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AK�NÍ CENY
SATELITNÍ TECHNIKY

NE�EKEJTE NA VYPNUTÍ
PRÁZDNINOVÉ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

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

VOZÍK NA HADICI
45177

DRŽÁK NA HADICI
45174

Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO 

pro Náchod - Staré Město 

(oblast Drtinova náměstí) + Bražec.

Více info na tel. 602 103 775 

Po-PA 8-17 hod 

nebo e-mail:

echo@novinyecho.cz  

5. ročník závodu horských kol 
Glacensis MTB Challenge 2009, 

největšího mezinárodního etapového cyklistického závodu 
od dob Závodu míru, startuje tento rok přímo z Náchoda.       čtěte na str.5

vovali ponor, b�hem kterého umístili pod hladinu 
i pam�tní v�nec, jako pietu ob�tem nacistického 
hr�zovlády.                                    foto Mirek Brát
(foto �.1 - pam�tní v�nec s nápisem ob�tem vá-
lek. foto �. 2
- vstupní brána koncentra�ního tábora Gross Ro-
sen, foto �. 3
- ukotvení pam�tního v�nce pod hladinu lomu v 
obci Zimnik)

PODVODNÍ PIETA OB�TEM VÁLKY
   Zajímavou akci zorganizoval potáp��ský klub Aquanauts z Nového M�sta nad Metují. Jednalo se o ces-
tu do sousedního Polska do okresu Jawor. Práv� zde se v období Druhé sv�tové války nacházel koncent-
ra�ní tábor Gross Rosen, v n�mž se postupn� vyst�ídalo 120 000 v�z�� r�zných národností (40 000 z nich 
zde v nelidských podmínkách nalezlo smrt). V�z�ové tábora pracovali zejména v žulových lomech v oko-
lí. Jedním z nich byl i lom v obci Zimnik, který je nyní zatopený vodou. Novom�stští Aquanauti zde absol-

PUTOVÁNÍ ZA ŽIVOU 
VODOU II

v ned�li   26. �ervence ke  Skalákov� studán-
ce v Maternici Sraz ú�astník� z Náchoda a 
nejbližšího okolí v 9.40 h v hale �D Náchod.
Odjezd vlakem v 9.47 do Žabokrk za Hro-
novem.Odtud p�šky p�es Rokytník do Ma-
ternice, kde si mohou zájemci nabrat zdra-
vou vodu ze Skalákovy studánky. Pak se 
bude pokra�ovat p�es Zbe�ník do Hronova 
( p�šky celkem asi 10 km). Návrat do Ná-
choda vlakem nebo autobusem. K ú�asti se 
zvou všichni, kte�í mají rádi nejzdrav�jší po-
hyb v p�írod�.
   P.S. V p�ípad� p�edpov�di vytrvalého dešt� 
se výlet p�esouvá na ned�li 2. srpna.       
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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.

 Hv�zdy 
na talí�i

    Malebný prosperující státe�ek Slovinsko je nejen tranzitní zemí na cest� k jadran-
skému pob�eží, ale stává i stále oblíben�jším cílem �eských turist�. Slovinská kuchyn� je 
inspirovaná zejména italskou a rakouskou, je možno ji rozd�lit podle n�kolika region�. 
V p�ímo�í mají samoz�ejm� zna�ný vliv st�edomo�ské kuliná�ské tradice, dominují ryby, 
vína a lehká strava. Jednou ze základních položek na místním jídelní�ku jsou velice chutné 
pln�né kalamáry s blitvou. Výborný je t�eba také salát z  chobotnic. Horské kraje na se-
veru naopak budou sympatické p�edevším masožrout�m, d�lají tam skv�lé klobásy nebo 
sádlo se škvarky, �esnekem a pep�em, hutné polévky i pokrmy, v nichž dominuje selská 
d�kladná strava zapíjená ko�alkou. Kraje na východ� mají zase blízko k Ma�arsku a jeho 
guláš�m. Z Rakouska pochází oblíbený jable�ný závin a víde�ský
�ízek. Slovinská kuchyn� má velký po�et polévek a jídel p�ipravených v jednom hrnci. Co 
je pro slovinské kuliná�ské bohatství typické a k naší škod� se v �echách tém�� ned�lá, 
jsou zdravé pokrmy z pohanky. Pohanka se �ekne slovinsky ajda a p�ízvisko ajdov, ajdo-
va, ajdovo má i mnoho slovinských zem�pisných oblastí. Podle p�stování této plodiny se 
nap�íklad nazývá celá oblast Ajdovš�ina. Slovinská gastronomie nabízí mnoho pokrm�, 
jejichž základem je pohanková mouka, která je typická svou šedou barvou. Ve všech lep-
ších restauracích jsou na menu za�azeny i speciality z divo�iny, v p�ímo�ské oblasti jsou 
nepostradatelná jídla z ryb. Každý slovinský region má také vlastní chléb. R�zné druhy 
chleba se objevují i ve form� bochník� spletených do cop�. Typickým slovinským zákus-
kem je o�echový závin, který je národním kucha�ským symbolem. Slovinští vyst�hovalci 
se postarali o to, aby se tato pochoutka rozší�ila po celém sv�t�. Dokonce i Ameri�ané 
znají tento slovinský vynález! Oblíbené jsou také vdolky, které Slovinci p�ipravují na 70 
r�zných zp�sob�. Velkou událostí slovinského venkova je zabija�ka, p�i které se p�ipravují 
klasické masné pokrmy - kroupové a bílé klobásy, �erná polévka, pe�ínka, salámy, šunka 
a hlavn� vysoce cen�ný pršut, šunka z krasové oblasti, která je nakládána do soli a sušena 
ve v�tru bora. Hostinec - gostilna je srdcem slovinské kuchyn�. Jsou �asto vlastn�ny rodi-
nami a hlavn� chrán�ny tradicí ohledn� nabídky, vybavení a p�ípravy domácích jídel, která 
však zachovávají i principy zdravého stravování. Vedle nápoj� musí servírovat alespo� t�i 
pokrmy, které jsou typické pro každý region, i s dopl�kem velice chutných vín. Populární 
každodenní jídlo je p�ipraveno ze zelí, fazolí a brambor. Ale pokud chcete ve Slovinsku 
ochutnat n�co skute�n� neobvyklého, zkuste medv�dí nebo ko�ský pršut. Pokud nemáte 
nep�ekonatelné p�edsudky, m�žete být p�íjemn� p�ekvapeni.

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

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

Slovinská ajda je zdravá!Slovinská ajda je zdravá!

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 

Zkolaudovaná truhlářská dílna (90 m2) v centru městyse Velké Poříčí ..............................................  1 349 000,-Kč
Stodola se slunným pozemkem v klidné části obce Světlá u Hořiček  .................................................... 299 000,-Kč
Rodinný dům s jezírkem a výhledem na město v Náchodě na Klínku  ..............................................  5 350 000,-Kč 
Stylová chalupa v atraktivním prostředí, Teplice nad Metují – Skály  ...............................................  2 070 000,-Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností ..................................................  299 000,- Kč

K prodeji se nabízí bytový dům nedaleko hronovského náměstí, 
v objektu se nachází 12 bytů – z toho 2 neobsazené a jeden volný 
nebytový prostor. K dispozici jsou dále sklepy a půda vhodná k vestavbě 
dalších bytových jednotek. V domě byla započata rekonstrukce: okna 2002, 
vodovodní přípojka 2006, nové el. rozvaděče na chodbách. 

� Cena objektu: 2 990 000,- Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

    Hasi�i v tomto období zaznamenávají mnoho telefonát� žádajících o zásah hasi�� 
proti v�elám, vosám a srš��m.
    Likvidace hmyzu však není úkolem hasi��. Ti by m�li zasahovat jen u událostí, které 
bezprost�edn� ohrožující zdraví a výskyt obtížného hmyzu de	 nici mimo�ádné události 
odpovídá jen málokdy.
Na hmyz v�etn� vos a srš�� se specializují soukromé deratiza�ní 	 rmy. Jejich zásah ob-
vykle stojí n�kolik set korun. �asto je však zbyte�ný. Pokud víme, že nemáme na žihadlo 
alergii, m�žeme i srše� p�ijmout za letního souseda. Srše� není dot�rný a úto�ný, kolem 
�lov�ka v�tšinou jen proletí a nevšímá si ho. Vosa je sice záke�n�jší, ale když ji zav�síte 
láhve se sladkým roztokem nebo pivem, bude spokojená u ní a vy budete mít klid. Pokud 
jsem vás nep�esv�d�il a máte strach nap�íklad o to, jak na žihadlo budou reagovat d�ti, 
pak se si sami m�žete pokusit se jich zbavit. Vosy a v�ely reagují na prudké pohyby, proto 
se snažte jednat klidn�. Nedrážd�te je ani n�kterými agresivními v�n�mi �i k�iklavým ob-
le�ením. Pokud se rozhodnete likvidovat hnízdo, d�lejte to nave�er, kdy je v�tšina hmyzu 
uvnit� a je vlivem nižší teploty lín�jší. Proti p�ípadným žihadl�m se chra�te silnou vrstvou 
tužšího oble�ení, p�ilbou a brýlemi. Je vhodné si rukávy a nohavice stáhnout gumi�kou, 
aby se úto�níci nedostali pod oble�ení. Pokud je bá� p�ístupná, nejlepší zp�sob je na ní 
nasadit pytel, plechem ji od�íznout a zavázaný pytel odnést do lesa nebo spálit. Pokud je 
hnízdo nep�ístupné, aplikujte do místa, kudy p�ilétají, n�jaký sprej proti hmyzu a „vchod“ 
ut�sn�te nap�. montážní p�nou.
    P�i likvidaci obtížného hmyzu se ob�as objevují stížnosti n�kterých tzv. ochránc� p�í-
rody tvrdících, že v�ely a sršni jsou chrán�ny zákonem. Nemají pravdu. V�ely, vosy ani 
sršni nejsou uvedeny v seznamu druh� zvlášt� chrán�ných nebo ohrožených živo�ich�. 
Samoz�ejm�, že i tento hmyz podléhá obecným ustanovením zákona o ochran� p�írody a 
krajiny, m�že se tedy hubit pouze v p�ípad� ohrožení lidí nebo jiných živo�ich�. Zvažte, 
jestli skute�n� s nimi pár dní nevydržíte žít v míru. Jakmile teploty klesnou k 10 stup��m, 
už budou neškodní a p�i prvních mrazících v�tšina z nich zahyne.

