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„OPE�ENÁ ROZKOŠ“

ÚŽEH ������
 ÚPAL

V úterý 29. června 2010 bylo zástupcem 
investora Povodí Labe s.p. předáno 
staveniště dodavateli. Předání se zúčastnili 
i zástupci městyse Velké Poříčí.
Akce s názvem „Metuje, Velké Poříčí, 
zvýšení ochrany úpravou koryta v obci“ byla 
po mnoha letech úsilí konečně odstartována.

Josef Král
Čtěte příští Echo, 30.7.2010

Úpicko nyní využívá služeb nové 
cyklobusové linky, kterou můžete cestovat 
ve směru Hradec Králové až do Pece pod 
Sněžkou. Cyklobusová linka s názvem 
Kladské pomezí“ bude v provozu až do 26. 
září.                                                      (r)

Údolní přehrada Rozkoš u České Skalice není 
jen regulátorem tání jarního sněhu a rekreačním 
cílem. Je významnou ornitologickou lokalitou, 
na které se vyskytují zajímavé druhy ptáků. 
Patří k nim například orlovec říční či rybák 
kaspický. Až budete ležet na pláži u Rozkoše, 
dávejte pozor, co nad vámi krouží....          (r) 

V letních měsících často skloňované, často 
se však i pletoucí výrazy: Úžeh, úpal. Jaký 
je v nich rozdíl? Úpal znamená celkové 
přehřátí organizmu, úžeh podráždění 
mozku přímým působením slunečních 
paprsků. Oba stavy se mohou rozvinout 
až do nebezpečných šokových projevů. U 
postiženého úpalem či úžehem je nutné 
postupně snižovat teplotu těla, zajistit 
klid a odpočinek, dodat tělu tekutiny. Ve 
vážnějších případech se samozřejmě vždy 
doporučuje vyhledat lékaře.                          -r-

Náchodské mažoretky na 
Mistrovství �R

Na lehkoatletickém stadionu v Jarom��i se 26. �ervna uskute�nilo � nále Mistrovství �R 
v mažoretkovém sportu. Na již 17. ro�níku této prestižní sout�že nechyb�l se svým niko-
nem Josef Pepa Voltr, a proto Vám m�žeme p�inést fotogra� cký d�kaz i ú�asti náchodských 
mažoretek  (na snímku jsou zachyceny seniorky, které obsadily v celkovém hodnocení 6. 
místo). Krom� nich hájily zástavu náchodského mažoretkového sportu i kadetky (v Jarom��i 
jim pat�ilo 8. místo) a juniorky (obsadily 6. místo). Dodejme, že odborné hodnocení se týkalo 
tzv.podiových sestav. Na své si samoz�ejm� p�išli i diváci, protože nechyb�lo ani oblíbené 
pochodové de� lé.  Celkem se v Jarom��i p�edstavilo 56 mažoretkových tým� ze všech kout� 
naší vlasti.                                                                                                                                 (r)

Obec Lib�atov po deseti letech p�ivítala své sou�asné a bývalé rodáky a spoluob�any i 
p�ípadné budoucí lib�atováky, aby spole�n� p�i Srazu rodák� prožili sobotu 3. �ervence 
2010. V pr�b�hu celodenního programu, který za�al již o p�l deváté a trval do p�lnoci, se 
mohli zájemci seznámit s �inností místních spolk�, v rámci Dne otev�ených dve�í navštívit 
Obecní ú�ad a Mate�skou školu, shlédnout mnohá vystoupení nebo si zatan�it na p�írod-
ním parketu. Program v pr�b�hu celého dne zhlédlo více než 300 lib�atovák� a dalších 
návšt�vník� Srazu rodák� obce Lib�atova.

Více fotogra� í a videoreportáž najdete nawww.libnatov.cz
Jan Balcar, zastupitel Obce Lib�atov

V ned�li 4.7. odpoledne uctili ob�ané Vysokova vzpomínkou 144. výro�í bitvy u Vysoko-
va, která p�ipadá práv� na tento den.
Od kapli�ky ve Vysokov� vyšel pr�vod ob�an� v �ele s vysokovskými hasi�i s obecnim pra-
porem a v�ncem, který položili u pomniku jehlan. Na úvod vystoupil s projevem starosta obce 
Old�ich Bohadlo. P�ipomn�l památku padlých voják� prusko – rakouské války z roku 1866. „ 
Na pláni, kde se nyní nacházíme,“ uvedl starosta, „  se udála jedna z nejhoršich bitev. B�hem 
n�kolika hodin tu padly tisíce voják� a bojišt� se stalo jednim velkým h�bitovem a lazaretem.“ 
Po projevu p�edal starosta slovo kaplanovi O.Vladimírovi, který p�ipomn�l hr�zy této války.

foto Zd.Majer

Sešli Sešli 
se rodácise rodáci



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Poškození organizmu teplem
Vysoké teploty, které nyní venku panují, mohou snadno zp�sobit p�eh�átí 

organizmu a lidské zdraví pak m�že ohrozit úpal, úžeh nebo dojít k tepelnému 
vy�erpání a mdlob�.

P�íznakem úpalu jsou bolesti hlavy, závrat�, nevolnost až zvracení, zrychlené dýchání 
a zrychlený tep. Stav se m�že velmi rychle zhoršovat až do bezv�domí s k�e�emi. Úpal 
je doprovázen zvýšením t�lesné teploty až nad 40 stup��. Obdobn� se projevuje i úžeh, 
neboli slune�ní úpal, tedy podrážd�ní mozku a jeho blan p�ímým slune�ním zá�ením. 
V�tšinou se úžeh i úpal projeví spole�n�. Úžeh se však m�že projevit s �asovým 
zpožd�ním nap�. až v noci po slun�ní. Poškození organizmu teplem bývají velmi 
nebezpe�ná, a je proto dobré znát zásady první pomoci.

První pomoc by m�la za�ít p�enesení postiženého na chladné, stinné místo, jeho uložení 
s podloženými nebo zvednutými kon�etinami a uvoln�ním od�vu. Postupn� by m�l být 
postižený ochlazován studenými obklady, nap�. vlhkým ru�níkem na �elo postiženého. 
Sou�asn� je vhodné zajistit ochlazování k�že proudícím vzduchem, ventilátorem 
a podobn�. D�ležitá je i opatrné podávání tekutin, ale jen v malých dávkách. Lepší než 
�istá voda je p�i tom voda slaná (�ajová lži�ka soli na litr tekutiny) nebo iontový nápoj 
�i studený mírn� oslazený �aj s citronem. P�i t�žších p�íznacích tepelného poškození 
organizmu je nutné zajistit transport k léka�i.

Pln� vyvinutý úpal je nebezpe�nou záležitostí, na jehož následky je možné i zem�ít. 
N�kte�í pacienti, kte�í tuto p�íhodu p�ežijí, mohou mít trvalé následky v podob� nervových 
poruch a smysl pro rovnováhu a orientaci se m�že vracet k normálnímu stavu i celé 
m�síce. Proto je v horkých dnech velmi d�ležitá prevence, tedy: dostatek tekutin, st�ídavé 
ochlazování (koupání, sprchování, zvlh�ování k�že), pokrývka hlavy a zvlh�ování vlas�.

P�eji mnoho p�íjemn� proh�átých chvil na sluní�ku bez problém�.
Old�ich P�ibyl

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Historie Tequily se za�ala psát v 16. století, kdy p�ipluli Špan�lé do Mexika a p�ivezli s se-
bou proces destilace. Do té doby vyráb�li starov�cí Inkové likér z dužiny té nejsladší agáve 
- modré agáve. Dnes se rozm�ln�ná dužina nechá nakvasit a dvakrát se destiluje.

�istá Tequila musí být vyrobena v Mexiku ze 100 % cukr� modrých agáve. Pravou Tequilu 
poznáme podle nálepky na láhvi s nápisem 100% agáve �i agáve azul. P�es stoupající poptáv-
ku tradi�ní výroba nedovoluje sklidit agáve d�íve, než je rostlina dostate�n� vyzrálá. Proto 
pat�í mezi nejlepší, ale také nejdražší Tequily.

Na našem trhu se nejvíce prodává Tequila mixto. Obsahuje 51 % cukr� z modré agáve, 
zbytek je dopln�n t�tinovým cukrem. Dalším podobným výrobkem u nás je Mezcal. Vyrábí 
se z jiných odr�d agáve nežli Tequila. T�ch je více jak 18 druh�. Už nejsou tak sladké jako 
modré agáve, a proto se do nich p�idává i cukr.

Modré agáve pat�í do rodu sukulentních rostlin a nikoli mezi kaktusy, jak se n�kdo myln� 
domnívá. Otázkou z�stává, kdy se k pití Tequily p�idaly s�l a citron. Legendy hovo�í o me-
xických mužích na kávových plantážích, kte�í p�ed ob�erstvením Tequilou nejprve olízli s�l, 
protože zadržuje v t�le vodu. Poté se zakousli do citronu, který zase t�lu dodává vitamín C, 
a teprve pak vypili pálenku. Po ní se prý potili o mnoho mén�. U barman� je Tequila oblíbe-
nou bází. A velmi dobrý drink si m�žete namíchat s n ámi i vy!

