
* Pronajmu byt 1+1 ul.Pražská v Náchod�, p�íze-
mí, po celk. rekonstrukci, �áste�n� za�ízený, nájem 
4700,-K� v�.služeb, vratná kauce. TEL.:775 25 03 
65
* Pronajmu byt 3+1 (72 m2) v OV v Náchod� 
Starém M�st�, s možností pozd�jšího odkoupení. 
Kauce 10 tis., nájem 5000,-K� + režie, volný ihned. 
TEL.:721 448 413
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v Hronov�. Tel. 608 
11 00 41

Hledáme prostor 
pro obchod 

v centru Náchoda
cca 100 m2, soc.zařízení

TEL. +48 607 873 162
e-mail: laibach69@tlen.pl      

*  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  *

Nehtařka hledá 
k sobě kadeřnici

a kosmetičku 
s ŽL pro nově otevřený salón 
v Náchodě, poblíž restaurace 

Vatikán, pronájem křesla.

Info na tel.:777 605 704     

obálku: Monika Wernerová, Kramolna 198, 547 01 
Náchod
* Pracovní nabídka: www.pracujchytre.cz
* Máte navíc? Jste ambiciózní a odvážná osoba 
se zájmem o mezinárodní podnikání? Sp�chá! tel. 
773 586 293
* Domácí práci i výpomoc p�ijme mladší žena. 
V�tší obvod Náchoda. Tel. 773 493 824
* Domácí práce - zprost�edkuji nabídku domácích 
prací: vše posíláno poštou. Info za nadepsanou a 
ofrankovanou obálku. Zelená Jitka, Šonov 102, 
Provodov-Šonov 549 08
* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609

AUTO - MOTO
* Prodám nové zimné gumy s disky R14. 
TEL.:739 41 68 05
* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, 
www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 205

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Prodám zděný byt 3+1 
v OV  po rekonstrukci.

* r.2006 nová kuchyň, koupelna,-
podlahy

* r.2009 nová plastová okna
Byt se nachází v klidné části 

Náchoda, ul. Na Strži
Cena k jednání 1.450 000,-Kč

TEL.:608 277 340
RK NEVOLAT         

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

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

N.Město n/Met.-Krčín-Dům se 3 byty (60-106 m2),2 prodejnami (220m2) a velkou půdou k vestavbě,poz.661 m2 ....................2,96 mil.Kč
N.Město n/Met.-Dvougener.RD „Na Františku“ s 1 obsaz.bytem 4kk+ volným 3kk,2 garáže, pěkný poz.1025 m2 ......................3,1 mil.Kč
Vršovka u N.Města n/M.-Chalupa k rekonstr. s velkou a pěknou stodolou,poz.1125 m2 k výstavbě nového RD .....................760.000,-Kč
Šonov u Broumova-Pěkná zrekonstr.usedlost,nadstandart.garáže pro 3 auta,stáj pro koně poz.5243 m2 ..........................................5 mil.Kč
Slavoňov u N.Města n/M-RD (5+1) s vel.stodolou a půdou,zahrada (800 m2) k výstavbě, poz.2.426 m2 .....................1,55 mil.Kč SLEVA!
Teplice n/M-Hotel k rekonstr.(zast.380 m2),restaurace se zázemím,8 pokojů,parkoviště, poz.745 m2 ...............................1,75 mil.Kč SLEVA!
Náchod-Zákoutí-RD (2+kk) a (2+1),garáž pro 2 auta,zimní zahrada v rekonstrukci, pozemek 291 m2 ..................................2.300.000,-Kč
Náchod-nemocnice-Pěkný,družst.byt 3+1(77 m2) ve 3 NP,s lodžií,po kompletní rekonstr.koupelny a WC ....................... 945.000,-Kč SLEVA!
Božanov u Broumova-Statek (3 budovy) se styl.prvky,po větší rekonstr.,s ubytováním (8 pokojů),poz.8000 m2 ....................3.390.000,-Kč
Dobřany v O/h.-Větší dvougen.RD (6+1) i k rekreaci, zachov.chl.box-dříve obchod,v obci  devítil.škola ......................... 680.000,-Kč SLEVA!