   P�eji Vám, aby žádní Vaši sousedi nebyli agresivní. O. P�ibyl       

NAU�ME SE S NIMI ŽÍT

Restaurace 
na Koupališti

Náchod

Vás zve 

na pravidelná
sobotní posezení p�i

živé hudb� od 19.00 hod.

Nabízíme ob�dy, ve�e�e
a speciality naší kuchyn�.

Zajiš�ujeme rozvoz jídel
pro � rmy a domácnosti.

TEL.:720 516 278

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

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga – naproti kinu Vesmír

UČEBNICE 

U nás koupíte učebnice pro všechny tipy středních škol.

- podle �ástky nákupu praktické dárky (tužky, propisky, TRIČKA !!!)
- poskytujeme množstevní SLEVY
- dejte nám seznam, ostatní za�ídíme a k vámi danému datu p�ipravíme

Naše zásilková služba - objednávky p�ijímáme:             
telefonicky: 491 42 45 46      Hurdálkova 206
faxem: 491 42 45 46       547 01  Náchod
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

M�sto Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v dom� �.p. 349, ul. Francouzská - volný byt �. 8, 

ve l. 1+1 ve 3. podlaží o vým��e 46,74 m2

P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m�síc� se závazkem platnost smlouvy 
opakovan� prodlužovat, jestliže nájemce bude �ádn� plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

Byt �. 8/349 - min. výše nájemného 50,13 K�/m2, kauce  20.000,- K�
 Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který spl�uje všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpe�uje 
    bydlení v samostatném  byt�
b) v posledních 24 m�sících nem�l dluhy v��i M�stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu (nap�.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
e) doloží schopnost dlouhodob�  platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypov�zen nájem bytu na  základ� d�vod� uvedených v $ 711 odst.2 s výjimkou písm. 
e) ob�anského zákoníku v platném zn�ní (platí i pro výpov�di z nájmu z t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní 
    ob�anského zákoníku)
g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu m�sta p�enechali byt 
    do podnájmu, nebo ti, kte�í v takovém byt� neoprávn�n� bydleli.

Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením.
Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém horním rohu ozna�ené nápisem:

Výb�rové �ízení - byt 349/8 - neotvírat

Adresovat na M�Ú Náchod, odbor správy majetku, bytové odd�lení. 
Uzáv�rka p�ihlášek: 07.08.2009 do 13,00 hod. Informace tel. 491405247, pan Jaroslav Bidlo

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST 
RADEX - brusírna, Dolní Radechová

Požadujeme:
spolehlivost, samostatnost

praxe v oboru nutná

Nabízíme:
zajímavou práci ve stabilní fi rmě

vhodné i pro důchodce na výpomoc

Nutné předem dohodnout 
schůzku na tel. 602 642 888      

BRUSIČ - OBRÁBĚČ KOVŮ

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

pro Náchod - Staré Město 
(oblast Drtinova nám.) + Bražec.

Více info na tel. 602 103 775 
Po-PA 8-17 hod nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz                       

Nabízíme výstavbu 
nízkoenergetických

a pasivních rodinných 
domků za cenu bytu
TEL.: 603 525 531  

Gelové nehty s minimálním 

poškozením přírodního nehtu!!

Francie za cenu doplnění 

300 Kč, zpevnění vlastního 

nehtu gelem 200 Kč, manikura 

teplou kompresí 150 Kč.

Tel. 605 014 677

Praktický zubní lékař 
pro děti i dospělé přijme 
pacienty do nově zřízené 
ordinace ve víceúčelovém 
centru Dolní Radechová.

Tel. 491 424 322           

Pro regionální kancelář 
přijmu spolupracovníky 

na pozici asistent
pro prodej 

v kanceláři, manažer. 
Info: 777 345 132  

Nabízím kadeřnické 
služby u Vás doma
Kdykoli i o víkendu

TEL.: 721 483 422  

Rekonstrukce bytových jader, 
práce instalatérské, podlahá�ské, 

obklada�ské, zednické.

Tel. 603 995 720 

* 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

PŮJČKY, ÚVERY 
A HYPOTÉKY

Do pěti minut víte kolik 
si odnesete!! Do registru 

nekoukáme!! Neváhejte a volejte!!

737 077 170 



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

 Chtějí urychlit obchvat
   Poslední �ervnový den prob�hla u k�ižovatky Slávie v Náchod� pokojná de-
monstrace, jejímž hlavním posláním bylo upozornit na vznikající ob�anské sdru-
žení. To si klade za cíl maximáln� urychlit p�ípravu obchvatu Náchoda a vyvíjet 
tlak na p�íslušné orgány a instituce. Iniciátorem je František Rázl, �len náchod-
ského zastupitelstva. Mítinku se zú�astnila p�ibližn� stovka lidí, mezi kterými 
však chyb�li zástupci náchodské radnice.                                                         kp

František Rázl (vpravo) odpovídá na dotazy noviná��.
foto Karel Petránek a Josef Voltr                

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

Prima B na tažení do starověké Tróji
   Ani nevlídné chladné po�así �ervnového 
m�síce neodradilo t�i desítky primán� Ji-
ráskova gymnázia v Náchod� od vále�né 
výpravy na východ s cílem vzít zte�í hradby 
starov�ké Tróji.
K plavb� se plni bojového zápalu sv�domit� 
p�ipravovali více jak dva m�síce nejen v ho-
dinách literatury, d�jepisu a výtvarné výcho-
vy, ale i ve svém volném �ase. Podporováni 
pedagogy a rodi�ovskou ve�ejností zahájili 
tažení 3. �ervna tohoto roku.
   Toho osudového rána se nejprve sešli v 
aule gymnázia, aby v souladu s antickým 
principem kalokagathie osv�žili myšlení a 
ducha zhlédnutím dramatického obrazu z 
hostiny olympských boh� a jejich vypráv�ní 
v provedení  toho �asu sousedního �eckého
m�stské státu primy A. Následn� oba m�st-
ské státy prim spole�n� vyrazily do zahrady 
„Dé�ka,“ místa d�je tematického antického
dne.
   Diváky p�ivítal sám velký Zeus ( Marek 
Oleják ) se zákonitou manželkou Hérou ( 
Petrou Magdi�ovou ), kte�í spolu s 
významnými �eckými bohy sestoupili z vý-
šin Olympu. P�išel  i nevidomý p�vec Ho-
mér (Marián Linhart), aby p�i hostin� v ho-
nosném patricijském dom� vypráv�l eposy 
Iliadu a Odysseu. A tak vše za�alo...Vrátili 
jsme se celá staletí nazp�t... Paris
(Lukáš Mikšovský) p�ijímá od Afrodity ja-
blko, unáší Helenu (Zuzana Van�áková), 
Odysseus (David Vik) nechce do války, 
p�edstírá šíleného, ale vále�nému tažení se 
p�esto nevyhne !
Trojské tragédii p�edchází známá scéna s 
trojským kon�m, který byl pouze z tvrdé-
ho kartonu, ale na dramati�nosti d�je nic 
neubral ! Odysseus se plaví se svými druhy 
nazp�t na rodnou Ithaku a p�ekonává nejed-
nu nástrahu a p�ekážku, a
 již zp�v sirén �i 
žravost jednookého kyklopa ( Jan Jirman).
   Trója padla a diváci navštívili v�štírnu v 
Delfách, kde slavná Pýthie (Magdalena Ju-
ranová) v�štila budoucnost slávy a bolesti 

chlapci Alexandru Makedonskému a Romulovi a Removi.
Diváci m�li velký zájem o v�št�ní vlastní budoucnosti od Pythie a kn�žek v Delfách.
   Antický sv�t sp�l k zániku. Po výbuchu sopky Vesuvu a katastrof� Pompejí dramaticky 
kon�í sv�j život poslední �ímský císa� Romulus Augustus ( Aleš Jansa ) p�i útoku barbarských 
Germán� na �ím v roce 476 n.l.

   Je konec sv�ta antiky. U konce byla i první �ást tematické dne. Po krátkém odpo�inku, kdy 
se bojovníci znep�átelených stran, bohové a všichni ú�astn�ní ob�erstvili malou sva�inou, po-
kra�oval antický den sportovním kláním v rámci konání �eckých olympijských her. Vále�ný 
pok�ik se p�em�nil v k�ik divák�, povzbuzujících své favority p�i sportovním klání obou prim.
Vít�zové jednotlivých disciplín byli ov�n�eni vav�ínovým v�ncem.
  Antický den prim našeho gymnázia se setkal s velkým ohlasem jak samotných ú�inkujících 
primán� obou t�íd, tak divácké ve�ejnosti.
   Tu tvo�ili spolu s  primány t�ídy A , sekundány a terciány gymnázia  i žáci n�kolika  t�íd 
1.stupn� náchodských základních škol , rodi�e a nahodilí diváci, které na bojišt� p�ilákal vá-
le�ný ryk Achillových , Hektorových a Patroklových muž�.
   Pro velký zájem o zhlédnutí antického dne z �ady rodi�� žák� primy B se 18.�ervna konala 
malá repríza Trojské války (tzv.Trojská válka II.) v aule gymnázia. Divácká ú�ast byla op�t 
velká.V úžasné atmosfé�e primáni  tak ukon�ili sv�j první rok studia na Jiráskov� gymnáziu a 
prokázali své rétorické schopnosti vedle dramatických dovedností a historických  v�domostí.
   Pop�ejme d�tem z obou prim p�kné prázdniny a na�erpání sil k pln�ní studijních povinností 
v sekund� p�íštího školního
roku. T�šme se spolu s nimi na nový tematický den, tentokrát ve st�edov�ku!                      