MARGARITA
P�edem si p�ipravíme slanou krustu. A to tak, že okraj koktejlové sklenice pot�eme citro-

novou š	ávou a poté jej pono�íme do hrubé soli. Do šejkru vložíme kostky ledu, p�ilijeme 
4 cl Tequily, 3 cl Cointreau a 2 cl citronové nebo limetkové š	ávy. Vše d�kladn� promícháme 
a scedíme do p�edem p�ipraveného skla. Ozdobíme plátkem limety nebo citronu.

Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So�a Šr�tková a Mgr. Vlasta Drobná, 
St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

Tequila

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (12)

� Stodola � Autoopravna Švorc

Pozemek k výstavbě rodinného domu, Přibyslav u Nového Města n. Met.  .................................................. 1 345 000,-Kč
Udržovaný domek v klidné části Jásenné vhodný k rekreaci i bydlení  .......................................................... 990 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  ....................................................... 1 570 000,-Kč
Rodinný dům, stojící v příjemném prostředí v Náchodě Bělovsi  ................................................................. 1 790 000,-Kč
Zajímavý pozemek možný k výstavbě RD v klidné části  Světlé u Hořiček  .................................................. 249 000,-Kč

Zajímavý rodinný dům se zahradou u České Skalice ve Vestci
Zajímavý větší rodinný dům se zahradou u České Skalice ve Vestci. 
Vhodný pro bydlení i podnikání.  Nemovitost je umístěna na okraji  
rozvíjející se obce, ve velmi klidném prostředí.  Objekt je napojen 
na el. + vodu, odpady jsou řešeny do jímky. Dojezdová vzdálenost 
do NA je 15 minut, HK 25 minut a TU 20 minut. V budoucnosti 
a po vhodně zvolené investici se stane tento RD kvalitním, klidným 
místem pro život za rozumnou cenu. � Cena: 1 495 000,-Kč

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

Máte hlad jako lev?
�lov�ka narozeného ve znamení Lva (23. 7. - 22. 8.) poznáte prý u stolu podle toho, že se 
neostýchá a sní vše, co mu nabídnete. Lidé tohoto znamení bývají stále p�i chuti a z ledni-
ce, spíže �i záhonu neomyln� vyberou to nejlepší. Velikou slabostí Lv� jsou bonbony, su-
šenky, oplatky a �okolády. Sami jsou skv�lými hostiteli i zábavnými a milými spole�níky, 
skute�nými lvy salon�. Pokud nejsou hladoví, jsou neodolatelní. Ostatn� jako každý lev. 
Do galerie proslulých Lv� pat�í silné osobnosti jako Napoleon Bonaparte �i císa� Franti-
šek Josef I. Jméno nejproslulejšího francouzského vojev�dce se �asto objevuje v názvech 
pokrm�. Pod názvem Napoleon�v dr�beží vývar si p�edstavte polévku dopln�nou tašti�-
kami s kašovinou z husích jater. František Josef I. se prý zase �asto rozplýval nad porce-
mi nákyp�, p�elitých �okoládovou omá�kou s kandovaným ovocem a maraskinem. Mezi 
Lvy pat�il i francouzský fyzik a vynálezce tlakového hrnce Denis Papin. Jeho p�evratný 
vynález se od svého objevení roku 1679 (neuv��itelné, že?) stal dobrým pomocníkem 
kucha�� na celém sv�t�. Z osobností naší historie m�žeme ze Lv� jmenovat t�eba Jana 
Lucemburského �i Alfonse Muchu. Pro obyvatele našeho regionu je zdaleka nejvýznam-
n�jším zrozencem tohoto znamení Mistr Alois Jirásek. I on má p�ekvapivé zásluhy na poli 
historie �eské kucha�ské literatury. Osobn� ve skladišti Augustovy knihtiskárny zachránil 
p�ed zni�ením poslední otrhaný zbytek staro�eské kucha�ky z pera Severina Mladšího ze 
16. století. Nyní je tato kucha�ská relikvie uložena v knihovn� Národního muzea. Spe-
cialitou Aloise Jiráska prý byla bramborová kaše, kterou promíchal s plátky moravské 
klobásy a zapekl v troub�. Musíme se p�iznat, že si opravdu neumíme p�edstavit našeho 
rodáka v zást��e s va�e�kou v ruce. Ale odborná literatura mluví p�esv�d�iv�. Náš recept 
je tedy v�nován p�edevším Lv�m, kte�í se rádi ochomýtají v kuchyni.

Lví tlapa
4 porce lososa, 150 ml smetany, 1 pórek, 1 v�tší cibule, mletá paprika, citronová š�áva, s�l.
Porce lososa pokapeme citronovou š	ávou, osolíme, jemn� posypeme paprikou a vložíme 
do zapékací misky nebo peká�ku. Zalijeme �ástí smetany a zape�eme asi 15 minut. Poté 
zasypeme nakrájeným pórkem s cibulí, zalijeme zbytkem smetany a dope�eme dozlatova. 
Jako p�ílohu k tomuto pokrmu doporu�ujeme ope�ené brambory nebo oblíbené brambo-
rové hranolky.
Další recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu najdou �tená�i na webu ECHA 
v sekci Partne�i.

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

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
Lva

PREFA
Soub�žn� s ulicí 1. Máje v úrovni slévárny byla v roce 1957 z�ízena provo-

zovna n.p. PREFA Pardubice. Vyráb�ly se zde betonové dlaždice 50 x 50 cm. 
Provoz byl však v roce 1975 zrušen a na jejím míst� byly postaveny nové budovy 
pro pot�eby OSP. Nyní je v p�ízemí, sm�rem do dvora od roku 1992 v �.p. 637 
Autoopravna majitele Petra Švorce. Provádí se zde hlavn� opravy nákladních 
automobil�. První patro budovy bylo p�estav�no na holobyty ve správ� M� Ú 
v Náchod�.

P�ipravil Antoní Samek, pokud máte ješt� n�jaké další poznatky, doklady 
a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení atd., sd�lte je prosím na ad-
resu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

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 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel.: 602 413 513

POZOR 
NA BOU�KY!
Pravd�podobnost, že vás za bou�ky za-
sáhne blesk je 1:3000 000. P�esto se ne-
vyplácí toto riziko podce�ovat. Existuje 
soubor pravidel, jak se chovat za bou�ky. 
Nejv�tší nebezpe�í hrozí v otev�eném te-
rénu na vyvýšených místech i v blízkosti 
vodních ploch. Pravidlo, že se za bou�e 
neuchylujeme pod osam�lé stromy je 
samoz�ejmostí. Výjimku tvo�í souvislý 
hustý les (nikolik však okraj lesa). Pre-
cizn� zpracovaný soubor bezpe�ného 
chování za bou�ky najdete nap�íklad 
na stránkách Hasi�ského záchranného 
sboru �R (www.hzscr.cz) 

VÝRO�Í
V Dobrušce si p�ipomn�li 30 let existence 
tamní pe�ovatelské služby, která byla založena 
v roce 1980. V sou�asnosti prezentuje pe�ova-
telská služba svoje aktivity i v tamním zpra-
vodaji �i Dobrušských listech, má k dispozici 
vlastní spole�enský sál a díky podpo�e spon-
zor� užívá nyní i nový služební automobil.  (r)

Iva Černá 777 650 663
Michaela Volavková 776 652 651

SALON GARDEN
           s novou posilou Adélou Němečkovou
          tel.: 731 415 652, lze i bez objednání

           Najdete nás v Náchodě, naproti staré lékárně 
          za videopůjčovnou Zahálka (Riegrova ul.)

vás zvou do nově otevřeného kadeřnictví

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ��	


 VZPOMÍNÁME
  Se zármutkem v srdci vzpomínáme na našeho 
tatínka, d�de�ka a prad�de�ka, pana Jana Justa, 
který nás navždy opustil 20.�ervence 1993.

Dcera Radka, Eliška 
a syn Jan s vnou�aty

          VZPOMÍNKA
 Dne 26.7.2010 uplyne již 10 let  
 od úmrtí našeho manžela, tatínka 
            a d�de�ka pana Františka Molíka.

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.
manželka a d�ti s rodinami

     VZPOMÍNKA
  Dne 24.�ervence uplynulo druhé výro�í od 
smrti našeho milovaného manžela, tatínka a d�-
de�ka pana Vratislava Lokvence. Kdo jste ho 
znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

Manželka Aleksandra, dcera Jeanetta 
s rodinou, syn Vratislav 
a ostatní p�íbuzní

AUTOPŮJČOVNA 
CONDOR CAR

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

� osobní vozy zn. Škoda
� krátkodobý i dlouhodobý pronájem
� přistavení vozidla v náchodském 

regionu zdarma
� po dohodě možné přistavení 

vozidla po celé ČR
� po dohodě pronájem i s řidičem

Kontakt: www.condorcar.cz 
mobil: 605 207 762



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

DVE�E
OBLOŽKY

KLIKY, PRAHY
KOVÁNÍ 

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

Dodávka do bytu ZDARMA

spol. s r.o.

MONTÁŽ, OPRACOVÁNÍ

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!