Zavedená česká obchodní společnost 

hledá spolupracovníky 
pro pobočku v regionu Na na VPP, 

HPP - perspektiva - výdělky

Tel. 603 517 861

Klára Jaklová 
       KADEŘNICE 

- Toužíte po změně barvy
či střihu? Pracuji se značkou BES profe-
sionální vlasovou kosmetikou. Poskytuji 

kompletní péči o vaše vlasy. 
Pokud máte zájem volejte na číslo 

723 133 528, Náchod, Purkyňova 599 

Studio v NA hledá
pracovníka/ci 

pro oblast zdr.výživy 
a kosmetiky.

TEL.: 776 786 154

PronajmemePronajmeme
5 kancelá�í v I.pat�e5 kancelá�í v I.pat�e

( á cca 22 m( á cca 22 m22, i jednotliv� ), i jednotliv� )
ulice Plhovská 340, budova �eské ulice Plhovská 340, budova �eské 

pojiš�ovny v Náchod�pojiš�ovny v Náchod�
TEL.:724 348 091TEL.:724 348 091



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: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů

• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Pro mladý tým přijmu 
2 nové kolegy/kolegyně 

do nové kanceláře v Náchodě.
Práce pouze v kanceláři, 

tři dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní 

schopnosti, příjemný vzhled.
Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

777 345 132          

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.

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

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  

Šediviny-5km od Deštné v Orl. h.-velký d�m k bydlení, 
rekreaci, na penzion, okraj obce ....................... 1.590mil.
�eská Skalice - byt 3+1 v 2.NP s balkónem v os. vl., p�i 
rychlém jednání výrazná sleva .......................... 1.250mil.
Police n/Met. - st. pozemek o vým��e 739m2...420 000,-K� 
a novostavba RD 5+1 ........................................ 2.660mil.
Kleny u �eské Skalice - zd�ná chalupa vhodná k 
trvalému bydlení s pozemkem 558m2 ............. Info v RK
Náchod - pronájem bytu po rekonst. 2+1 s balk.,vým�ra 
75m2 se sklepem, plyn ................................ 5 000,-K�/m�s.
Náchod - pronájem dvou byt� 2+1..4 500,-K�/m�s. a 
pronájem nebyt. prostor v p�ízemí ................... Info v RK
Velké Po�í�í - rekonstruovaný p�ízemní RD 3+1 s 
pozemkem 391m2 v klidné �ásti obce .............. 1.395mil.
Náchod - byt 3+1 v OV ................................... 1.070mil.,
Náchod-Branka - byt 3+1 v OV po celk. modern-
izaci ............................................................1.360mil.
Dolní Radechová - prodej ideální á RD 2+1(71m2) po 
rekonstr.se zahradou, ihned volné .......................... 980tis.
Kramolna - samostatn� stojící rodinný d�m s pozem-
kem o vým��e 2 893m2, klidné místo .............. 2.850mil.
Ruprechtice u Broumova - zd�ná chalupa s kachlový-
mi kamny a zahradou 1 629m2 .............................. 850tis.
Kramolna u Náchoda -rodinný d�m po zna�né rekon-
strukci s  pozemkem o vým��e 594m2 ............. 2.400mil.