Blanka Dvo�á�ková

Stavebniny DANTON
Dolní Radechová 273   tel. 777 595 981

Nabízíme veškerý stavební materiál 
včetně dopravy a složení hydraulickou rukou

POSEČEME VÁM ZAHRADU PROVEDEME DROBNÝ PROŘEZ

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

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

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

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

WIMBLEDON WIMBLEDON 
VE VELKÉM PO�Í�ÍVE VELKÉM PO�Í�Í

Ve Skalici zateplí školy

   V sobotu 20.6. ožily po�í�ské kurty tenisovým turnajem Babacupu. Poslední p�edprázdni-
nová disciplína se zde konala již po�tvrté. Po�así tenisu p�álo. P�íjemné teploty, lehce p�es 
dvacet stup��, vyhovovaly hrá�kám i týmu po�adatel� a rozhod�ích.
   Tenisový turnaj je vždy taktickou bitvou. Jednotlivé týmy se vzájemn� utkají ve t�ech �ty�-
hrách a jedné dvouh�e. Je tedy nutné co nejvýhodn�ji nasadit hrá�ky do jednotlivých zápas�.
   Své zkušenosti i dobrou taktiku nejlépe zúro�ily tenistky týmu Integraf a jasn� zvít�zily. 
Tenis je jejich parádní disciplínou. Celý tým podal dobrý výkon. Cestu ke zlatu jim ztížily 
jen dívky z Hotelu Hynek, které s nimi remizovaly, což jim p�ineslo 2. místo. Hotel Hynek 
doplatil na zm�ny v kádru, p�estože se rozehrály i nové posily. Po�ádající tým, Zona, si za 
podpory malých i velkých fanoušk� vybojovala bronz. �tvrté skon�ily hrá�ky Mapveje. Na 
pátém míst� se umístil tým UFA.
   B�hem prázdnin užívají babacupky volna. Sejdou se tedy až v zá�í na startu duatlonu. 
Krásné léto a zachovejte nám p�íze� i po prázdninách.                                                        P.H.

   M�sto �eská Skalice práv� dokon�uje projekt zateplení t�í školních budov. Investice v 
celkové výši tém�� 19 milion� korun byla podpo�ena dotací z Opera�ního programu Životní 
prost�edí v celkové výši p�es 13 milion� K�.
   Zateplení se týkalo obou �eskoskalických mate�ských škol, MŠ Boženy N�mcové a MŠ 
Jana Amose Komenského, a budovy základní školy v Lidické ulici. Ve všech objektech byla 
vym�n�na okna a dve�e, zateplena fasáda a byla provedena tepelná izolace st�echy. Ro�ní 
úspory energie p�esahují �ástku 600 tisíc korun a díky zateplení se také o skoro 100 tun ro�n� 
sníží emise oxidu uhli�itého.
   Hlavní �ást realizace se uskute�nila o prázdninách 2008, dokon�ovací stavební práce pak 
probíhaly b�hem podzimu. Nyní je v b�hu záv�re�né vyú�tování a 	 nalizace administrativy 
projektu.
M�sto �eská Skalice p�i realizaci spolupracovalo s Centrem rozvoje �eská Skalice, které bylo 
zpracovatelem žádosti o dotaci.
   Na podzim M�sto plánuje v zateplování školních budov pokra�ovat a znovu podat žádosti o 
dotaci. Na �ad� budou budovy sportovní haly a školy v Komenského ulici. 

Michal Kudrná�

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!

Starko� - poz. 10 307m2 v�. p�ístup.cest, po zm�n� úz.plánu možná výst., ...............285,-K�/m2

Ž
ár n.Met.- v�tší RD po rekonstr, 1+5, interiér ve d�ev�, garáž, dílna ...............1.630.000,-K� 
Kleny Provodov - v�tší objekt,8 místností,.soc.záz.,sklep, nová st�echa  .............2.100.000,-K�
Borová - RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení. Nutné opravy ......................850.000,-K�
Náchod - p�kný druž.byt 1+3, 78,5m2, 4.NP s výtahem, p�kný výhled ................1.295.000,-K�
Chvalkovice - velký RD 1+6, stodola, poz.1058 m2,sklep,p�da, dobrý stav ........1.610.000,-K�
H.D�eví� - klasická roubenka, �ást.rekonstr, sít� ve�.,krb, suc-hé WC , 930 m2 ......455.000,-K�
�eská Skalice - �adová, zd�ná garáž, 21m2, ihned volná .............................................68.000,-K�
Velký D�eví� - d�m s restaurací, v pat�e sál a byt 1+1, ÚT, sít�, poz.675 m2 ........1.850.000,-K�
Teplice n.Met. - krásná stodola 400 m2 s stav. poz. 1600 m2  ....................................495.000,-K�
Broumov V. Ves- poz. 3977 m2 se základy chaty, krásné místo, dobrý p�ístup .......366.000,-K�
He�mánkovice - RD po �ást.reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2 ...................847.000,-K�
Kramolna - nadstand. RD, 1+5,bazen, ví�ivka,chata, garáže, 1948 m2.................5.870.000,-K�
Police  n.Met.- byt 3+1 v OV v 2NP., 62 m2 v rekonstrukci, dobrá cena .................670.000,-K�
Broumov - druž.byt 1+1 v Broumov�, 2NP 34 m2, ÚT .............................................415.000,-K�
Rokytnice v Or.h. - druž.byt 1+3,72 m2 v 1.NP, balkon, Ú, super místo .................545.000,-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 .................895.000,-K�



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

VESTAV	NÉ SK�ÍN	 NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

PŘEDSTAVUJEME VÁM 
PARTNERY PROJEKTU                                                                           

                                                                                                                                              
                                                    www.doplnek.com

B   WLING BAR PLUTO
Kde vznikl nápad zřídit bowlingové dráhy?

Nápad vznikl v hospůdce, kde nás nebavilo jen tak posedávat. Chtěli jsme trochu toho pohybu, který nikdy neuškodí. 
Jsme aktivní lidé a bowling je příjemné zpestření a jako nápad se nám zdál ideální a určitě přináší více zábavy.

Proč zrovna v Polici nad Metují?
Do Police jezdíme velmi rádi, protože je to pěkné město a máme tam spoustu kamarádů a využití tohoto rázu nám tu chybělo.

A nyní téměř dva roky po otevření můžete zhodnotit, zda zařízení splnilo svůj účel?
Myslíme si, že bowlingové dráhy svůj účel plní. Navštěvují ho téměř všechny věkové kategorie a podle ohlasu návštěvníků je většina spokojených. Lidé si 

sami mezi sebou pořádají turnaje a důležité je, že se baví.

Ještě nás zaujal netradiční název PLUTO Pluto vzniklo při instalaci bowlingových drah, kdy jsme
přemýšleli o interiéru. Nakonec jsme interiér drah vybavili vesmírnými a kosmickými tělesy. Odtud pramení název PLUTO.

Více na www.doplnek.com
Mediálním partnerem projektu jsou Noviny Echo

Je Vám horko? Sledujte po dobu 10 sekund tento obrázek

(nedoporučujeme sledovat fotografi i 

déle než 20 sekund - nebezpečí nachlazení)

ECHÁCKÁ ECHÁCKÁ 

KLIMOŠKAKLIMOŠKA



491 421 711 

Akce!Akce!
NOVÉ ZA STARÉ
NOVÉ ZA STARÉ

+ (AŽ 40% SLEVA
+ (AŽ 40% SLEVA

NA KOLA KELLYS)
NA KOLA KELLYS)

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

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

Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod

Setkání s bývalými pracovníky školy
  Konec školního roku se p�iblížil, je 
�as hodnocení, co uplynulý rok p�inesl, 
jaký byl. Na naší škole se stalo p�knou 
tradicí, že se k tomuto bilancování se-
tkáváme i s našimi bývalými spolupra-
covníky, kte�í zde pracovali v minulosti 
a nyní jsou již v d�chodu. Letos bylo 
naše setkání 4.�ervna mnohem slav-
nostn�jší, protože oslavujeme 100 let 
založení naší školy. Na programu bylo 
kulturní vystoupení našich žák�, pro-
hlídka školy, proslov a p�ípitek sou�as-
ného �editele ing. Ivo Feistauera. P�i 
�tení ze zažloutlých list� 100 let staré 
školní kroniky a citaci slov zaklada-
tele školy a mecenáše Josefa Zemana 
zatajili dech asi všichni. Uvítali jsme 
mezi námi i pedagogy, kterým již mi-
nula osmdesátka. Jejich vzpomínky na 
bývalou školu na Karlov� nám�stí, na 
pedagogy, kte�í už mezi námi nejsou a 
samoz�ejm� na žáky v nás vyvolávali 

� Bývalí i sou�asní pracovníci Základní školy a Mate�ské školy Josefa Zemana se svými 
�editeli. Zleva v první �ad� Josef Vond�ejc, Petr Bryxí, Miloslav Šponer, Ivo Feistauer.

nostalgii i úsm�v, radost i chu
 do další práce, aby kontinuita speciálního školství 
v Náchod� m�la své dobré pokra�ovatele. Povídalo se dlouho do noci a došlo i na 
pam�tní foto do té sou�asné kroniky.             

 R�žena Žižková u�itelka ZŠ a MŠ Josefa Zemana

NA RYBIČKU?
O KUS DÁL?

JEN O CHVILIČKU...