�.Kostelec Horní – stav.poz. 1 774 m2, p�kné místo,sít� v dosahu ........................400,-K�/m2

Ba�etín – smíšený les 5 118 m2,dobrý p�íjezd, v�k 62 rok� a mén� ........................ 77.000,-K�
Ba�etín – starší roubenka s poz.2518 m2,230/400V, suché WC, super místo ........ 830.000,-K�
Náchod – dr.byt 1+1v 6 NP s výtahem, 44,4m2, balkon, upravený ........................ 665.000,-K�
Náchod – B�loves- byt 2+1 v OV 7NP, 60,5m2, výtah,balkon,ÚT dálkové........ 1.110.000,-K�
Náchod – byt 3+1 v OV 74 m2,7NP,výtah,lodžie, upravený, ÚT dálk ................ 1.310.000,-K�
Náchod – byt 3+1 v OV, 2NP, zd�ný 72 m2, zateplený, upravený.ÚT dálk ........ 1.158.000,-K�
Náchod – p�kný byt 1+2 v OV 53 m2,zd�ný, výtah, plast.okna. zd�né jádro ........ 895.000,-K�
Mezim�stí – p�kný byt 1+5 v OV, 89 m2, po úpravách,výtah,ÚT dálk .................. 740.000,-K�
Velký D�eví� – v�tší objekt –restaurace, v pat�e sál, sklep,p�da, sít�, 675 m2 ... 1.170.000,-K�
Solnice – menší RD po úpravách, 1+2,sít� ve�,.krb.kamna, kolna, poz.272 m2 ..... 896.000,-K�
Kleny – v�tší RD 8 místn., p�da, nová st�echa,sklep, �OV,studna,poz.1364 m2 .. 1.520.000,-K�
�.Kostelec Horní – starší RD + stav.pozemky 4 083 m2, vhodné ke stavb� ...... 2.570.000,-K�
Náchod – menší RD 1+3, p�kný, el.p�ímot., koupelna,WC, poz.81 m2 ................. 875.000,-K�
Náchod – byt 1+4 v Náchod� Plhov, 77 m2, 6 NP, v OV v r.2010,dobrá cena ... 1.170.000,-K�
�eská Skalice – RD v p�íz.1+1 v pat�e 3 místnosti, sít�, ÚT pevná, 690 m2 ...... 1.355.000,-K�
�eská Skalice – v�tší RD, 9 místností,garáž,díln,poz.813 m2,dobrý stav ............ .185.000,-K�
�.Metuje – Vlásenka – krásná chalupa po rek.,stal.vybavená,1016 m2.............. 1.930.000,-K�
Rtyn� v Podkrk. – stavební, opl. poz. 1028 m2, sít� u poz.,p�kné místo .............. 315.000,-K�
�eská Skalice – koncová, �adová garáž zd�ná 21 m2 .............................................. 68.000,-K�
Velké Po�í�í – 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo ........... 1.870.000,-K�
�eská �ermná – v�tší chalupa, 4 pokoje,rek.,sít�, poz.1313 m2, super místo ... 1.720.000,-K�
Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyho�ení.Nutné opravy .................... 495.000,-K�
�eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-bu�ky,230/400V, sít� u poz  ...........  675.000,-K�

Lou�ení se školou v Muzeu Boženy N
mcové
Poslední �ervnový den byl pro žáky obou devátých a jedné speciální t�ídy ZŠ �eská Ska-

lice, ve znamení ukon�ení povinné školní docházky. Slavnostní shromážd�ní za p�ítomnosti 
rodi��, u�itel� a dalších host� se konalo v �eskoskalickém Ji�inkovém sále, Muzea Boženy 
N�mcové. Po hudebním vystoupení všechny p�ivítala výchovná poradkyn� Eva Škvrnová, 
na�ež nastala chvíle, kdy postupn� každý „devá	ák“ dostal od starosty m�sta Tomáše Hubky, 
místostarosty Josefa Da�sy, matriká�ky Olgy Faltové a t�ídní u�itelky, vysv�d�ení, pam�tní 
list a kv�tinu. 
editelka ZŠ Zde�ka 
ezní�ková v krátkém projevu promítla absolvování uply-
nulých devíti let na místní škole a pop�ála všem žák�m hezké prázdniny a t�m co odcházejí, 
hodn� úsp�ch� v jejich další cest� životem.

Text a foto Ivan Vávra

Renovace kamenných 
podezdívek a veškeré práce 

s kamenem provádí

KAMENICTVÍ KAMENICTVÍ 
SMU HRONOVSMU HRONOV

Jiří Smutný, Zbečník 263, 
Hronov 

TEL.: 603 173 075
email: smu@seznam.cz

Farní charita Náchod                   
hledá pro sv�j projekt                           
         

D�m na p�li cesty - Náchod
                                                   
Sociálního pracovníka-pracovnici /
Pracovníka-pracovnici v sociálních službách
pro týmovou a samostatnou �innost v projektu

Požadavky: VŠ, vyšší odborné vzd�lání, st�ední škola  s maturitou (výhodou je od-
borné vzd�lání dle zák. 108/2006, kurz pracovníka v soc. službách). Bezúhonnost, 
zodpov�dnost, dobrá komunikativnost, �asová � exibilita, samostatnost, spolehli-
vost, schopnost  týmové  práce, znalost obsluhy PC, p�íp. 
P skupiny B
Nabídka: Práce v sociálním za�ízení, plný pracovní úvazek, nep�etržitý provoz, 
místo pracovišt� – Náchod
                         

V p�ípad� zájmu se dostavte se na jedno z informa�ních setkání ucha-
ze��  v 1. pat�e objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod 

Žluto-hn�dý vícepatrový d�m s pr�jezdem naproti parkovišti „U Bílé R�že“

Dne 27. 7. 2010 v 10:00 nebo v 15:00 hodin
S sebou p�ineste strukturovaný životopis a fotogra� i

Nem�žete-li se dostavit, kontaktujete nás na tel. 491 433 499 – kancelá� org.,
 další informace o organizaci: www.charitanachod.cz

Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní zařazení:

� Požadavky:
Vzdělání: ÚS ekonomického směru / VŠ ekonomického směru
� Další požadavky: 
� Základní znalosti účetní osnovy příspěvkových organizací
�  Umět se orientovat v účetních standardech příspěvkových organizací
� Dovednost pracovat na PC (Windows, MS Offi ce – Word, Excel, Internet  
 a elektronická pošta)
� Umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
� Organizační schopnosti
� Iniciativa
� Flexibilita
� Ochota se dále vzdělávat
� Umět se orientovat v Zákoně o sociálních službách č. 108/06 Sb. (výhodou)

� Pracovní poměr: na dobu určitou s tříměsíční zkušební lhůtou. 
Později možnost trvalého pracovního poměru.
� Pracovní doba: Po - Pá pracovní fond 40 hodin
(změny pouze v případě služební cesty nebo nenadálých situací).
� Součástí přihlášky jsou tyto přílohy:
Strukturovaný životopis 
Ověřená kopie dokladu o ukončeném vzdělání
Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (čestné prohlášení tento výpis nenahrazuje)

Přihlášku včetně příloh zasílejte nejpozději do 30.7. 2010 na adresu: 
Domov Dolní zámek, Ředitelka, Náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice n. M. 

Obálku označte „Výběrové řízení“
Termín konání výběrového řízení dne 5.8.2010 od 9.00 hod. v zařízení Domova 
Dolní zámek v Teplicích nad Metují.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není 
Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na 
obsazované pracovní místo.
Po ukončení výb. řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána zpět.
Domov Dolní zámek  si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku 
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Bližší informace Vám podá ředitelka Kušlová Dagmar, 
telefon: 491 581 170 a Habartová Eva, telefenon: 491 581 173.

VEDOUCÍ ROZPOČTÁŘ 

Již 120 let
Tém�� tropické po�así zastihlo i 120. oslavy 
založení Sboru dobrovolných hasi�� na P�i-
byslavi. Ty se konaly v sobotu 10.�ervence 
2010. V doprovodném programu vystoupily 
mažoretky, hasi�ské um�ní p�edvedlo druž-
stvo p�edškolních hasi�� Plamínek z No-
vého M�sta nad Metují. Ur�it� zajímavé 
byly ukázky sou�asné i historické techniky. Po celou dobu oslav si 
návšt�vníci mohli prohlédnout výstavu o historii hasi�ského sboru 
a obce.           Fotogra� e poskytl redakci Echa Josef PEPA Voltr.

Japonská zahrada 
kousek od Náchoda

Stranou (doslova) mezinárodní komunika-
ce Praha – Varšava,  malý kousek za Nácho-
dem a  lázn�mi Chudoba (Kudowa -Zdrój), 
odbo�íte vpravo t�sn� p�ed Kladským Leví-
nem (Lewin K�odzki) do Jarkova (Jarków). 
Nem�žete p�ehlédnout - p�ed odbo�kou je 
p�es silnici  železni�ní viadukt, vybudovaný 
roku 1905 italskými inženýry. Úzkou silni�-
kou dojedete na její konec, vozidlo nechá-
te na jakési malé to�n� a dojdete pár metr� 
sm�r japonská zahrada (ogród japoski).  

Vstoupíte do malého  zázraku; druhou 
takovou japonskou zahradu v Polsku mají 
až ve Vratislavi (Wroc�aw). Její tv�rci Ed-
ward Majcher s manželkou Lucynou moc 
nemluví, jen  vám �eknou, že na ní d�lali 30 
let; zm�nili terén, postavili kaskádu nádrží,  
navozili a položili kameny a osadili n�kolik 
stovek rostlin.  Na míst� pochopíte, že  tato 
japonská zahrada získala právem ocen�ní 
v rámci Polska, ale uznání  i od význam-
ných japonských hostí. Zahrada je otev�ena 
denn� 10 do 20 hodin od kv�tna do konce 
zá�í.                                                    J. Krám



Úprava veřejného 
prostranství 
Kramolna
CZ.1.13/2.3.00/10.00591

Tento projekt byl spolufi nancován 

Evropskou unií z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj.