Hronov - �adový rodinný d�m 4(5)+1 na P�í�nici se 
zahradou, d�m je v dobrém stavu ..................... 2.290mil.
Náchod - RD 3+1 se zahradou o vým��e 835m2 na  
klidném míst� nedaleko centra.......................... 2.990mil.
Náchod - volné 1-3 kancelá�e u centra..Info v RK, 
Hronov - pronájem kancelá�í u centra ............ Info v RK
Náchod - B�loves - byt 1+1 v OV s lodžií ......... 790tis., 
Náchod - pronájem prodejny ................ 14 400,-K�/m�s.
Kramolna - rodinný d�m 5+1 po kompletní rekon-
strukci s pozemkem o vým��e 1 284m2 ........... 3.399mil.
Náchod - Plhov - byt po rekonstr. 3+1 v os. vl ...............
1.290mil. a byt na Plhov� 2+1, pl.45,48m2 .......... 940tis.
Nový Hrádek - rodinný d�m 3+kk k bydlení i rekreaci, 
200m od lyža�ského vleku ................................ 1.270mil.
Police n/M.-byt 3+1 v os. vl. po rekonstr..935tis.,N.
M�sto n/M.- pronájem bytu 3+1 ............. 6 000,-K�/m�s.
Nové M�sto n/Met. - byt 1+1 p�ed�laný na 2+1 v os. vl. 
ve zd�ném dom�, vým�ra 47,03m2 ....................... 760tis.
�eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé 
Skalici k bydlení i rekreaci ...........................990 000,-K�
Olešnice v Orl. horách - zd�ný domek se zahradou na 
klidném míst�,k rekreaci i bydlení.................... 1.250mil.
Lhota u Naho�an - st. pozemek 623m2 .............. 385tis., 
�ervená Hora - st. pozemek 1126m2 ..........400,-K�/m2

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony

profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty, 
rekonstrukce stávajících systémů,

prodej technologie, montáž, servis

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

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

• Od 1.1.2010  provozní  st�edisko  Hronov  ukon�ilo  provozní  �innost  a  provoz  vodovod�  ve  m�st� a  
obcích  Hronov, Velké  Po�í�í, Ž�árky, Zbe�ník, Rokytník, Velký D�eví�, Žabokrky, Malá �ermná zajiš�uje  
provozní  st�edisko  Police  nad  Metují, Ostašská 197, 549 54   Police nad  Metují, tel./fax: 491 541 205 a 491 
541 206, vedoucí st�ediska - pan  Zden�k  Lecnar, tel.: 602 163 630,   lecnar@vakna.cz 

• Provoz  vodovod�  v obcích  Studýnka, Slavíkov, Pavlišov a Horní  Radechová  zajiš�uje  provozní  st�edisko  
Náchod, V Nám�rkách 17, 547 02  Náchod,  tel.: 491 419 311 a  fax: 491 419 340, vedoucí st�ediska - pan  Ru-
dolf  Knapp,  tel.: 724 174 928, brazec.technik@vakna.cz

• Od 1.1.2010  provozní  st�edisko  Jet�ichov  ukon�ilo  provozní  �innost  a  provoz  vodovod�  ve  m�st� a  ob-
cích  Mezim�stí, Jet�ichov, Verné�ovice, Starostín, Ruprechtice, Hyn�ice a Hejtmánkovice   zajiš�uje  provozní  
st�edisko  Broumov, Tyršova 52, 550 01 Broumov,  tel.: 491 523 903 a  fax: 491 524 929, vedoucí st�ediska - pan  
Miloslav  Týfa,  tel.: 602 571 164,  szulcova@vakna.cz

• B�hem  roku 2010  dojde  k úplnému  ukon�ení  provozní  �innosti  na  st�ediscích  Borová   a  Vestec   a tuto 
�innost p�evezmou st�ediska v Náchod�  a  Novém  M�st�  nad  Metují.  O  p�esném termínu  této  zm�ny  bu-
deme  naše  zákazníky  v p�edstihu  informovat.

• Od  1.2.2010  na  našich  provozních  st�ediscích  Broumov, Police  nad  Metují, Náchod  a  Nové  M�sto  nad  
Metují  nebude  již  možné provád�t  platbu  za  vodné  a sto�né  v hotovosti.  Platbu v hotovosti  lze  provád�t  
pouze  na  správ�  spole�nosti  tj. VAK Náchod a.s., (B�loves) Kladská 1521, kde  je  z�ízena  pokladna s oteví-
rací  dobou  v pond�lí od 7:00 do 16:00 a ve st�edu od 7:00 do 14:30.

• Všem zákazník�m doporu�ujeme využívat služeb SIPO a domníváme se, že v dob� internetového bankovnic-
tví je pohodln�jší hradit zálohy �i faktury z domova, než docházet s hotovostí na naše st�ediska. Veškeré platby 
je možné hradit i p�es p�epážku �eské pošty.