ZA DOBROU SMAŽENOU RYBOU
SE VYPLATÍ ZAJET K NÁM

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pedál� 
z Hronova na Ž
árky
- potom �idítka do azimutu Doly a máte to už 
jen dva kiláky - cíl: Pstrazna
* Autem (nezapome�te se p�ipoutat!) - do 
Kudowy Zdroj, první sv�telná k�ižovatka, je 
tam benzinová pumpa, dejte se k ní vlevo (šla-
pejte na plyn tak dlouho až budete 7 km od cen-
tra Kudowy) a neuhn�te ze sm�ru na skanzen 
lidové architektury ... cíl: Pstrazna    



* Prodám perfektní d�m na Kramol-
n� samostatn� stojící, s bazénem a garáží. 
Ihned obyvatelný. RK NEVOLAT! Volej-
te jen vážní zájemci. Cena 4.900.000,-K�. 
TEL.:776 63 88 74
* Prodám RD na Jizbici cca 4 km od Ná-
choda 5+kk, sklep, garáž, menší zahrada. 
Možnost prohlídky po domluv�. RK NEVO-
LAT!!!
TEL.:739 80 80 87
* Nabízíme k prodeji poloroubenou chalu-
pu na klidném míst� ve Lhot� pod Ho�i�ka-
mi,vhodnou k okamžitému bydlení �i k re-
kreaci. 1.163.000,-K�,mob: 725 64 64 13
* Pronajmu pro kancelá�ské ú�ely 2 míst-
nosti (2x20 m2) s p�íslušenstvím, na Komen-
ského ulici v Novém M�st� n.M.. TEL.: 728 
609 700
* Pronajmeme obchodní nebo kancelá�-
ské prostory v centru Náchoda, cca 110 m2, 
1. Patro. Tel. 606 951 546
* Pronajmu prodejnu v Masarykov� ulici v 
Hronov�. TEL.:739 155 617
* Prodám menší RD - ve Velkém Po�í�í, 
možnost p�ístavby, RK nevolat! kontakt: tel. 
736 66 36 04
* Pronajmeme skladové a provozní prosto-
ry v Hronov� (bývalá Jednota) celk.plocha 
400 m2, v�.kancelá�e a zázemí, vhodné pro 
skladování, prodejní sklad nebo provoz 	 r-
my. Dobrý p�íjezd vozidel, vše zrekonstruo-
váno, k dispozici od kv�tna 2008, venkovní 
prostor o vel.250 m2 p�ed skladem též k dis-
pozici. TEL.:777 152 750
* Stavební pozemek na prodej, Jarom�� - V 
Hrušti�kách, nádherná lokalita, ideální pro 
stavbu RD,800-100m2, 750 K�/m, tel. 608 
884 935

R	ZNÉ

* V noci z 18. na 19. �ervna mi bylo pod 
sídlišt�m Branka v Náchod� odcizeno mo-
bilní zast�ešení bazénu z hliníku a makrolo-
nu. Informaci vedoucí k navrácení krytu od-
m�ním �ástkou 5000,-K�. Tel. 604 482 584
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaro-
m��e. Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu nebytové prostory vhodné k 
provozování pedikúry - v Hronov�. Tel.721 
504 663
* Nechám pánské kolo favorit za 1l ferne-
tu citrus. TEL.:606 504 693
* Pronajmu nebytové prostory v centru 
�eské Skalice pro provozování kosmetiky,-
masáží,nehtové modeláže..Tel: 491 472 638 
- po 19 hod.  

* Pronajmu prodejnu o velikosti 52m2 
na Komenského ulici v  Náchod�. Nové 
soc.za�ízení, malá kancelá�, nov� zateple-
ná zadní �ást obchodu, velké prosklené vý-
lohy, možnost parkování hned u prodejny, 
nájem 7.000,-K�. Ihned volný. V dob� p�e-
stavby ulice 50% sleva na nájem. Kontakt 
602 247 247

* Hledám u�itele n�m�iny. TEL.:737 515 
785
* Hledám u�itele francouzštiny. TEL.:777 
766 296

* PRACUJTE Z POHODLÍ DOMOVA, 
cinnostdoma.cz/dobesova

* Prodám zahradu v Náchod� „Kašparák“, 
klidné místo, 365 m2, el., voda,jižní svah s 
výhledem na panorama m�sta, menší d�ev�-
ná chati�ka a k�lna, cena 250 000 K�. Tel. pí 
Nováková 608 280 563

* Studentka VŠ dou�í matematiku všech 
úrovní. TEL.:776 077 239

* Hledáme maséra (ku) s praxí. S vlastním 
ŽL - do salonu v NA. Tel. 603 85 30 95
* HUBN�TE ZDRAV� A TRVALE, www.
hubnete.cz/dobesova
* V sobotu 27.6. se našel u T�tic (Starko�) 
hn�dý same�ek fretky. M�l �ervené kšírky. 
K doptání na tel. 605860595, 732182341

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

* Pronajmu garáž v B�lovsi vedle Bona-
ta na dobu neur�itou, el. 220/380 + vlastní 
elektrom�r, volná, nájem 1000 K�/m�s. Tel. 
777 206 881
* Hledáme pronájem prodejny cca 150 - 
200 m2 v Náchod�, nejlépe v centru a s výlo-
hami. Tel.: 608 242 093
* Provádím se�ení zahrad, sad� a špat-
n� p�ístupných svah�, udržovaných i neu-
držovaných, 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

* Pronajmeme obchodní prostor (prodej-
nu) v Pasáži Kamenice v Náchod� 35 m2, 

Kontakt 602247247
* Pronajmu byt od 1.8. 2+1, �áste�n� 
za�ízený na Komenského t�. v Náchod�. 
3000,-K� + inkaso. Vratná kauce 2 m�sí�-
ní nájem.
TEL.:775 22 99 13
* Pronajmu byt 3+1 (72 m2) v I.pat�e 
dvougenera�ního domu v Náchod� - T�e-
šinkách. Nájemné 5000,-K� + 3000,-K� zá-
loha na energie. Kauce 20 tis.K�. TEL.:731 
443 786
* Prodám byt 1+kk v OV ve zd�ném dom� 
v Novém M�st� n.M., 1.patro, p�kný stav, 
ihned k nast�hování, cena 795.000,-K�.
TEL.:723 407 162
* Prodám DB v �eské Skalici z možností 
p�evést do OV byt je po rekonstrukci nové 
okna, koupelna, topení, kuchynská linka na 
míru. Cena k jednání 1100 000 K�. tel. 606 
414 345
* Koupím zd�ný byt v �eské Skalici. Tel. 
605 917 942
* Pronajmu zd�ný 3+1 v centru Náchoda. 
TEL.:602 103 777
* Vym�ním byt 2+1 v PU v OV za byt 2+1 
nebo 3+1 v Náchod�. Nebo prodám a kou-
pím. Tel. 466 415 283
* Pronajmu byt 1+2 65 m2, v p�ízemí RD 
Náchod - T�ešinky, po celk.rekonstrukci, 
�ást.za�ízený, digi, TV, internet, samost.
vchod. 5300,-K� + služby. TEL.:604 153 
123
* Pronajmu(prodám) byt v Polici nad 
Metují. Tel. 608 145 555, 777 912 490
* Pronajmu byt v centru Náchoda 2+kk, 
cena v�.inkasa 5500,-K�. TEL.:775 061 
233
* Prodám byt v OV 2+1 Nové M�sto n.M. 
Kr�ín, cena dohodou. TEL.: 774 743 252
* Pronajmu 3+1 v RD pro neku�áky ve 
Velkém Po�í�í, od 1.9.09, kauce 15.000 
K�, nájem 4.500 K� + inkaso. Tel. 720 310 
810
* Pronajmu garzonku v Hronov�. Tel. 
608 66 77 30
* 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

NEMOVITOSTI

* Nabízíme k prodeji stav. parcely ( v�etn� 
inženýrských sítí)  pro výstavbu RD v p�k-
ných lokalitách obce Bohuslavice, Slavo�ov 
a Spy u N.M�sta n.Met. Další informace na 
tel. 602 204 002. 
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 
072
* Prodám RD ve Vršovce u N.M�sta 3+kk, 
celý podsklepen, po vnit�. rekonstrukci, 
menší pozemek s možností parkování. TEL.: 
608 245 634
* Prodám rodinný d�m v B�lovsi s rozsáh-
lými pozemky v�etn� lesa 1,1 ha. Cena: 2,9 
mil. Tel. 774 311 404
* Koupím stavební pozemek v Hlav�ov� 
pro výstavbu RD. Kontakt: 733 677 007

* Prodám nebo pronajmu nový nízkoe-
nergetický rod.d�m v Polici n.M.. TEL.:603 
525 531
* Nabídn�te zahrádku 600-1 000m2 v oko-
lí �eské Skalice (nejl. Žernov, Zlí�), tel.: 
773  559 014
* Nabízíme k prodeji stavební poze-
mek 1294 m2 v Šonov� u N. M�sta n/ M. 
400.000,-K�, mob: 725 64 64 13
* Sháníme chatku s malým pozemkem na 
Náchodsku, el. 220/380V, do 1,2 mil., k ce-
loro�nímu obývání  Tel.: 608 883 014
* Prodám stavební pozemek v �erveném 
Kostelci, 800m2, 650,-K�/m2. Sít� na hranici 
pozemku. Tel: 608 351 606.
* Prodám RD v �erveném Kostelci, plyn, 
topení, nová koupelna, WC, nová st�echa, 
poz. 1250 m2, 1.750 mil. K�, Tel. 776 698 
035
* Nabízíme k prodeji hospodá�ské stave-
ní v K�inicích u Broumova. Pozemky o vý-
m��e cca 12 ha! Zachovalé st�ešní krovy a 
trámy, v roce 2008 zapo�ata rekonstrukce. 
2.390.000,-K� Mob: 725 64 64 13
* Prodám garáž za VaKem v B�lovsi. Vol-
ná v zá�í 09, cena 110.000 K�. Tel. 736 521 
876
* Prodám zahradu Náchod - Klínek 1150 
m2, voda na pozemku, ing. sít� na okraji. Tel. 
491 426 300, Zn. Za odhadní cenu.