Rok výstavby: 2009 - 2010

Realizací projektu byla zvýšena kvalitativní i estetická 
hodnota části obce, bezpečnost obyvatel. 
Byl vybudován chodník a veřejné osvětlení, odvodnění 
a zeleň, doplněno mobiliářem.

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti
491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 
VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 

SLEVY!SLEVY!

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“

SPOLEČNOST JECH CZ s.r.o. 

DOBRUŠKA 
– výrobce čalouněného nábytku

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

KONSTRUKTÉR (TECHNOLOG) 
Požadujeme:
� SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření
� znalost programu Solid Works
� praxi v oboru 
� řidičský průkaz 
� znalost  AJ vítána

Nabízíme:
� zaměstnání ve stabilní fi rmě s dobrými výsledky
� kvalitní pracovní ohodnocení
� samostatnou práci s možností seberealizace
� odborný růst

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu: 
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

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

 zazn�lo na mimo�ádném jednání zastupitelstva m�styse Velké Po-
�í�í p�i projednávání bodu tamní restaurace Obecní d�m. Vyznava�i 
tabáku se budou muset tomuto za�ízení vyhnout, nebo	 není kompati-
bilní s jejich závislou vášní. Zastupitelé totiž rozhodli, že tato restau-
race bude neku�ácká.                                                                        (r)

NO SMOKING

 si m�žete dop�át na zrekonstruovaném 
koupališti v Mezim�stí - a to hned o 26-ti 
drahách. Když vás nebude bavit hlavní nere-
zový 25-ti metrový bazén, máte na vybranou 
i tenis �i stolní tenis. Ke koupališti nemusíte 
jet pouze autem, protože zde na vás �eká též 
cykloparkovišt�.                                        (r)

MINIGOLF V PLAVKÁCH

 V ned�li 4.�ervence 2010 oslavili 125. 
výro�í založení Sboru dobrovolných ha-
si��, hasi�i ve Lhot� za �erveným Kos-
telcem.
 Na oslavách bylo možno shlédnout 
ukázky historické i sou�asné techniky a 
um�ní hasi�� od nejmladších žá�k� až 
po seniory. Své um�ní p�edvedli �lenové 
HZS z Velkého Po�í�í u Hronova. Oslavu 
nám p�iblížil svými fotogra� emi Josef 
PEPA Voltr.

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

 m�že v p�eneseném slova smyslu znamenat i osmdesátý ro�ník 
Festivalu evropského amatérského divadla Jirásk�v Hronov. Práv� 
80. ro�ník festivalu se v Hronov� uskute�ní v termínu od 29.7. do 
7.8. 2010.

„OSM HRONOVSKÝCH 
KŘÍŽKŮ“

Sekání trávy,
úpravy zahrad

Tel.: 724 173 560



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

nabízí pronájem
průmyslového objektu 
v Náchodě, Myslbekova 261

Nabízený objekt je umístěn v malé průmyslové zóně ve Starém Městě nad Metují v Náchodě s bezproblémo-
vou dostupností směrem od Prahy a Hradce Králové. Příjezdová komunikace je udržována v průběhu celého 
roku. Objekt se skládá ze 4 samostatných hal v prvním (přízemním) podlaží, včetně sociálního zařízení, 
obslužných kanceláří a příručních skladů. Tři z uvedených hal mají vlastní nákladové rampy. Budovy jsou 
vhodné pro jakoukoliv výrobní činnost nebo pro skladování. Podlahy mají speciální nosnost na těžkou tech-
nologii. Výška stropů cca 6 metrů. Haly lze pronajímat jednotlivě nebo jako celý komplex. Po dohodě lze 
zajistit drobné stavební úpravy dle požadavku nájemce. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí kanceláře, 
sociální zařízení včetně šaten pro 80 lidí. Kanceláře lze pronajímat i jednotlivě a některé z nich jsou svou 
velikostí vhodné i pro drobnou výrobní činnost. Samostatně lze pronajmout celou administrativní část.
 
Voda, plyn, elektřina, kanalizace, tlakový vzduch, PC sítě, kamerový systém, telefonní ústředna – média 
rozvedena a 100% funkční.

Přízemí – využitelné plochy (orientačně):

Hala – A1 980 m2

Hala – A2 658 m2

Hala – A3 768 m2

Hala – A4 1 008 m2

První patro
Šatny, sociální zařízení 200 m2

Kanceláře včetně kuchyňky 300 m2

CENA za pronájem:
od 3,50 Kč/m2/den

Celý areál je možné si osobně 
kdykoliv prohlédnout

a to včetně sobot a nedělí. 
Kontakt v případě zájmu

o prohlídku nebo informaci:
Mgr. Jiří Klapka, 602 178 363, 

j.klapka@integraf.cz

Haly lze pronajímat jednotlivě
nebo jako komplex

Obchodní družstvo 
Impro Zábrodí

– Kon�iny

st�edisko doprava a dílny Zábrodí - 
Kon�iny nabízí: 

� Dopravu nákladním automobilem 
 Iveco 6,3 t, V3S s hydraulickou rukou,    
    Tatra 815 kontejnery
� Práce s vysokozdvižnou plošinou Avia  
 do výšky 13 m
� Práce s �elním naklada�em Merlo 
 do výšky 4 m
� Ov��ování a montáž tachograf�
� Odvoz splaškových vod a fekálií
� Prodej mazadel a technických plyn�
� M��ení emisí naftových motor�
� Technické kontroly vysokozdvižných  
 vozík�
� Osíkání p�íkop�
� Broušení nástroj� pro kovo 
 a d�evovýrobu

Kontakt: 723 542 984
e-mail: sekretariát@odimpro.com

TRUHLÁŘSKÉ 
PRÁCE

výroba nábytku, kuchyní 
(lamino i masiv), dveří 

z masivu vč. obložkových 
zárubní, oken 

a dalších produktů

telefon: 604 896 148
e-mail: 

liborcernohorsky@seznam.cz



SEZNÁMENÍ

* 62 letý bez závazk� 176/80 by se rád seznámil 
s ženou, která také nechce být sama. Záliby: kolo, 
p�íroda, tanec a v lét� dovolená u mo�e. TEL.:776 
567 910
* 50 letý muž se rád seznámí s dívkou �i ženou, 
nic není p�ekážkou. Odkudkoliv. TEL.:604 16 44 85

BYTY

* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v OV o vým��e 
53 m2, II.N.P., v nov� zrekosntruované, dom� v 
Náchod� B�lovsi. Nájem.4000,- + zálohy 1000,-, 
kauce 15 tis.K�. TEL.:608 90 30 70
* Prodám byt 3+1 v OV v �erveném Kostelci, 
atraktivní lokalita. Cihlový, zrekonstruovaný, 
4.n.p. bez výtahu, 73 m2, lodžie, sklep, garáž. Vol-
ný 08/2011. Cena 1,65 mil.K�. Tel. 777 346 018
* Pronájem nadstandardn� vybavených zd�-
ných byt� v Náchod�,2+1 (45m2,3.patro,5.000,-
K�/m�s.) a 3+kk (71 m2,1.patro,6.800,-K�/ m�s.), 
ve zd�ném dom�, poblíž centra.Tel.602 204 002
* Pronajmu DB 1+1 v Náchod�, volný ihned, ná-
jem 2518,- + energie. TEL.:775 160 767
* Prodám byt v OV v Novém M�st� n. M. na 
Malecí. 3+1. cena 1.500000,p�i rychlém jednání 
možná sleva. TEL.: 602 280 857
* Pronajmu 1+1 v centru Náchoda, 4000,-K� ná-
jem + 1200,- voda, topení, schodiš	ový proud + 
3m�sí�ní kauce 15600,-K� p�i podpisu u právníka. 
TEL.:777 690 390
* Pronajmu byt 2+kk a 2+1 v Hronov�. Tel. 608 
11 00 41
* Pronajmu p�ízemní byt: obýv. kuchy�, lož-
nice a p�íslušenství, 50 m2, centrum Náchoda, 
4000 K�/m�s. + služby, kauce 5000,- K�, volný od 
1.10.2010, kontakt: 603 585 112
* Pronajmu zrekonstruovaný 1+kk v centru Ná-
choda v�etn� za�ízení. Nájem 4.000 K� + inkaso. 
Volejte 777 347 117
* Pronájem nové zd�né garzonky (28 m2) v cen-
tru N.M�st� n/M., s plast. okny, 1.patro. Cena se 
službami je 5.600,-K�/m�s., tel.602 204 002.
* Pronajmeme byt 2+1(85m2) + garáž v Polici 
nad Metují v rodinném dom� se zahradou. Cena 
3500 + služby. Volné od
1.10.2010. Více informací na tel.: 732 340 159 
(volat po 16 hod.). Je možné zaslat fotky na email.
* Hledáme byt v Novém M�st� n./Met. do 
1,4mil..Tel.: 608 88 30 12
* Pronajmu byt 2+1 na Plhov� pod zámkem: 
panelový d�m, 2.patro, 45 m2, plastová okna, za-
teplení. Nájem 2.500,- + energie a služby. Vratná 
kauce 9.000,-. Tel. 775 194 187
* Prodej bytu 1+1 v Hronov�, OV, 44 má, K 
dispozici p�da, 2x kolna, parkování u domu, in-
ternet, plast.okna, ÚT - elektrokotel. Volný. Tel.: 
603983600. RK nevolat
* Pronajmu byt 2+1 v RD v Náchod� T�ešinkách, 
�ást. za�ízený, po rekonstrukci, DIGI TV + inter-
net, užití zahrady, parkování p�ed domem. Nájem 
4.900 K� + služby. Tel. 604 153 123
* Pronajmu garsoniéru s balkonem v Náchod�. 
Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu byt 1+1, I.kat., s balkonem, v Ná-
chod�, d�m po celk. rekonstrukci, k nast�hování 
ihned. TEL.:604 53 23 87

