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BEZVA PRÁZDNINY

A SKVĚLOU

DOVOLENOU

  VÝPRODEJ
PRA�KY MY�KY CHLAZENÍ  

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

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

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

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

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

zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

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

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte 

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

Mluvící sirényZáchrana poustevny 
 Cílem ob�anského sdružení „Za-
chra�me teplickou poustevnu“ je doku-
mentace a obnova poustevny v Kamenci 
– poloroubené stavby vystav�né v 18. 
století. Za dobu existence poustevny tu 
žili celkem t�i poustevníci. Jejich pous-
tevni�ení na Teplicku u�inil p�ítrž až 
císa� Josef II:, který poustevnický �ád 
v roce 1782 zrušil. Poustevna je nyní 
ve špatném technickém stavu a je napa-
dena d�evomorkou domácí.                - r-   

   �eskoskalická m�stská rada se rozhod-
la pro novou formu m�stského rozhlasu. 
Schválila totiž provoz takzvané mluví-
cí sirény. Ta má oproti klasické rota�ní 
sirén� tu výhodu, že m�že doprovodit 
výstražný signál mluveným slovem 
a de facto tak plnit i funkci m�stského 
rozhlasu. Výhodou „mluvící sirény“ je 
i skute�nost, že má záložní zdroj napá-
jení a funguje tak i v p�ípad� výpadku 
dodávky elektrické energie.                  -r- 

B�loveská minerálka Ida op�t te�e  
 Minulou sobotu 24.�ervence 2011 
byl za ú�asti mnoha host�, náchodské 
ve�ejnosti a médií slavnostn� uveden 
do provozu prameník v B�lovsi. 
 Ob�ané i návšt�vníci Náchoda 
tak mají vedle �erpání vody z p�epa-
dových trubek p�ímo u �eky Metuje 
novou možnost d�stojného stá�ení 
oblíbené minerálky IDA p�ímo v pro-
storách kapli�ky. V bezprost�ední blíz-
kosti vzniklo také nové odpo�ívadlo 
pro turisty, cyklisty a do budoucna 
p�ípadné láze�ské hosty.
 Historie prameníku sahá do t�icá-
tých let minulého století, první zmínka 
o láze�ství v Náchod� se objevuje již 
v 15. století. Více informací o historii 
láze�ství v Náchod� najdete v knize 

Vzpomínky na B�loves, jejímž autorem 
je b�loveský kroniká� Antonín Samek 
(http://www.beloves.wz.cz/). 
 Symbolickou pásku spole�n� p�e-
st�ihli p�edstavitelé m�sta - starosta Jan 
Birke a 1. místostarosta Tomáš Šubert, 
zástupci �ty�koalice Aleš Cabicar a Ka-
rel Petránek, z host� pak senátor Petr 
Pakosta, starosta partnerského m�sta Ku-
dowa Zdrój Czes�aw Kr	cichwost, d�kan 
P. Bogulaw Partyka a za sou�asné maji-
tele lázní Miroslav Bor�vka. 
 Rekonstrukce byla zahájena v kv�t-
nu letošního roku na základ� podpisu 
smlouvy se spole�ností B�loveské láz-
n�, a. s., o výp�j�ce pozemku a stavby, 
pro jejich bezplatné užívání za ú�elem 
zprovozn�ní prameníku minerální vody 

IDA na dobu dvaceti let. Poté mohly být 
zahájeny vlastní stavební práce a rekon-
strukce budovy prameníku v�etn� insta-
lace nové technologie pro �erpání vody. 
Náklady na rekonstrukci p�edstavují ne-
celý milion korun, z �ehož p�ibližn� 350 
tis. K� si vyžádaly náklady na techno-
logii. Na oprav� prameníku se spole�n� 
s investorem - m�sto Náchod - podílela 
také celá �ada soukromých osob, n�kte�í 
dokonce bez nároku na odm�nu. Všem 
pat�í obrovský dík za odvedenou práci!
 
 A ješt� jedna d�ležitá informace 
- minerálka bude i nadále ob�an�m 
k dispozici ZDARMA!         Nina Adlof

              (foto Mirek Brát a Josef Pepa Voltr)
      

��Slavnostní p�est�ižení pásky …

��… a už se stá�í     



 Za�átky družstva Sn�žka, založeného v roce 1950 v Trut-
nov�, nebyly p�ímo�aré. Hlavní zám�r byl zpracovat ze-
jména kožený a textilní odpad na výrobky denní spot�eby. 
V p�estav�né k�ln� pana Taichmana ve Studnici za�alo 
v roce 1951 osm zam�stnanc� vyráb�t první lepené tašky 
a kabelky. Zakrátko se p�est�hovala výroba do domu pana 
Srkala. P�es obtíže získalo družstvo další provozovny v T�e-
bechovicích pod Orebem, Hradci Králové, Trutnov�, Žerno-
v� a Olešnici v Orlických horách. To už se v provozovnách 
vyráb�ly sportovní rukavice, pen�ženky i košile a halenky. 
Od roku 1953 byly sklady, doprava v�etn� vedení družstva 