*  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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* Prodám byt 4+1 v OV v Náchod� - Plho-
v�, upravený, na rok internet zdarma. Tel. 
603 999 485, RK nevolat!
* Nabízíme k prodeji byt  2+1 OV (48 
m2) v N.M�st� n.Met.- Kr�ín.Byt je po 
�ást.rekonstr.,s plastovými okny, novou 
koupelnou,velkou p�dou a zahrádkou.
Cena: 650.000,-K� k jednání.Tel.602 204 
002-Ideal Reality
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Sp�chá. Tel: 775 777 073
* Prodám družst.byt 3+1 (72 m2) s no-
vou koupelnou a plast.okny v Náchod� 
u nemocnice.Cena:dohodou,tel: 602 204 
002-Ideal Reality.
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronajmu 1+kk v Novém M�st� n.
Met.-Malecí.Byt je po rekonstrukci,s no-
vým sprch.koutem..Cena 4.000,-K� k 
jednání+ služby 2.700,-K�.Tel: 602 204 
002-Ideal Reality
* Prodám byt 3+1 v OV,78 m2, Náchod, 
6.patro, d�m i byt po celk.rek., cena doho-
dou, tel.737 480 826, po 17.hod
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod� -Pl-
hov� - ve 4.NP., okna jsou orientována na 
JV, byt je v udržovaném �istém stavu, nová 
plast. okna a stoupa�ky, ploché radioátory, 
p�vodní jádro a kuchy�, sklep, balkon p�es 
chodbu, bezbariérový p�ístup s výtahem, 
cena: 769 000,-K� nebo dohoda. RK nevo-
lat! Tel.603 511 861
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk s terasou 
v Náchod� na Lipí naproti hospod�, nájem 
2900,-K� + inkaso. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 1+1 (s kk) v Náchod� na 
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956, 
777 29 29 40
* Pronajmu dlouhodob� družst.byt 1+1 s 
balkonem, ve 2 NP panelového domu v Ná-
chod�, sídl. u nem. ul.Modrá. Náj. 3500,-
K� + inkaso 2070,-K�. TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 2+kk v OV 48 m2, po celk.
rekonstrukci, cena 1.2 mil.K�. TEL.777 
977 696 RK NEVOLAT
* Pronajmu dlouhodob� hezký slunný 
podkr. byt 3+1, 103 m2, v 1.NP nov� zre-
konstr.RD se zahradou ve Vsoké Srbské. 
Nájem 5500,-K�.
TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt v Opo�n� 2+1 tel.603 826 
226
* Prodám v Náchod� nadstandard. byt 
2+kk v OV a p�kný zateplený DB 1+kk, 
balkon. Cena 735.000 a 490.000 K�. Tel. 
604 336 337
* Prodám byt 1+ kk s lodžií v Náchod� - 
B�lovsi,v OV, cena dohodou, tel. 603 550 
557
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s balko-
nem v klidném prost�edí - Náchod Branka, 
po celk.rekonstrukci,72m2, nájem 6000,-
K� + inkaso Tel.: 776 021 342
* Kdo pronajme 3 matkám s d�tmi RD 
v Náchod� a okolí, do 6000,-K� m�sí�n�, 
tuhá paliva nevadí. TEL.:733 254 863
* Prodám družstevní  byt 3+1 v Nácho-
d� na Plhov�. Cena: 1 199 000,- K�. Tel. 
774 311 404
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� - na síd-
lišti U NEMOCNICE, volný ihned, tel. 775 
667 633 - po 19 hod. zn. Levn�.
* Hledáme byt 1+1,1+kk v Náchod� do 
600tis.. Tel.: 604 646 108
* Pronajmu garsonku s balkonem v Ná-
chod� od 1.8.. TEL.:608 66 77 32
* Pronajmu vybavené 1+kk v Náchod� 
ve St.m�st�. 5.900,-K� v�etn� inkasa,mob: 
608 23 23 11
* Pronájem 2+1 Náchod, zd�ný, 5.min.od 
centra, 58m2. Nájem 4500,- inkaso,kauce 
15000,-.TEL.: 603 165 026
* Prodám DB 1+1 sídl.SUN Náchod, cena 
dohodou, volný od srpna. TEL.:777 698 
941
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� u nemoc-
nice, 45 m2, odd�lená ložnice, balkon, jižní 
orientace. Zd�né jádro, rohová vana, vel-
ká koupelna, vestavné sk�ín�. Vratná kau-
ce. TEL.:721 435 426
* Pronajmu byt 2+1 ve 2.pat�e cihlové-
ho domu v centru Náchoda. Balkón, plas-
tová okna. Nájem 4500,K� + inkaso. Vrat-
ná kauce 15000 K�.Volný od 1.8. Tel.602 
291 594
* Pronajmu v B�lovsi 2 místnosti + p�í-
slušenství v rod.p�l.dom, �ást. za�ízený a 
garáž. Nájem + inkaso 6000,-K�. Požadu-
ji Kauci.
TEL.:491 421 572
* Pronajmu nový podkrovní byt 1+kk v 
Komenského ulici v Náchod�. Nová st�eš-
ní okna, nová koupelna, plovoucí podlahy, 
za�ízená kuchy�. Nájem 4.250,- + služby. 

volný od srpna 2009. TEL.:777152 750
* Provedu úklidové práce pro nebytové i 
bytové prostory, vyklidím p�dy, sklepy atd. 
Seriózn�. Kdykoli, kdekoli, cokoli! Tel. 774 
103 724
* Hubneme pro zdraví a krásu. www.hub-
nete.cz/tyr79
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 
4 kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno do-
hromady nebo jednotliv�. K dispozici ku-
chy�ka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Snadný p�ivýd�lek!!! Vyd�lávejte pou-
ze tím, že každý den otev�ete email s rekla-
mou!!! Vážn� to funguje!!! info na 101SUN-
NY101@seznam.cz
* Hledám spolupracovníky do týmu. 
Podm.: serióznost, komunikativnost, prac.
nasazení. Nadstand. plat. podmínky. Tel. 
776820225

PRODEJ

* Prodám pohodlnou sedací soupravu 
4+1+1 1500,-K�, levn� pé�ové deky a pol-
štá�e. TEL.:737 97 00 10
* Prodám kultivátor - s radlicí a s vyhrno-
va�em sn�hu. Cena dle dohody. Tel. 736 409 
641 (ve�er)
* Prodám 15 ks plotových polí 2x1 m po 
50 K�, starší plastové okno š 128, v 110 cm 
za 500 K�. Tel.602 291 594
* Prodám valouny na jezírko cca 20 tun 
2,-K� /kg + obrovské kameny BONUS. 
TEL.:608 833 424
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�-
nové a st�ešní, 100x200 cm tl 8 cm 275 K�/
m2,tl 10 cm 300 K�/ks, nové, 100 ks, použi-
tí na stavbu st�n, oplášt�ní, jako montované 
garáže, dílny, chatky.
TEL.728 527 366

KOUP�

* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné 
um�ní známých �eských nebo evropských 
autor� - i poškozené.Za vybraná díla zapla-
tím auk�ní ceny. Tel. 603 511 861
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 603 
549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramko-
vé hodinky nap�.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 
451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. 
P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, 
bakelitová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bo-
vden, autodráhy, modelové železnice, vlá�-
ky TT, HO, aj., hodiny, hodinky, foto p�ístro-
je, rádia, knihy, vyznamenání a �ády LM aj. 
staré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* V�ELKA - 
PRÁCE VŠEHO 
DRUHU - Jste 
starší lidé, �i nemá-
te �as ? Pot�ebujete 
p�ipevnit poli�ku, 
obraz, vymalovat, 
posekat trávu, po-
�ezat d�íví �i n�co 
p�ivést nebo od-
vést? Levn� a kva-
litn�. Opravy truh-
lá�ské, malí�ské, 
nat�ra�ské �i jiné. 
Sta�í zavolat tel. 
732 256 501 a jist� 
se domluvíme. Ná-
chod a okolí.

* Práce z kancelá�e, z domu. Výd�lek až 
6000,-K�/týden. TEL.:603 731 609
* Provedu práce všeho druhu: zednické 
práce, natírání, malování, se�ení zahrady, 
�ezání a štípání d�íví, pomoc p�i st�hování, 
drobné práce okolo domu. Nic není problém 
!! Martinka1904@seznam.cz
* Práce doma, pln�ní obálek, 12-24 K�/kus, 
smlouva. Info za nadepsanou a ofrankova-
nou obálku. Jana Hanušová, Nad stadionem 
1315, 549 01  Nové M�sto n.M. TEL.:776 
492 164

AUTO - MOTO

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

* Koupím ŠKODA Forman, ŠKODA Feli-
cie kombi, ŠKODA Felicie s platným STK. 
TEL.:776 166 328
* PRODÁM Fabie Sedan Classic 1.4MPI 
50kW,2002/07, šedá metal., 79.000km, el.
šíbr, rádio 8x originál repro, tažné za�., ser-
viska, nehavarovaná. SUPER stav. Cena 125 
tis.K�. Tel.608 519 908

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* �ivava - dlouho i krátkosrstá št��ata 
(ihned k odb�ru). Nabízím i dosp�lé fenky 
„na mazlíka“. Tel. 491 426 680, 603 206 743
* Prodám krásná �istokrevná št�nátka 
bez PP, bílá vlnitá nelínající srst, velmi hra-
vá a veselá, �istotná, sami se krmí, vhodná k 
d�tem i starším lidem do bytu i na zahrádku. 
Budou o�kovaná i od�ervená. Cena 5000-
6000 K�. Tel.775394464 Odb�r od 27.7.09.