* Prodám krásný nový byt 3+1 v OV v No-
vém M�st� n.Met., cena 1.490.000 K�. Tel. 
603 204 368

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+2 v B�loveské ul. 
v Náchod�. Volný od 10.8.2010. Tel. 491 465 350
* Pronajmu p�kný slunný byt 2+1 s balkonem v 
centru Náchoda, byt je po rekonstrukci, d�m nov� 
zateplen, nutno vid�t. Volný od 01.08.2010. Ná-
jemné + platby 8000 K�, tel 774 242 821
* Pronajmu byt 2+1, 86 m2, �áste�n� za�ízený, v Hro-
nov�. Nájem 5.800 K� + energie. Vratná kauce 20.000 
K�. Sklep a zahrada k dispozici. Tel. 736 537 033
* Pronajmu p�kný 3+1 v Náchod� Plhov�, 2 bal-
kony, nová plast. okna, naproti ZŠ. Nájem 5000 
K� + zálohy na energie. Kauce 15.000,- K�. Dlou-
hodob�. Tel. 602 101 207
* Dlouhodob� pronajmu vybavený byt 3+1 v Ná-
chod�. Nájem + inkaso 8000 K� + kauce. Volný od 
zá�í 2010. Tel. 602 675 422
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Sp�chá. 
Tel: 775 777 073
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Náchod� - 
Staré m�sto, volný od srpna. Tel. 602 959 862
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Prodáme byt 3+1 s balkonem v OV (podíl na 
rod.dom�) v Hronov�, blízko centra, byt po �ás-
te�né renovaci, nová koupelna + kuch�, vestav�né 
spot�ebi�e, cena 890 tis.K�. TEL.:777 634 731, 
foto m�žu poslat mailem
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda, k nast�ho-
vání ihned. TEL. 603 398 571
* Pronajmeme velký slunný byt 3+1 v 1.poscho-
dí v Náchod� poblíž nám�stí-o celkové vým��e 
109m2. Volný ihned. Nájemné 6.000K� m�sí�n� 
+ zálohy na služby. Nutná kauce 18.000K�. Tel. 
602 872 451
* Dlouhodob� pronajmu byt 1+1 v nov� zrekon-
struovaném dom� z 1.republiky poblíž centra v Ná-
chod�. K dispozici sklep a dv�r. TEL.: 603 853 090
* Pronajmu byt 3+1 v Polici n.Met. tel.: 777 951 
971 po 15 hod.
* Pronajmu dlouhodob� slunný byt 2+1 v Ná-
chod� u nem.. TEL.: 732 167 291
* SP
CHÁ! Prodáme byt 75 m2, 3+1 v Náchod� u 
nem., Modrá ul., cena dohodou. TEL.:774 545 982
* Pronajmu družst. byt 1+1 v centru Náchoda. 
TEL. 724 261 369 jen SMS

* Pronájem nadst. podkrovního bytu 3+1 
(100m2) v RD se zahradou pro volný �as, ku-
chy� s my�kou a spot�., velký balkon, internet, 
parkování pro 2 auta. �. Kostelec, nájem 8.500 
K�. Tel. 774 152 093

* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymná-
zia. Cena 398.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 2+kk v OV, 49 m2, v Náchod� ve 
Starém M�st�, cena dohodou, nutná rekonstrukce. 
Volat po 16 hod. na tel. 604 899 454
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov� nedaleko centra. 
Byt je po kompletní rekonstrukci, topení elek-
trokotlem. Byt je vybaven p�knou kuchy�skou 
linkou v�etn� sporáku. V koupeln� je vana, WC. 
Spole�ná anténa, možnost internetu. Vytáp�ní 
elektrokotlem. Parkování v uzav�eném dvo�e, 
možno využít okolí domu k rekreaci. Nájemné 
3500 K� (možná dohoda, nutno vid�t). Nutno slo-
žit kauci. TEL.:774 742 228

* Pronájmu byt 3+1 v OV v Náchod�. Nájem-
né 1200 K� + služby. Prvnímu vážnému zájemci 
dám slevu na nájemném. TEL.:606 788 614

* P�enechám pronájem bytu 1+1 Náchod. 
TEL.:603 524 512
* Pronajmu dlouhodob� 3+1 v Náchod� u Slá-
vie, volný od 1.10.2010, nájem 4000,-K� + inkaso. 
TEL.:607 663 660
* Pronajmu zd�ný byt 3+1 v �eské Skalici po 
rekonstrukci, �ást. za�ízený, 73 m2, nájem + inkaso 
8.000 K�. Tel. 774 618 773
* Pronajmu byt 2+kk 5 minut ch�ze od centra 
Náchoda, vhodné i na a kancelá�. Tel. 605 450 384 
(po 18 hod.)
* Dlouhodob� pronajmu velký byt 1+1 s balko-
nem, ve zd�ném dom�. Náchod - Branka. Nájem-
né 3800,-K� + inkaso + kauce. Telefon 736 766 
448 po 15 hodin�.
* Prodám byt 2+1 v OV poblíž centra Náchoda, 
nová plastová okna, nové topení - plyn, zd�ný, 
cena 800 tisíc K�. Tel. 603 517 446
* Prodám byt 3+1 po rekonstrukci, �áste�n� vy-
baven v Novém M�st� nad Metují. Cena dohodou. 
RK nevolat. 777041668
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 tis.K�. 
TEL.:775 061 233
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po rekon-
strukci 30m2 v Novém M�st� n/M. D�m je za-
teplen, plastová okna, výtah. Volná ihned. Kauce 
15000,-K�. Tel 608323373
* Pronájem podkrovního bytu 2+kk na Komen-
ského ulici v Náchod�. Nová kuchy�ská linka, 
st�ešní okna, klidné místo blízko centra. Nájem 
4500,-. Služby 1500,-. Kauce 10.000,-. Volné 
ihned. Kontakt 602 247 247
* 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�, dohoda možná. TEL.:606 951 
546
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova (býva-
lá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování zajišt�no 
v 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
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K�+ 1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�s-
ta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Koupím byt na Náchodsku nebo Broumovsku. 
Tel. 739486403

NEMOVITOSTI

* Prodám pozemek v Litobo�i na samot� u lesa 
(vhodný ke stavb� srubu apod.). Slunný, p�kný 
výhled. Elekt�ina u pozemku, voda zjišt�ná. 
5261 m2 - 218,-K� za m2. Tel. 608 169 484

* Prodám v�tší rodinný d�m s velkou udržova-
nou zahradou v Hronov� na P�í�nici. Tel. 777 23 
21 22, RK Nevolat.
* Nabízíme pozemky pro výstavbu RD v p�k-
ných lokalitách N.M�sta n/Met., Slavo�ova, Jes-
t�ebí, Bohuslavic, Vršovky, Machova, Hejtmánko-
vic.., v�tšinou všechny s inž. sít�mi, info o cenách 
na tel.602 204 002 - Ideal Reality.
* Sháníme rodinný d�m nebo chalupu, okr RK 
nejl, Vamberk, Doudleby, Potštejn, 1,5mil Tel.: 
608 667 734
* Prodám RD v centru m�sta Náchoda. Cena 
1.600.000 K�, možná sleva. Tel. 606 654 335
* Nabídn�te chatu 12km od �. Kostelce do 
400tis. se zahradou. Tel.: 607 939 657
* Prodáme stavební pozemek 3.500 m2 na Pavli-
šov�. Tel. 777 581 452
* Hledáme ke koupi stavební pozemek m�že být i 
s roubenkou ve špatném staveb.- technickém stavu 
mimo zástavbu, okr. TU,NA. Tel.: 721 146 244

* Prodám v �erveném Kostelci starší RD 
3+1, UT na plyn, p�kná oplocená zahrada o vý-
m��e 700 m2, cena 950 tis.K�. Tel. 608 245 634 
další nabídka na www.alkareal.cz

* Prodám louku na zahradu, zahradní parcely 
u p�ehrady Rozkoš u obce Kleny u hlavní silnice, 
1200 m2/1 parcela, cena 200,-K� /1m2. TEL.:605 
180 399
* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,5 mil. 
K� do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí. 
Tel. 608 245 634
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Nabízíme k prodeji celoro�n� obyvatelnou 
chalupu po rekonstrukci v blízkosti Teplicko - adr-
špašských skal. Nachází se na okraji obce D�dov 
- Teplice n.Metují, na samot�. Celková rozloha 

pozemku náležící k chalup� je 6.500 m2. V objektu 
je vstupní chodba, samostatné WC a koupelna, sa-
mostatná kuchyn�, prostorná obývací místnost, 2 
podkrovní ložnice, vlastní studna, satelitní p�íjem 
TV. Chalupa je �áste�n� podsklepená - pískovec + 
klenba. Cena: 1.945.000 K�, Telefon: 602 239 352
* Prodám velký d�m s hezkým bytem a dob�e 
fungující restaurací a možností vestavby penzio-
nu.Pozemek 1040m2 garáže a dílny. Dv�r Králové 
n.L.. TEL.:732 255 151