• Od  1.2.2010  na  našich  provozních  st�ediscích  Broumov, Police nad Metují, Náchod a Nové M�sto  nad  Metují  
nebude již  možné provád�t uzavírání a  zm�ny smluv o dodávce vody a odvodu odpadních vod. Zákazníci se  mohou 
obracet na Zákaznické centrum spole�nosti, tj. VAK  Náchod  a.s., (B�loves) Kladská 1521, a to v pond�lí  od 7:00  
do 16:00,  úterý  až  �tvrtek  od 7:00 do 14:00, paní Špa�ková, tel.: 491 419 230, zc.spackova@vakna.cz. Podklady 
pro zm�nu �i úpravu smlouvy o dodávkách vody a odvád�ní odpadních vod je možné stáhnout z webových stránek, 
položka „soubory ke stažení“ a odeslat elektronicky na adresu zc.spackova@vakna.cz. 

• Dojde-li u  Vás nebo ve Vašem okolí k poruše v zásobování pitnou vodou nebo je narušeno odvád�ní odpad-
ních vod,  volejte  na vodárenský dispe�ink v Náchod�  tel.: 491 419 222, kde je nep�etržitá služba, která zajistí 
nezbytná opat�ení, vedoucí dispe�inku - pan  Petr  Branda, tel.: 602 610 256,  775 857 030,  tu.branda@vakna.cz

• Veškeré informace o dodávkách, smluvních podmínkách, cenách a kontaktech najdete na webových stránkách 
www.vakna.cz.                                                                                               Ing. Dušan Tér, �editel spole�nosti

D�ležité informace pro zákazníky Vodovod� 
a kanalizací Náchod a.s.

V d�sledku rozvoje spole�nosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., vedení spole�nosti rozhodlo o provedení 
organiza�ních zm�n spole�nosti. Zákazník� spole�nosti se týkají tyto zm�ny:

NOVĚ PNEUSERVIS“....

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol

a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek dne 21. ledna 2010.

Už te� m�žete významn� ovlivnit jeho budoucnost!!
MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní 
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …

� 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich 
rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.

� 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich 
rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, 
e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
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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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 Pot�ebovat budeme: 20 dkg vep�.ma-
so-plecko, 20 dkg slab� tu�né uzené, 
kysané zelí p�l kila, rýže, šleha�ka. Pi-
kantní klobása, pálivá. Maso osmažíme 
na pánvi,aby bylo m�kké, každé zvláš�. 
Vype�ený tuk odstraníme. Rýži uva�íme 
skoro do polom�kka. Kysané zelí opere-
me a krátce pova�íme. Kyselost zelí zá-
leží na každém dle jeho chuti, a potom 
na tuku od masa mírn� ope�eme. Vezme-
me zapékací nádobu a dáme jako první 
vrstvu asi 1 cm zelí, na n� položíme 1 
cm rýže, na rýži dáme oba druhy masa a 
stále opakujeme, 2-3 vrstvy. Na poslední 
vrstvu položíme pikantní klobásu a mír-
n� p�ekryjem zelím. Zalijeme šleha�kou 
a zape�eme do zlatova. Vynikající i st 
dené. 

Dobrou chu� p�eje �tená��m Echa 
Ji�í Hanuš

ECHO V KUCHYNI
Kološvárské Kološvárské 
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Nabízíme Vám pojišt�ní bytových dom� v�etn� 
administrativních budov u pojiš�ovny Generali 
a.s., se kterou máme uzav�enou exkluzivní 
smlouvu. Vy�ešíte tím pojistná nebezpe�í, která 
mohou postihnout váš d�m: požár, p�ímý úder 
blesku, výbuch, kou�, únik vody. Samoz�ejm� 
tím �ešíte i škody zp�sobené vich�icí, krupo-
bitím, tíhou sn�hu �i pádem stromu. 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