Pronajmu výhodně

prostor pro masáže, 

nehtovou modeláž

v Náchodě 
naproti Kinu Vesmír v Náchodě                                                                                       

TEL.:603 194 192

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
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VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

Náchod-Staré Město-byt 3+1 v OV (64 m2) s velkou lodžií a dvěma sklepy,plast.okny,možné dokoupit garáž .........1.230.000,-Kč
N.Město n.M.-Rekreační dřevěná chata se zahradou,na slunném místě,poz. 446 m2,přípojka elektro+užitk.vody.....195.000,-Kč
H.Králové-Pronájem pěkného většího bytu o 90 m2 (2+1+hala) v cihl.domě na tř.Karla IV.,byt je po rekonstr .....9.000,-Kč/měs.
Náchod-Pronájem kanceláří,prodejny a skladů o různé podl.ploše v centru města,parkování za domem .........od 600,-Kč/m2/rok
N.Město n.M.-Nové byty s balkonem a terasou do OV 1+kk-3+1(36- 75 m2)-klient.úpravy při včasné rezervaci .24.990,-Kč/m2

Otovice u Broumova-Starší RD k rekonstrukci s bývalou kovárnou, stodolou,garáží a pozemky 47.600 m2 ..................... dohodou
Č.Skalice-Větší RD s komer.prostory a garáží k část.rekonstr.,u náměstí,užit.plocha 257 m2 ............ 1.200.000,-Kč-VÝR.SLEVA!
Slavoňov u N.Města n.M.-Komerční pozemek(12.000 m2)-možné i část,u hl.komunikace,inž.sítě u pozemku ..........125,-Kč/m2

Náchod-ul.Komenského-Pronájem prodejny se zázemím(36 m2),poblíž centra u hl.komunikace .......................... 7.000,-Kč/měsíc 
Vižňov u Meziměstí-Velká chalupa se stodolu a garáží na klidném místě,možná vestavba,poz.2.364 m2 ......... 1,57 mil.-SLEVA!



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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� letní sleva pro všechny
          -25%

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.rako-reality.cz  

Orlické Záho�í - chalupa 5+kk s vybavením v Orl. horách - pohádkový klid, polosamota ............................1.590mil. 
Velké Petrovice – vetší rod. d�m se zahradou 676 m2, garáží a balkonoterasou  .....................................1.850.000,- K�
Jest�ebí – stavební pozemek s krásný výhledem do okolí 5km od N. M�sta n/Met .................................... 260,-K�/m2
Hronov – byt 2+1 ve zd�ném dom� nedaleko centra v os. vl. v 1.NP, plocha 54m2, volné ..................................850tis.
Orlické hory – komfortní chalupa na samot� s pozemky 3,2ha 12km od Deštné v OH .........................3.250.000,-K�
Kramolna – stavební pozemek o vým��e 706m2 vhodný na stavbu RD se zd�nou chatou........................480.000,-K�
Kramolna – stavební pozemek o vým��e 2177m2 s možností rozd�lení na dva pozemky ......................... 550,-K�/m2
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
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 .........................1.060.000,-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 ................................590.000,-K�
Starko� u Ná – novostavba RD 5+1, možná vým�na za byty, chalupu, pop�.pronájem ..........................4.760 000,-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. – byt 2+kk po celkových úpravách, moderní, plocha 46m2, 2.NP ...........................1.150.000,-K�
Náchod-Plhov – byt 3+1 po modernizaci..1.490mil.,Nové M�sto n/M. - p�kný 2+1 v OV ............................1.250mil.
Náchod - pozemek - 308m2 se zd�nou chatou a vhodný k rekreaci i pro trvalé bydlení ............................450.000,-K�
Litobo� – zd�ná chalupa po rekonstr. v malebném údolí�ku, pozemek 1117m2 ......................................1.490.000,- K�
Náchod – podsklepený �RD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohod� ................................2.840 000,-K�

Město Náchod prodá obálkovou metodou volné bytové jednotky:  
 

Krámská 727, jednotka č 727/7, 1+kk, výměra 35,50 m2 
Vyvolávací základní cena 500.000 Kč.

Prohlídka bytu je možná ve dnech  23.7. a 30.7.2009  vždy v 9:00 hod.
 Němcové 656, jednotka č. 656/4, 2+1, výměra 71,79 m2 

Vyvolávací základní cena 1.200.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  23.7. a 30.7.2009  vždy v  9:30 hod.

 Pražská 1313, jednotka č. 1313/3, 3+1, I. kat., výměra 72,10 m2 
Vyvolávací základní cena 1.200.000 Kč.

Prohlídka bytu je možná ve dnech 23.7. a 30.7.2009  vždy v 10:00 hod.
 Pražská 1550, jednotka č. 1550/15, 3+1, I. kat., výměra 63,40 m2 

Vyvolávací základní cena 1.000.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech  23.7. a 30.7.2009  vždy v 10:30 hod.  

Nabídky v uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem :
Výběrové řízení - byt  727/7 – neotvírat
Výběrové řízení - byt  656/4– neotvírat
Výběrové řízení - byt  1313/3– neotvírat
Výběrové řízení - byt  1550/15– neotvírat

doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a fi nancování. 

 Uzávěrka přihlášek  31.7.2009 ve 13:00 
informace na tel. 491 405 233, 491 405 237 

a https://www.mestonachod.cz/mu/uredni_deska/udeska.asp?id=1058
Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     

Tel.: 732 873 039

Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o.

HLEDÁME 
OBCHODNÍ 
ZASTOUPENÍ

pro obchody zdravé výživy 
a lékárny v tomto regionu.

Možno i jako doplňující 
sortiment k vaší činnosti.

Požadujeme: 
živnostenský list
vlastní automobil

znalost práce na PC
samostatnost, fl exibilitu

solidnost

Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o.
Nám. F.L.Věka 29
518 01  Dobruška

Tel.: 494 621 864
Email:info@perfektra.com

www.perfektra.com

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

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

chemické výrobní družstvo,významná spole�nost v oblasti výroby 
a distribuce  kosmetiky a nát�rových hmot

 se sídlem v Novém M�st� nad Metují
 hledá kandidáta na pozici:

marketing manager
Nápl
 práce: 
- návrhy a vytvá�ení strategií a marketingových aktivit
- analýza zákaznických pot�eb
- sledování konkurence
- podíl na vytvá�ení POS a dalších marketingových materiál�
- podpora obchodního týmu
- analýza a vyhodnocení pot�eb a zm�n trhu, zpracování výsledk� a návrh
   možností dalšího rozvoje  organizace.
- monitoring a analýza trhu, vývojových trend�, konkurence a její marketingové
    strategie.

 
Od kandidáta/ky o	ekáváme: 
- SŠ/VŠ 
- praxe v marketingu min. 1 rok 
- znalost anglického jazyka slovem i písmem výhodou  
- kreativita, aktivní p�ístup, analytické myšlení 
- �idi�ský pr�kaz  

Nabízíme: 
- možnost profesního rozvoje 
- zázemí stabilní spole�nosti 
- � remní bene� ty 
 

Nástup  možný ihned.
Profesní životopis zasílejte na adresu : lambertova@detecha.cz         

personální odd�lení : tel 491477133

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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 

V POLSKU!

Tel. 602 103 775



NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
levné, dostupné

BEZ POPLATKŮ!!

tel. 603 920 469           

KRÁLOVNA SPORTU 
FANDILA NÁCHODU

    Za prom�nlivého po�así o víkendu 11. a 12.7. prob�hlo v Chrudimi 3. kolo druhé ligy 
muž� a žen v atletice.
Z tréninkové skupiny Ji�ího Vond�ejce z Náchoda se t�chto závod� zú�astnila celá �ada 
kvalitních  sportovc�, aby pomohla B družstvu Hv�zdy SKP Pardubice k co nejlepšímu 
umíst�ní, a to se také povedlo. Celkov� jak družstvo muž�, tak i žen skon�ilo na druhém 
míst� a minimáln� to zaru�uje ú�ast pro kvali	 kaci o první ligu. Bude následovat na konci 
srpna ješt� �tvrté kolo, které po�ádá práv� Hv�zda SKP Pardubice, kde se rozhodne, které 
družstvo postoupí p�ímo do první ligy / vždy vít�z skupiny /, druhý bude bojovat ješt� v 
již zmín�né kvali	 kaci. Nyní již výsledky náchodských atlet�. V mužské kategorii zvít�-
zil Jirka Vond�ejc na trati 200m �asem 22, 82 sec., byl sedmý na 100m za 11,38 sec. a po-
mohl štafet� na 4 x 100m k t�etímu místu. Jeho bratr Honza byl �tvrtý na 400m p�ekážek 
za �as 1 :00, 41min. a také byl ve štafet�  na 4 x 100m. Poprvé v mužské sout�ži zvítezil 
Miloš Cvejn, který velice taktickým výkonem nedal soupe��m šanci a vyhrál v závod� na 
1500m �asem 4:07,90 min. a ješt� v závod� na 800m byl pátý �asem 2:00,09 min. a také 
se zú�astnil bodov� ve štafet� B na 4 x 100m.
    V ženské kategorii se p�edstavila Dominika Vejpravová ve skoku do výšky a skon�ila 
na druhém míst� za výkon 150 cm, tolik se jí už neda�ilo jak v dálce, tak ani v trojskoku, 
kde nedosáhla na bodovaná místa . Posilou do budoucna se jeví teprve prvním rokem do-
rostenka Ani�ka Zikmundová, která v závod� na 800m byla deváta výkonem 2:41,9 min. 
S Dominikou také pomohly družstvu k bodovvému zisku ve štafet� na 4 x 100m.
 V t�chto závodech nemohla startovat  Marcela Vond�ejcová, tak ani Aleš Voborník pro 
svalová zran�ní, kte�í jsou jedni z nejv�tších opor svých družstev. P�esto oba p�ijeli do 
Chrudimi povzbudit ob� družstva a tím dokázali, že atletiku mají opravdu rádi. 