* Prodáme dv� zasí�ované stavební parcely 
v Novém M�st� n.M., Na Františku, o vým��e 
960 a 1150 m2. Na slunném míst� v zástavb� 
rodinných dom�. 773585555

* Prodám RD (statek) 3+1 v centru Horní Rade-
chové, zahrada o vým��e 1500 m2, cena dohodou, 
tel. 605 715 294
* Prodám �adový RD 4+1 s v�tší zahradou v Ná-
chod� poblíž hotelu Hron. TEL.:608 26 18 06
* 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
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Prodám RD 4+1 v �ern�icích u Nového M�sta 
n.M. - d�m je po rekonstrukci topení, v objektu 
p�da, sklep, zahrada 280 m2, garáž, k�lna, k nast�-
hování od poloviny �ervence, cena 1 950 tis. K�, 
tel. 724 307 964 RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na klidném míst� do 
30km od Náchoda. Tel. 605212203
* Prodám zahradu v OV 409 m2 v N.M.N.M. s 
d�ev�nou chatou a chatkou na ná�adí, pitná voda, 
ekolog. WC, cena 299.000 K�. Tel. 604 894 544

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu zavedenou prodejnu, provozovnu, 
100m2, Hronov, Náchodská ul. 603 920 469
* Nabízíme k pronájmu výrobní skladový objekt 
v Novém M�st� nad Metují (Vatela) a v Náchod� 
(Barto�), v�tší vým�ry. Cena: od 300,-K�/m2/rok. 
Tel. 777 602 884
* Hledám pronájem podnikatelským prostor v 
Novém M�st�. Tel: 774 777 073
* Pronajmu garáž po renovaci v centru Nácho-
da. Info na tel. 728 651 262
* Prodám �adovou garáž nad Rybárnou (pod okr. 
veterinou), bez el., cena 120 tis., tel. 737216951, 
RK nevolat.
* Pronajmu nebytové prostory v Náchod� - Ka-
menici (vhodné nap�. na kancelá� atd.), dále pro-
najmu skladové prostory v centru Náchoda, par-
kování možné. Tel. 605 450 384 (ve�er po 18 hod.)
* Hledám pronájem nebo koupím garáž blízko 
soudu v Náchod�. Tel.608246503
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, soc.za�., 
p�ízemí, vhodné jako prodejna, kancelá�e apod. 
Cena 4 mil.K� v Náchod� Pražská 1759. TEL.:776 
564 708
* 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

PRODEJ

* Prodám nerezový sporák Fagor se sklokera-
mickou deskou a horkovzdušnou troubou. Digi 
ukazatel hodin a �asova�. Posil. stroj na b�išní 
svaly zdarma.CENA 4000,-Marková-725782107-
Hronov.
* Levn� prodám pánský oblek do tane�ních na 
vyšší štíhlou postavu. Tel. 739 155 617
* Prodám automatickou pra�ku zn. EURO-
TECH. Cena 1.500 K�. Tel. 733 129 717
* Prodám plastové a plechové sudy 100-200 l / 
200,- K� a p�kné jut. pytle, kus/ 20,- K�. Tel. 604 
265 998.
* Prodám železobetonovou garáž o rozm�rech 
3x6m se sklopnými vraty + podkladní silni�ní pa-
nely za 42.000,- K�.
Tel. 608 365 036, www.uhada.cz/garaz.htm
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, složení panelu plech minerál. vata a plech, 
100x200 cm, TL 8 cm 275 K�/m2, TL 10 cm a 12 
cm 300 K�/m2, použití na stavbu montované gará-
že, dílny, chatky, st�n, oplášt�ní, stropního podhle-
du, p�í�ky, mám 150 ks, tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu, 
sypkou a zbavenou ne�istot, ideální k obnov� a 
zakládání nových trávník� a pro kone�nou úpra-
vu zahrad, cena 400,- K�/1 m3. Dovezu. Tel: 777 
222 232

KOUP


* KOUPÍM ZLATO, zaplatím 365,-K�/1g/14k 
p�ijedu kamkoliv. Ihned a na hotovosti vyplatím 
jakékoliv množství. TEL.:774 334 012
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i 
celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též ban-
kovky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakeli-
tová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, auto-
dráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

R	ZNÉ

* Erotický privátek - Náchodsko, 607 408 523 
(po-ne 9-22hod), www.sladke-touhy.cz
 

* Dou�ím ruštinu a n�m�inu. Tel. 606 847 418
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpa-
du, železa, v�tví, pa�ez�, atd., na p�ání s naklád-
kou. Dále dovoz písku, št�rku, betonu, ka�írku, 
d�eva a veškerého sypkého materiálu. Tel: 608 
959 550

* U�itelka n�meckého jazyka s dlouholetou 
praxí nabízí výuku n�m�iny - za�áte�níci, po-
kro�ilí, maturanti, podnikatelé - individuáln� 
i ve skupinách. �as i cena dohodou. Od zá�í 
2010. TEL.:606 861 628

* Hledám studenta - studenty k nat�ení pletivo-
vého plotu u rod. domku v Náchod� - Babí (ul. 
Mod�ínová) - b�hem prázdnin. Tel.491 424 948, 
720 500 710
* Odvezu su� stavební. Možnost p�istavení kon-
tejneru. Náchod - �. Skalice. TEL.:777 213 229
* P�j�ím st�ešní box THULE, 80 K�/den. Tel. 
732 918 500
* Letní dou�ování Aj.od studenta - pro za�áte�-
níky a mírn� pokro�ilé. Cena 150.-K� za 60 minut. 
Úvodní sch�zka zdarma - zam��eno p�evážn� kon-
verza�n�. Tel.608 502 007
* Nabízím ruštinu, n�m�inu, o prázdninách in-
tenzivn�. TEL.: 724 952 109
* HLÍNA. Poptávka na hlínu z výkop�. Na-
bízím možnost uložení v�tšího množství hlíny v 
Hronov�. Tel. 777 200 452
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový 
kopec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 
814 111

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám práci - praxe jako pokladní, pe�ovatel-
ka, uklíze�ka, sm�ny nevadí, Náchodsko a okolí. 
Tel. 722 144 309
* Stálé zam�stnání nabízíme osamocené paní 
40-55 let jako pokojská a hospodin� v penzionu. 
Za�ízený byt k dispozici. P�ist�hování podmín-
kou. TEL.:737 245 321

* Perspektivní uplatn�ní na 6-10 hodin týdn�. 
Výd�lek až 9000,-K� za týden. Tel. 603 731 609

AUTO - MOTO

* Koupím moped v dobrém stavu. TEL.:721 974 
826

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Daruji do dobrých rukou krásná mazlivá 
ko	ata - �erná a �ernobíle mourovatá, narozena 
7.5.2010, ko�i�ky i kocou�i, �eská Skalice. Tel. 
774 933 703 

*  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  *

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

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod - Zděný byt 1+1 OV (47 m2), 1.patro, v centru města-u polikliniky, s plast.okny, parkování ve dvoře ..........................790.000,-Kč-SLEVA!

Hronov - Na Příčnici-Třípodlažní řadový RD (4+1) z r.1988 s elektrokotlem + na TP, garáž, sklepy, technické místnosti ................2.190.000,-Kč             

N.Město n/M. „Na Františku“ - Velký RD s novou přístavbou, kompl. nadst. rekonstr., luxus. vybavení, poz.863 m2-vše nutno vidět! .. 5,25 mil.Kč

Náchod - Zděný byt 3+1 OV (67 m2) ve zvýšeném 1NP, částeč. úpravy, klidná část a zároveň poblíž centra-ul. Příkopy .............. 1,2 mil.Kč SLEVA!

N.Město n/M. - Řadový dům (5+1), 2 balkony, klidná, okraj. část, půda k vestavbě, s garáží, sklepy-možnost garzonky .........3,395.000,-Kč SLEVA!

Č.Skalice - Řadový RD (5+1), velmi klidné místo, poblíž náměstí, pěkný sklípek, sauna, 3 balkony, krb. kamna, zahrada .........1,99 mil.Kč VÝR.SLEVA!

Slavoňov u N.Města n/M. - Větší RD se stodolou a chlévy-možnost komerčního využití a s poz.pro výstavbu nového RD .................1,55 mil.Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

Kosmetický salon
Hurdálkova 206, Náchod 
(naproti kinu Vesmír, 3.p)

Universal contour wrap 
- jediný tělový zábal, který vyřeší 
všechny problémy za Vás!
Za pouhé 2 hodiny s garancí ztráty 15 cm, 
jinak neplatíte!