 Nastupující LED osv�tlení by pro své nesporné výhody m�lo postupn� nahrazovat sodíko-
vé výbojky na ulicích, ale i t�eba žárovky v pouli�ní váno�ní výzdob� (vlo�ky na lampách, 
váno�ní stromky na nám�stích). Kéž se k tomuto typu ubírají zraky lidí na radnicích, díky 
ekologii lze i hodn� ušet�it.
 Obecn� jde u zdroj� sv�tla hlavn� o ú�innost p�em�ny elektrické energie na sv�tlo a nikoli 
nevyužitelné teplo. Spot�eba energie LED svítidel je více než t�ikrát menší proti výbojkám 
a desetinová proti žárovkám. Krom� energetických úspor je zajímavá i zanedbatelná pot�eba 
údržby a delší životnost. Již v sou�asnosti lze vybírat z vícero typ� t�chto svítidel, jejich 
ukázky m�žeme vid�t t�eba na Praze 5.
 P�i obm�n� �i dopln�ní ve�ejného osv�tlení již lze s LED po�ítat. V poslední dob� jsem 
uvítal p�esun a vým�nu 17 lamp stojících v chodníku ulice 5. kv�tna v �erveném Kostelci. 
Jenže svítí tu zase sodík, ne LED. Možné celoro�ní úspory p�i nasazení druhého typu svítidel 
si m�žeme vypo�ítat t�eba na www.zarovkyled.eu .
 Je to n�jakých 25 tisíc korun a samotná vým�na ani nemusela nic stát - d�lala se stejn�. 
Položka na osv�tlení ulic m�sta není malá, po zavedení LED ale m�že být jen t�etinová. Nejde 
jen o úsporu pen�z, ale o nejekologi�t�jší energii - tedy uspo�enou.                  Mgr.Ji�í Jakl.

Revoluce ve veřejném osvětlení?

 Již druhý potáp��ský ples se uskute�-
ní 22. ledna od 20 hodin v útulném sále 
Hostince BA�KA v P�ibyslavi. O hu-
dební doprovod se postará DUO Kan�ra 
Simon z Náchoda. Vstupné je 80,-K� (+ 
20,-K� místenka). Bližší info na tel. 494 
623 416. O tom, zda první cenou v tom-
bole bude živý žralok, agentury zprávu 
nevydaly. Po�adatelem po-
táp��ského plesání je klub 
AQUANAUTS Nové 
M�sto nad Metují.

(r)

POTÁPĚČSKÝ
PLES

Parkány 413, Náchod

prádlo
30 - 50 %

SLEVA
od 18. do 22.1.2010

otev�eno 9 - 17 hodin

 Také Pavlišovští si dokázali mile zp�íjem-
nit �ekání na váno�ní svátky. V místní kapli 
sv. Jana Nepomuckého se uskute�nila po t�i 
adventní ned�le setkání, p�i nichž si d�ti i 
dosp�lí zazpívali koledy za doprovodu ky-
tary a kláves. Nádhernou p�edváno�ní atmo-
sféru dokreslovala sváte�ní výzdoba kaple s 
neodmyslitelným betlémem. Pro d�ti byla 
p�ipravena schránka na p�ání adresovaná 
Ježíškovi. Na návsi poblíž kaple ohlásil p�i-
cházející svátky váno�ní strom. Pod�kování 
pat�í všem Pavlišovák�m, kte�í se podíleli 
na p�íprav� nebo realizaci adventních ned�l, 
výzdob� návsi a kaple a náchodské farnosti 
za poskytnuté prostory kaple.
 Pavlišovští ob�ané jsou v�rni svým tradi-
cím a tak se sešli na Št�drý ve�er v kapli. 
Zde se zpívaly koledy za doprovodu kytary, 
houslí a � étny. Akce se uskute�nila již pot�e-
tí a kaple byla op�t plná návšt�vník� a po-
slucha��. P�i sbírce na hospic v �erveném 
Kostelci bylo vybráno 2500 korun, které 

jist� pot�šily obyvatele hospicu....
L.M., J.M. foto M.M.

NA PAVLIŠOVĚ UŽÍVALI VÁNOC

SQUASHSQUASH

CENTRUMCENTRUM

NÁCHODNÁCHOD

I V NOVÉM ROCE
JSME TU PRO VÁS
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis
Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

em po-
je klub