Ji�í Vond�ejc - trenér

Svatební fotografi e
Mirek Brát

Náchod a okolí
604 867 052, www.fobra.crd.cz

Ivan Vávra
Česká Skalice a okolí

607 504 812

   5. ro�níku závodu horských kol Gla-
censis MTB Challenge 2009, se zú�ast-
ní závodníci ze 13 zemí sv�ta a b�hem 
osmi dn� ujedou p�es 550 km a nastou-
pají p�es 14 000 výškových metr�.
   Prolog závodu bude odstartován v so-
botu 18. 7. 2009 od náchodského pivo-
varu mezi 15.00 a 17.00 hodinou inter-
valov� s cílem u Jiráskovy chaty na Dob-
rošov�.
    P�edstavení závodník� prob�hne na 
Karlov� nám�stí v Náchod� v ned�li 19. 
7. 2009 od 10 hod. Hromadný start první 
etapy se uskute�ní u nemocnice.
   Odtud závodníci vyráží sm�r Vyhlíd-
ka, Masarykova chata, Duszniki Zdrój. 
Dalšími etapovými m�sty jsou Králíky, 
Ladek Zdroj, Bardo, Gluszyce, Teplice 
nad Metují. Cíl závodu je v ned�li 26. 7. 
2009 odpoledne v Kudowa Zdroj, v pro-
storu p�ed aquaparkem Wodni swiat.

   Další informace o závodu, fotogra	 e, p�ehled startujících, výsledky a podrobnosti na-
leznete na internetové adrese www.mtbchallenge.com

NÁCHOD V KAPCE VODY
  

 Um�t se podívat na sv�t jinak, jiným zp�sobem, je šan-
cí uvid�t vždy n�co nového i v d�v�rn� známém oko-
lí. Mladý náchodský fotograf Josef Záruba (* 1987) se 

KENVELO Náchod 
HLEDÁ VHODNÉ  KANDIDÁTKY 

PRO OBSAZENÍ POZICE

PRODAVA�KA
POŽADUJEME: 
■ UKON	ENÉ ST�EDOŠKOLSKÉ 
    VZD
LÁNÍ nebo VYU	ENÍ 
    V OBORU
■ P�EDCHÁZEJÍCÍ ZKUŠENOSTI 
    V PRODEJI 
■ P�ÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
■ NÁSTUP DLE DOHODY 
informace na telefonu 777 606 464 

dívá na sv�t hledá�kem fotoaparátu v režimu „mak-
ro“. Dnes Vám prezentujeme jeho „vážku“ a „kapky 
vody“. A pokud neselhalo tiskárenské zpracování, uvi-
díte v kapkách vody zrcadlení jednoho místa v Nácho-
d�.                                                                                (r)           

Hrašeho ulice, 
Tržnice POD ZÁMKEM, 

vedle Sfi nga baru,
Náchod 547 01

otevírací doba: 
po-čt 11.30 - 21.30, pá 11.30 - 2.30, 

so 18.00 - 2.30, ne zavřeno

nabízíme:
� hamburgery (original, original double, 
   original cheese, original egg, cheese) 

- ke každému burgeru je v ceně porce hranolků
� kuřecí maso (steak box, tortila)

� hot dog � vafl e

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!    

nové občerstvení, mimo jiné i s nočním 
provozem, otevřené v Náchodě



  Zm�nou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o o�kování proti infek�ním nemocem dochází 
ke zrušení p�eo�kování d�tí proti tuberkulóze v 11 letech v�ku dít�te. V d�sledku této zm�ny 
již zdravotní pojiš
ovny tuto vakcínu a o�kování nehradí.
  Oblastní nemocnice Náchod a.s. hledá �ešení, jak zmírnit dopad ministerského rozhodnutí, 
proto s platností od 1.6.2009 zavádí pouze �áste�né zpoplatn�ní této pé�e. „Považujeme zru-
šení bezplatnosti tohoto o�kování u d�tí za nekoncep�ní, v dlouhodobém hledisku ohrožující 
obyvatele,“ vyjad�uje nesouhlas �editel nemocnice MUDr. Miroslav Švábl.
  Nemocnice proto p�i stanovení ceny vychází z p�esv�d�ení, že je lepší o�kovat více d�tí �ás-
te�n� na náklady nemocnice, než mít ve spádové oblasti vyšší výskyty tuberkulózy. Cena v 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. je 400 korun. V  porovnání s ostatními nemocnicemi je cena 
nižší, v�tšinou se pohybuje o�kování kolem 600 až 700 korun.
  Aplikace TBC testu tedy stojí 200,-K�, kontrola po aplikaci testu, pokud nedojde k p�eo�ko-
vání 56,- K�, jinak pokud bude nutné p�eo�kování, tak další 200,- K�, které již zahrnuje i ná-
slednou kontrolu jizvy. Celková �ástka �iní v sou�tu maximáln� 400,- K�.
  „Vstoupili jsme také v jednání s poskytovateli sociálních dávek, zda by se nenašlo �ešení jak 
hradit sociáln� slabým rodinám toto o�kování,“ vysv�tluje �editel nemocnice Miroslav Švábl.
  Více informací lze získat na kalmetiza�ních pracovištích Oblastní nemocnice Náchod a.s. v 
Náchod�, Broumov� a Opo�n�.                                                                                            LH

Přeočkování proti tuberkulózePřeočkování proti tuberkulóze

� Josef Cvejn z po�ádajícího týmu RTM motorsport s vozem Suzuki Swift

   Tým RTM motorsport Nové M�sto n.M. 
uspo�ádal o víkendu 27.
- 28. 6. další ze seriálu závod� automobil� do vr-
chu M�R ÚAMK a to v Hronov� pod názvem 
Hronovský kopec 2009. Bohužel nep�ijelo mno-
ho jezdc� špi�ky seriálu, ale to nic neubralo na 
celkové atmosfé�e závodu. Vytvo�ilo se velmi za-
jímavé startovní pole jezdc�. Na start se postavi-
lo v sobotu 88 a v ned�li 72 jezdc�. Závod pro-
bíhal po oba dva dny bohužel v deštivém po�a-
sí, kdy se na trati objevilo n�kolik menších koli-
zí. Nový rekord trati ustanovil výkonem 1:03,98 
min. Vladimír Vitver z týmu SVC Náchod. Niko-
ho již nep�ekvapilo neskute�né množství divák� 
podél trati a po�adatelé z týmu RTM motorsport 
v��í, že odcházeli spokojení. O zábavu se posta-
rali moderátor i promotéry z Hitrádia Magic, stej-
n� jako vyhlídkové lety vrtulníkem. 
   Z výsledk�: V nejslabší t�íd� SE1400 v so-
botu zvít�zil Radek Jakubský a v ned�li Petr To-
lárek z po�ádajícího RTM, v SE1600 v sobotu 
i v ned�li Radek Chamola, v SE-2000 Jaroslav 
Winter a Petr �erný, v SE+2000 po oba dny 
p�vabná Daniela Komárková, v E1-1400 také 
po oba dny Radim Mach z RTM motorsport, 
v E1-1600 dvakrát Vítek Novotný, v kategorii 
E1-2000 v sobotu Vladimír Vitver z SVC Ná-
chod, a v ned�li Tomáš Bek z Hronova.

V  nejsiln�jší t�íd� E1 +2000  po oba dny. Ve veteránech H-1300 2x Josef Srnský (absolutní 
vít�z z roku 1971), v H-1600 Jaroslav Vosmek a ve t�íd� H+1600 Ivo Král.
Další závod sezóny bude pro tým RTM na Berounském vrchu a to 11. - 12. �ervence.

ft 

Další triumf jezdců z týmu RTM motorsport

� K 2.ro�níku M�R závod� automobil� do vrchu HRONOVSKÝ KOPEC, který se konal poslední �ervnový víkend v Hronov�, se 
vracíme i fotogra	 emi Josefa Voltra.       

Centrum fi nanční 
pomoci v Čr! 

Každému a hned 
od 50 000,- do XX
miliónů! Jen na OP! 

Volejte 603 940 082, 
731 817 679      

Bezúčelová hypotéka 
určena všem na družst. 

byty a nemovitosti!
120% odhadu! Nejnižší úrok v Čr! 

Bez příjmů a registrů!
Konsolidace možná! 

731 817 679, 603 940 082

Kreditní karta VISA 
na 100000  Kč! 

Stačí pouze OP a 1000 Kč 
k založení účtu kredit. karty! 

Spolupráce možná! 

603 940 082, 731 817 679                  

Výrobní společnost Mesa Parts s.r.o. 
se závodem ve Vysokově u Náchoda patří k předním výrobcům 
vysoce kvalitních, soustružených dílců pro automobilový a spotřební průmysl. 

V současné době hledáme nové pracovníky na pozici:

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nás můžete navštívit  v sídle naší fi rmy nebo nám zašlete svůj strukturovaný 
životopis v českém jazyce poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu. Zejména uchazečům v trvajícím 

pracovním poměru zaručujeme absolutní diskrétnost a nabízíme nezávaznou návštěvu naší fi rmy.

Mesa Parts, s.r.o. Vysokov 112, 549 12 Vysokov
Tel:  + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807, e-mail: lucie.medkova@mesa-parts.cz

Obsluha soustružnických automatů

Požadujeme:
• vzdělání technického směru 
   ( vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, 
   přesnost, trpělivost, systematičnost

Vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu
• seřizování a korekce nástrojů
• seřizování stroje
• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

Odborný pracovník kvality
Požadujeme:
• vzdělání technického směru 
  (SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• rozhodnost, zodpovědnost, přesnost, trpělivost,
    systematičnost
• schopnost pracovat v týmu
• zkušenosti z oblasti kvality výhodou
• znalost NJ výhodou

Vašimi úkoly bude:
• podpora kvality na oddělení, technologická 
    a technická podpora
• zpracování reklamací a řízení jejich dokumentace
• realizace a vyhodnocení navržených opatření
• návrhy technologií pro nové dílce
• organizace třídění dílců

Nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v moderní fi rmě

- možnost zapracování, školení a profesního postupu
- práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek

- sociální výhody (příspěvek na dopravu, stravenky, penzijní připojištění, jazyková výuka aj.) 
- mladý tým, kolegiální fi remní atmosféru  

- nástup ihned, resp. dle dohody

Slavili a žehnali obecní 
symboly a prapor SDH.