AKCE !      1 zábal sleva 5%     3 zábaly sleva 8%
ke každému zábalu ošetření očního okolí ZDARMA

Akce trvá do 31.8.2010 
(sleva se nevztahuje při uplatnění slevového kuponu)

Petra Rozínková - tel. 775 416 977 - www.kosmetikapetra.cz

Prodej elektrokol 
a elektroskútrů

www.automotodum.cz

Přestavby aut na LPG
www.autonaplyn.cz

Jaroměř   Tel:777962205

NEZBÝVAJÍ VÁM PŘED 
VÝPLATOU FINANCE ?

RYCHLÉ PŮJČKY
1.000,- Kč až 3.000,-Kč SPLATNOST 30 DNŮ

6.000,-Kč až 35.000,-Kč SPLATNOST AŽ 5 LET
Nám.T.G.M 43, Náchod,budova Pošty 2 .patro

491 420 391,731 463 005

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY

P�ijmeme obsluhu 
baru v Náchod�.

Tel. 774 101 238

Firma Jan Kočnar
silniční práce Náchod přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C+E a plat. profes. průk. 
a s č.p. C+E, plat. profes. průk.

a stroj. pr. na pás. lopat. ryp

TEL.: 604 259 816

Zajišťujeme stravování pro 
společenské, kulturní a sportovní 

akce včetně dovozu.
Tel.: 728 386 034

POT�EBUJETE PROJEKT pro stavbu nebo 
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU, CHATY, DÍLNY?
www.zajcev.cz, tel. 607 537 321, 728 386 034

ScarletScarlet



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 

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

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

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA

Cena již od 45,-K�.
Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
PRÁZDNINOVÁ LINKA PRO ŽÁKY

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

Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

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.

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Náchod – dvoupodlažní RD  ve Starém M�st� n/
Met. se zahrádkou na klidném míst� ............. 995tis.
Náchod – byty 1+1 na Plhov�, B�loveská, Starém 
M�st� n/Met ...................... .799tis., 810tis. a 795tis.
Nové M�sto n./Met. - byt 3 (4 - p�dní vestavba) + 1 
v os. vl., pl. 101m2 se zahrádkou ...............1.775mil.
�ervený Kostelec – rodinný d�m 4+kk se zahradou 
nedaleko centra, plocha 122m2 ..................2.100mil.
Náchod – pronájem dvou kancelá�í (33m2,17m2) na 
Kamenici, možno i jednotliv� ..........1 200,-K�/m2/r.
Ruprechtice u Broumova – zem. usedlost, víceú�el. 
využití k bydlení, rekreaci, podnikání ..............550tis.
Mezilesí – novostavba RD 5+kk ..............2.740mil., 
Police n/Met. – novostavba RD 4+kk .......2.850mil.
Police n/Met. – dvoug.RD s byty 2 x 3+1, garáží a 
dvoupodlažní zd�nou dílnou, tech. záz ......2.495mil.
Broumov – Spo�ilov – DB 3+1, 73m2......... 790tis., 
Úpice – byt 3+1 v os.vl., plocha 70m2……1.100mil.
Náchod – Klínek – stavební pozemek o vým��e 1 
640m2, možnost odkupu i ½ pozemku…...1.070mil.
Solnice – zd�ný domek k bydlení i rekreaci…890tis., 
Náchod-B�loveská – BV 3+1, 68m2 .........1.250mil.
Horní Adršpach –chatka s vl. pozemkem ... 399tis., 
M�stec u Naho�an -RD 4+1 se stodolou ..... 790tis.
Náchod - zahrádka  v os. vl. o vým��e 851m2 s 
možností stavby rekrea�ního domku ............. 330tis.
B�lý – uzav�ená zem. usedlost 2km od Machova v 
malebné vesni�ce, 15ha p�dy a 5ha lesa ...2.990mil. 

Nový Hrádek – d�ev�ná chata s podezdívkou ... 299tis.,
�eské Mezi�í�í – BV 3+1 v OV ...............1.290mil.
Božanov – RD Broumovského stylu s pozemkem 5 
263m2 s využitím dalšího staveb. poz .......1.290mil.
Hronov –dvoug.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ....3.700mil. 
Náchod – Branka  - zd�ný DB 3+1, pl. 77,81m2, 
cena nyní 500tis. + doplatek do 1.250mil. dohodou 
Náchod – B�loveská – prodej (740tis.) nebo pronájem 
(3 500,-K�/m�s.) bytu 1+1 v os. vl., pl. 36,5m2 
Žernov u �.Skalice – RD 4+kk se stodolou ... 1.390mil.,
Javor u Teplic n/M. – chalupa .................1.090mil.
Police n/Met. – RD 2+1, 3+1 s garáží na p�kném 
klidném míst�, možno využít i na penzion..3.330mil.
Bohuslavice n/Met. - �áste�n� podsklepený RD 
5+1, altán, stání pro dv� auta, bazén .........2.245mil. 
Náchod -zd�ná chata 2+kk na Babí ............. 230tis., 
Nový Hrádek – rodinný d�m 3+kk, volný ... 870tis.
Nové M�sto n/Met. – rodinný d�m  4(3)+1 po re-
konstr. ve Vrchovinách,ihned obyvatelný ..2.290mil.
Ho�i�ky –  domek k bydlení i rekreaci…1.260mil., 
okr. Jarom�� – menší zem. usedlost.........1.600mil.
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou .. 160tis.,
Police n/Met.-novostavba RD 5+1 ...........2.660mil.
Náchod, Hronov, Police n/Met., Nové M�sto n/
Met., Dobruška, Opo�no – prodej nebo pronájem 
na 70 byt� v okr. NA,RK r�zných typ�, velikostí, 
cenových možností.

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Fašková Olga

UČEBNICEUČEBNICE 
� U nás koupíte učebnice pro všechny 
   typy středních škol
� na učebnice poskytujeme SLEVU
� dejte nám seznam - ostatní zařídíme 
  - k vámi danému datu připravíme 
  + přidáme SLEVU a knihu ZDARMA

Naše zásilková služba - objednávky přijímáme: 
telefonicky:  491 42 45 46 faxem:  491 42 45 46 
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,

HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální p�íjem

a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s p�evodem SAT/analog 

s rozvodem

doporu�ujeme ústní konzultace p�edem 
sjednané

pro�  digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, 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

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

KOUPÍM STEREOKOTOU�KY, 
MEOSKOPY, FO
ÁKY 

          a P�ÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!

608103810, 606270421

 

 
            

    
   

   

  P
OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

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.
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EJVYŠŠÍ CENY

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

MD, podnikatele

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

OSOBNÍ BANKROT
oddlužení zákonnou cestou
Značná úspora a rychlost.

Tel.: 604 588 681
e-mail: kujals@seznam.cz

NÁHRADNÍ  VOZIDLO  ZDARMA  

pro poškozené při pojistné události     

                         
Zapůjčení vozu fyzickým i právnickým osobám. 
Servis, lakovna, pneuservis, autoskla, příprava na STK. 

     Více informací na telefonních číslech: 

AUTOPŮJČOVNA   H&P AUTOSERVIS 
    734 585 728                    777 810 626 
Každý zákazník autopůjčovny od nás obdrží malou pozornost. 

      www.car-spin.cz 

Hasičská
vzájemná
pojišťovna

… jistota, které důvěřoval již Váš děda

Informujte se na podmínky:

hasici@tiscali.cz
Dům Hasičů Nové Město n. Met., tel.: 491 474 150

Koncem každého školního roku se na všech st�edních školách sklo�uje slovo „maturita“ nebo 
„zkouška dosp�losti“. Stejn� tomu tak bylo v uplynulých dnech i na St�ední pr�myslové škole 
elektrotechniky a informa�ních technologií v Dobrušce, nebo	 se své studium chystalo zavr-
šit 71 žák� ve t�ech maturitních t�ídách �tvrtého ro�níku. Prezentovali své znalosti, doved-
nosti, zralost, p�ipravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou budovat 
jako odborníci v technických oborech. 
ada z nich bude pokra�ovat na vysokých školách 
technického zam��ení a rozší�í pozd�ji �ady absolvent�, kte�í zastávají významné a d�ležité 
pozice. Školu opoušt�li s maturitním vysv�d�ením v kapse, úsm�vem na tvá�i, vzpomínkami 
a hezkým pocitem, že se jim práv� poda�ilo odm�nit sebe i své rodi�e a blízké.
S letošními maturanty opustí školu posledních 53 student� oboru Slaboproudá elektrotech-
nika, který se na škole vyu�oval od roku 1993, ale p�ed t�emi lety jej v prvních ro�nících 
nahradil obor Informa�ní technologie, jehož studenti v p�íštím školním roce dosp�jí k ma-
turit�. Ve škole tedy vznikne stabilní prost�edí s více než t�emi sty žák� ve dvanácti t�ídách 
a budeme i nadále žák�m základních škol nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby 
se mohli po �ty�ech letech studia úsp�šn� ucházet o odbornou práci v technických oborech 
nebo o další studium na technických školách. Nabídka školy pokrývá spektrum elektrotech-
niky a informa�ních technologií, od zam��ení na po�íta�ové �ídicí systémy, které podporují 
velké elektrotechnické � rmy v regionu, p�es zam��ení na aplikace po�íta�� a správu sítí, 
oblíbené chlapci, jejichž cílem je stát se IT specialistou, až po zam��ení na � remní aplikace, 
kde studují i dívky.
V letošním školním roce došlo i k �ad� významných pozitivních zm�n. Žáci ze vzdálen�jších 
míst regionu bydlí v novém moderním internát�, se školou rozší�ila spolupráci �ada � rem 
z technické praxe, škola získala pro výuku odborníky s praktickými zkušenostmi a navázala 
spolupráci s vysokými školami v regionu. Do budoucna se chystá i na vzd�lávání dosp�-
lé populace. Na podzim SPŠel.it Dobruška oslaví 65 let od svého vzniku. Termín je sta-
noven na 25. zá�í 2010, kdy se zárove� v Dobrušce konají Svatováclavské slavnosti a lze 
tedy o�ekávat i velkou pozornost obyvatel Dobrušky, okolních obcí i vzdálen�jších lokalit 
regionu. Prostory školy budou využity i k prezentaci regionálních � rem, jejich výrobk� a slu-
žeb i možností profesního uplatn�ní technik� nebo spolupráce s dalšími subjekty. Propagaci 
a popularizaci technicky zam��ených povolání podpo�í i p�ednášky, prezentace softwarového 
vybavení a audiovizuální prezentace.
SPŠel.it Dobruška má dlouhou tradici a je nedílnou sou�ástí školství ve m�st� i v regionu. 
P�ejeme škole i do budoucna, aby nadále z�stala uznávaným centrem odbornosti a vzd�lanos-
ti.                                                                                                                                M. Maršík

Maturity na pr�myslovce 
v Dobrušce
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 Do vody dáme va�it dva vep�ové uzené 
jazyky spolu s bobkovým listem a �erným 
ko�ením.
 Na rozpáleném tuku zp�níme nakráje-
nou cibuli. P�idáme mletou sladkou pap-
riku, bobkový list, nové ko�ení, hladkou 
mouku, ke�up a zalijeme masovým bujo-
nem. Pórek nakrájíme na siln�jší kole�ka 
a p�idáme do omá�ky. Ve vývaru z jazyk� 
rozpustíme trochu sušeného mléka a omá�-
ku tím zahustíme. Nakonec dochutíme 
solí, cukrem, p�ípadn� opep�íme. Va�ené 
jazyky ješt� zatepla oloupeme, nakrájíme 
na plátky a dáme do omá�ky. Výbornou 
p�ílohou jsou houskové knedlíky. Tak, a	 
Vám chutná....         p�eje Laka Škodová     

��	
���������
JAZYK V PÓRKOVÉ JAZYK V PÓRKOVÉ 
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   Bytov˝ fond v mnoha p¯Ìpadech mor·lnÏ 
i technicky zastaral. ZajistÌme pro spoleËen-
stvÌ vlastnÌk˘, samospr·vy dom˘ zpracov·nÌ 
n·vrh˘ na provedenÌ rozs·hlejöÌch oprav by-
tovÈho fondu Ëi jeho rekonstrukci a modern-
izaci. To vöe pochopitelnÏ vËetnÏ definov·nÌ 
v˝öe rozpoËtov˝ch n·klad˘. Poskytneme tech-
nickou agendu a zajistÌme i praktickou real-
izaci dle tÈto agendy. VY budete bydlet, MY 
se o V¡S budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

�nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu

�nabÌdka zkuöenostÌ 
   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

 „Skon�il školní rok, za�ínají prázdniny, my máme prima rodi�e...“ t�mito slovy se rozlou-
�ili d�tští moderáto�i 24. �ervna na jevišti M�stského divadla v Náchod� s diváky, rodi�i a 
všemi p�áteli, kte�í se p�išli na školní akademii podívat. Na jevišt� se vrátilo všech 350 d�tí 
z prvního stupn�, aby spole�n� ukon�ily tém�� dvouhodinový program, který pod jednotným 
názvem „Ten d�lá to a ten zas tohle „,p�ipravily spole�n� se svými u�itelkami a u�itelem.
Školní akademii zahájil �editel školy mgr. Ladislav Domá� a potom, jak už název napovídá, 
se jednotlivé t�ídy p�edstavily ve všech profesích, které si jen m�žete p�edstavit. Od stvo�ení 
sv�ta, p�es stavbu korábu Noem, p�es všechny �emeslníky šikovné i nešikovné, až po ty ryze 
sou�asné, jako jsou sportovci nebo dydžejové.
 Akademie 2010 skon�ila, všichni se t�ší na Akademii 2011 a na prázdniny mají úkol. Vy-
myslet, jak naplnit téma p�edstavení - Velikáni.

Hezké prázdniny všem p�eje Ji�ina Poznarová

Školní akademie 1. stupn
 ZŠ
Komenského ul. v Náchod


 To, že n�jakému slovu nerozumíme, ne-
znamená, že musí pocházet z cizího jazyka. 
I u slovní zásoby dialekt� (nespisovného 
jazyka užívaného v ur�itém geogra� ckém 
prostoru) ob�as „nekapírujeme“. Co t�eba 
takové populární podkrkonošské ná�e�í? 
Výrazy „moska“ a „hrobka“? Moska zname-
ná zápraží, hrobkou je zde myšlena hromada 
kamen� odstran�ná z pole a navrstvená do 
podoby kamenné hrobky.                            (r)

„CIZÍ SLOVA“
 V letních m�sících �asto �ešíme, kam se 
vypravit na koupališt� a zajímáme se zejmé-
na o kvalitu tamní vody. Pokud ve vás ne-
budí internet nep�ekonatelný odpor, najdete 
zde mnoho užite�ného k tomuto tématu. Za 
v�rohodné informace lze ur�it� považovat 
stránku Krajské hygienické stanice v Hradci 
Králové, kde najdete o kvalit� východo�es-
ké vody ke koupání všechna d�ležitá data.
Adresa webu je www.khshk.cz

KAM ZA VODOU?

 Koupališt� Brod-
ský u �erveného 
Kostelce není jen 
místem klasických 

vodních radovánek. V�novat se zde m�žete i 
sportovnímu rybá�ství, protože pod hladinou 
rybníka na vás �ekají kap�i, amu�i, jesete�i, 
candáti i štiky. Pov��ení pro rybá�e na jeden 
den zde po�ídíte za 400,-K�. V cen� je jed-
na ulovená ryba, kterou si m�žete nechat a 
rozhodnout o jejím osudu: Na másle �i pe�e-
nou?                                                           (r)

NA RYBY
NA BROĎÁK

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Až do konce zá�í jsme 
p�ipravili zvýhodn�né 

permanentky 
pro studenty st�edních 

a vysokých škol
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

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

FAKT HUSTÝ FAKT HUSTÝ 

CENY! I PRO CENY! I PRO 

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 V ned�li 27. �ervna 2010 se konal v areálu sokolovny v Novém M�st� nad Metují již VI. 
ro�ník výjime�ných závod� ve šplhu na �trnáctimetrovém lan� „Velká cena Nového M�sta 
nad Metují v olympijsko-athénském šplhu“. Záštitu nad tímto závodem po�ádaným T�locvi�-
nou jednotou Sokol Nové M�sto nad Metují p�evzalo m�sto Nové M�sto nad Metují.
 Za krásného, jasného, teplého po�así vid�lo po�etné publikum úsp�šné a nebo neúsp�šné 
pokusy závodník� vyšplhat po lan� do výšky 14 m. Ze t�inácti p�ihlášených závodník� jich 
sedm vyšplhalo tuto extrémní výšku. Pro vít�zství si tentokrát došplhal v novém sv�tovém 
�ase Aleš Novák ze Sokola Šternberk. �trnáct metr� vyšplhal v úžasném �ase 14,03 s a tím 
p�ekonal o 0,58 s rok starý �as Št�pána Muchky ze Sokola Mladá Boleslav, který skon�il na 
druhém míst� v �ase 14,93 s. Na t�etím míst� se umístil Martin Mat�j z T.J. Sokol Nové M�sto 

nad Metují s �asem 17,13 s. P�ipome�me, že na Olympijských hrách v Athénách v roce 1896 
za�adili organizáto�i do sportovní gymnastiky šplh na lan� bez p�írazu nohou ze sedu na zemi 
do extrémní výšky 14 metr�. Vít�z, �ecký námo�ník Nicolaos Andriakopulos, dosáhl �asu 
23,40 vte�iny!
 V dalším programu diváci vid�li závody dívek a chlapc� na t�ímetrovém lan�, kde byl 
nejrychlejší desetiletý David Bega ze Sokola Police nad Metují s �asem 5,35 s, závody do-
rostenc� na �ty�iap�lmetrovém lan�, kde vyhrál Ji�í Hanus ze Sokola P�íbram �asem 5,55 s. 
Na záv�r se konaly závody pro ve�ejnost na �ty�iap�lmetrovém lan�,kde zvít�zil Ji�í David 
z Police nad Metují �asem 4,37 s.
 V areálu zárove� probíhala akce Sokolka - Street Sport po�ádaného nízkoprahovým klubem 
Mandl z Nového M�sta nad Metují. Diváci si mohli vyzkoušet r�zné �innosti a vid�li exhibice 
biketrialových cyklist�.
 Tento unikátní závod by se nemohl konat bez podpory dalších partner� a sponzor�, kterým 
všem d�kujeme. Akce  se uskute�nila za � nan�ní podpory Královéhradeckého kraje.
Ing. Martin Mach, starosta T.J. Sokol Nové M�sto nad Metují a �editel závodu

Nový sv
tový �as padl 
v Novém M
st
 nad Metují

� foto: Vít�zný Aleš Novák ze Sokola Šternberk