   Obec, Sbor dobrovolných hasi�� a ostatní zájmové organizace v Bohuslavicích uspo�ádaly v 
sobotu 27. �ervna oslavy 130 let od založení SDH Bohuslavice spojené s žehnáním symbol� 
obce a praporu SDH a srazem rodák�.
   Program na sokolské zahrad� za�al v 10 hodin dv�ma ukázkami požárního útoku, které p�ed-
vedli mladší a starší žáci SDH Bohuslavice. Dále následovaly ukázky historické hasi�ské tech-
niky, požární útok žen s požární st�íka�kou PS 8 ve svém  oble�ení zvané „Narcisky“. Dopoled-
ní program na sokolské zahrad� ukon�ilo první vystoupení šermí�ské skupiny Novica.
   Po ob�d� následovalo na školní zahrad� vystoupení žák� Mate�ské a Základní školy. Od 14 
hodin v kostele sv. Mikuláše prob�hlo žehnání symbol� obce a praporu SDH za ú�asti Mons.
ThLic. Dominika Duky, OP. Po ukon�ení se všichni zú�astn�ní slavnostním pr�vodem p�emís-
tili op�t na sokolskou zahradu. Zde byli pozdraveni a p�ivítáni nejprve starostou obce Bohu-
milem Kutinou a poté starostou SDH Karlem �epelkou st.. Své projevy dále p�ednesli starosta 
partnerského m�sta Pieszyce Miroslaw Obal, senátor Petr Pakosta a hejtman Královéhradecké-
ho kraje Lubomír Franc. Po slavnostním zahájení n�kte�í �lenové sboru p�evzali r�zná vyzna-
menání. To nejcenn�jší, �ád svatého Floriána p�evzal nejstarší �len sboru pan Václav Mervart, 
který 1.listopadu 2008 oslavil 95. narozeniny.
   Své vystoupení p�edvedli také mažoretky Carmen DDM Klí� z  Jarom��e - Josefova, dále 
bylo možno shlédnout druhé vystoupení šermí��, práci profesionálních hasi�� z Jarom��e p�i 
„rozst�íhání“ vozidla hydraulickými n�žkami, drezuru v podání Jany Kosa�ové a kon� Akima. 
Prohlédnout si Bohuslavice z výšky m�li návšt�vníci možnost z požární plošiny PP 27. Vyvr-
cholením odpoledního programu byla ukázka nejstarší funk�ní hasi�ské st�íka�ky vyrobené v 
roce 1790, kterou p�edvedli n�kte�í �lenové SDH Bohuslavice v dobovém oble�ení.
   Odpoledním programem provázela dechová hudba Malá muzika z  Nového M�sta nad Me-
tují, od 19 hodin zahráli k tanci a poslechu Pláteníci. V Oreln� od 20 hodin jste mohli navštívit 
tane�ní zábavu se skupinou Bladex.
   

V pr�b�hu oslav, nad nimiž p�evzal záštitu p�edseda senátu P�emysl Sobotka, bylo na sokol-
ské zahrad� možno shlédnout výstavu historické hasi�ské techniky, výstavu TJ Sokol, promítá-
ní 	 lm� ze života ob�an� Bohuslavic, d�ti mohly p�edvést své um�ní na st�elnici MS Bohusla-
vice a také m�li možnost se „vy�ádit“ na velké nafukovací skluzavce.
   Po 19 hodin� byl naplánován i vzlet horkovzdušného balonu. Bohužel se však pokazilo po-
�así a tak nemohl být uskute�n�n. Ze stejného d�vodu byl na pozd�jší ve�erní hodinu odlo-
žen i oh�ostroj.
   Tyto oslavy navštívili také naši polští kolegové v �ele s  již zmín�ným starostou partnerské-
ho m�sta Pieszyce.
   Pro ve�ejnost byla otev�ena hasi�ská zbrojnice, MŠ, ZŠ, Obecní ú�ad a Orelna. V pohostinství 
u Ježk� byla p�ipravena výstava loveckých trofejí �len� MS Bohuslavice.
   Po celý den bylo zajišt�no bohaté ob�erstvení, ochutnat jste mj. mohli výborný gulášek, nebo 
opékané prasátko.
   Na záv�r bych cht�l pod�kovat všem sponzor�m, bez jejichž p�isp�ní by nebylo možné tuto 
velkolepou akci uskute�nit.

Za SDH Bohuslavice Karel �epelka ml.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  



     Naše spole�nost s ru�ením omezeným má dv� jednatele a �ty�i spo-
le�níky. Jeden jednatel je v pracovním pom�ru jako zam�stnanec, je-
den v pracovním pom�ru v�bec není. V pracovním pom�ru je rovn�ž 
jeden spole�ník, zbylí t�i v pracovním pom�ru nejsou. Všem b�žn� pro-
plácíme cestovní náhrady. Na školení jsem se dozv�d�la, že to není tak 
jednozna�né, a že k proplacení cestovních náhrad musíme splnit r�zné 
p�edpoklady. M�žete sd�lit, jak je to s cestovními náhradami?      

H.L., Náchod

     Do p�íjm� ze závislé �innosti jsou zákonem o daních z p�íjm� zahr-
nuty i p�íjmy jednatel� a spole�ník� spole�ností s ru�ením omezeným.
     Cestovní náklady tak lze poskytnout jednateli, pokud bude mít na výkon funkce jednatele 
uzav�enou mandátní nebo obdobnou smlouvu, která bude obsahovat jednak sjednanou úplatu, 
která je z da�ového hlediska posouzena jako p�íjem ze závislé �innosti a jednak ujednání o 
poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce jednatele.
     U spole�níka je situace jednodušší o to, že spole�ník nemusí mít se spole�ností sepsánu 
žádnou smlouvu na výkon �innosti spole�níka. P�itom p�íjem spole�níka, kterým je za práci pro 
spole�nost odm��ován, je p�íjmem ze závislé �innosti.
Pokud tedy spole�ník pobírá takovýto p�íjem, je ve smyslu da�ového zákona považován za 
zam�stnance a lze mu poskytnout cestovní náhrady v  rozsahu zákoníku práce.

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

ECHO V KUCHYNIECHO V KUCHYNI

TĚSTOVINOVÉ HAŠETĚSTOVINOVÉ HAŠE
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

   Mleté maso - p�l na p�l hov�zí a vep�o-
vé - smícháme s nakrájenou cibulí a nama�-
kanými 5 stroužky �esneku. P�idáme drcený 
kmín, mletou sladkou papriku, gulášové ko-
�ení, plnotu�nou ho��ici, s�l, pep�, 2 vejce a 
oregáno. Vše po�ádn� promícháme a na roz-
páleném tuku smažíme za stálého míchání. 
Nakonec p�idáme nahrubo nakrájenou jarní 
cibulku a �ervenou papriku a chvíli dusíme 
pod pokli�kou.
   Masovou sm�s smícháme s va�enými t�s-
tovinami v�tších rozm�r� - mušle, mašle, vr-
tule. Podáváme zalité teplou sýrovou omá�-
kou, nebo ke�upem. 
Tak, a
 Vám chutná...

p�eje La
ka Škodová       
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KOSTELECKÉ NÁMĚSTÍ JE VÝZVAKOSTELECKÉ NÁMĚSTÍ JE VÝZVA
   Podoba hlavního nám�stí v �erveném Kostelci zdá se není aktuálním tématem. Kdo o 
n�jaké �ešení projeví zájem, m�že být ukonejšen, že projekt k n�mu je na n�jaké vyso-

ké škole, že není možné se 
dohodnout se správou sil-
nic, nakonec v krizi t�ž-
ko cokoli d�lat. Možná je 
to ale spíše dlouhodob�j-
ší nechu
 ke kopání míst-
ní dopravní tepny �i spíše 
p�ímo srdce m�sta. 
Nám�stí zkrátka funguje 
jako velká k�ižovatka p�ti 
cest, která je do kope�-
ka s jakousi hranou hlav-
ní silnice a horší orientací 
v p�ednosti v jízd�.

Mnozí vzpomínají na historickou podobu 
nám�stí, jiní zase p�emýšlí zejména jaký 
asi bude provoz v centru v budoucnu.
Zajímavé by mohlo být využití n�jaké for-
my kruhového objezdu.
Kolem dnešní k�ižovatky jsou i rezervy 
prostoru, centrum lze snížit a využít jej 
pro kruhový objezd. Po obvodu objezdu 
by se nejezdilo p�ímo z kope�ka a do ko-
pe�ka na jakési nahnuté ploše, protože by 
byl snížen výškový rozdíl st�edu objezdu 
a silnic v dolní �ásti nám�stí. Vozidla je-
doucí ve sm�ru sou�asné hlavní silnice by 
navíc byla nucena snížit rychlost, ideál-
n� nap�. již v prostoru blízkosti p�echod� 
k základním školám �i p�echodu u domi-
nujícího kostela. A pochopiteln� do st�edu 
objezdu/nám�stí by se mohla vrátit i zele� 
�i historický sloup.
P�i sou�asném provozu se jist� jen t�žko 
m�žeme vrátit p�ímo k n�jaké p�edchozí 
podob�. Zm�nit velkou k�ižovatku na jen 
kruhový objezd se také ob�an�m nemu-
sí líbit. Diskutovat lze t�eba i jen o sníže-
ní st�edu sou�asné k�ižovatky a odstran�-
ní hrany hlavní silnice. Vjížd�ní do kop-
ce z vedlejších silnic na silnici hlavní je 
dnes zbyte�n� složité a vypovídá jen o le-
titém kupení asfaltu p�i opravách povrchu. 
Nám�stí by každopádn� m�lo být ozdobou 
m�sta, nejen problémem s odbo�ením.
                                                   Ji�í Jakl              

HOSTINEC 
U STUDNY

STUDNICE

Autobusová zastávka

VAŘÍME OBĚDY
DENNĚ OD 11.00

Tel.:739 433 396
     491 435 114  