p�est�hovány do p�vodního Raichlova velkoobchodu vpra-
vo za Plhovským nám�stím sm�rem ke koupališti (dnes tu 
stojí paneláky). Krátkou dobu �ást objektu používal Velko-
obchod potravin. V témže roce byla p�ípravna polotovar� 
rozší�ena do bývalé malé Ný�ovy textilky na Plhov� u ulice 
P�íkopy. Od roku 1965 došlo ke slou�ení Sn�žky s druž-
stvem brašná�� v Hradci Králové. Tím vzrostl po�et pobo-
�ek Sn�žky na dvacet a zam�stnanc� bylo evidováno kolem 
p�ti set. Družstvo se zabývalo výrobou širokého sortimentu 
koženého zboží pro tuzemsko, ale hlavn� do SSSR. Zam�st-

návalo zde hlavn� ženy. Po roce 1990 zde pan Míl po restitu-
ci v navrácené rodinné díln� otev�el restauraci a v zadní �ásti 
bar a hernu. Objekt ale nedávno zm�nil majitele.
 Nejmén� 300 procentní vzr�st exportu m�l vliv na posta-
vení nové provozovny Výrobního družstva Sn�žka ve Sta-
rém M�st� v lokalit� „Bu�ina“ pod Jugoslávskou ulicí, která 
byla dokon�ena v roce 1982. Rok 1989 pak znamenal velký 
obrat v personálním obsazení i v obm�n� sortimentu. Šlo 
p�edevším o hlavové op�rky pro Škoda Favorit a následné 
zakázky pro automobilku Ford, což si vynutilo další inves-
tice do rozší�ení výroby. Nejen to! Vzhledem k napln�ní vý-
robních kapacit v roce 2004 koupila Sn�žka spole�nost Ben-
tex, pozd�ji Autotex, kde se ve Snin� od roku 2005 vyrábí 
hlavové op�rky, sedáky a textilní koberce. K tomu p�isp�la 
kapacita spole�nosti Stival ve Veselí nad Moravou, kterou 
v roce 2008 Sn�žka p�ikoupila. K tomu družstvo vlastní 18 
prodejen v republice pro prodej svých produkt�. Dnes za-
m�stnává družstvo kolem 1 800 pracovník�.

P�ipravil Antonín 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 adresu
 samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce ECHA.

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (47)
DRUŽSTVO SN�ŽKA

�   Družstvo Sn�žka v bývalém Raichlov� velkoobcho-
d� na Plhov�

�   Provozovna Sn�žky ve Studnici

VZPOMÍNÁME
Dne 20. 7. 2011 by se dožil 75 let

pan Old�ich Pulter z Náchoda.

Dne 30. 1. 2011 jsme vzpomn�li 5. výro�í jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou
   

 

Zajímavá zděná chata  s terasou a grilem,větší zahrada Náchod – Kašparák ..........................899 000,- Kč
Horský apartmán Deštné v Orlických horách .......................................................................2 100 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou  Česká Skalice – Vestec .......................................................1 295 000,-Kč
Pozemek k výstavbě Horní Adršpach ...................................................................................... 600,-Kč/m2

Byt 2+1v OV s balkonem a garáží Nové Město nad Metují (2.NP) .......................................1 099 000,-Kč

Rodinný dům Velké Poříčí

Rodinný dům po částečné rekonstrukci

                         Cena : 990 000,- Kčwww.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

VZPOMÍNKA
Dne 8. 8. 2011 uplyne 15 let,

co nás navždy opustil

pan Petr Nesnídal.

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

Rodina
         

VZPOMÍNÁME
Dne 27. 7. 2011 by se dožil 60 let

pan Vladimír Kracík z �eské Skalice.

Vám, kte�í jste ho znali
a v�novali tichou vzpomínku,
za ni d�kuje manželka Mária

TICHÁ VZPOMÍNKA
„Kyti�ku na Tv�j hrob pokládáme

a stále na Tebe vzpomínáme...“
Dne 6. 8. 2011 uplyne 20 let od chvíle,

kdy nás navždy opustil

pan Josef Nývlt z Náchoda - Bražce.
Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

Manželka a d�ti

Talíř plný chutí
a vůní

Na dovolenou k moři! 
 V dob� vrcholícího léta a s ním spojených dovolených jsme si p�edsevzali vybavit �te-
ná�e gastronomickými informacemi o místech, kam nej�ast�ji �eští turisté mí�í za koupá-
ním a odpo�inkem. Jednozna�n� na prvním míst� je slunné St�edomo�í. A ze st�edomo�ské 
oblasti p�edstavuje esenci lákavých chutí t�eba špan�lská kuchyn�. 

 Je známá používáním r�zných druh� ko�ení, jež dodávají pokrm�m tu pravou lákavou 
chu
 a žhavé aroma. Stejn� jako v ostatních st�edomo�ských oblastech i zde má výsadní 
postavení zelenina, zvlášt� raj�ata a cibule, �esnek a paprika, olivy a olivový olej. I pro ty, 
kte�í letos do zahrani�í nevycestují, bychom rádi doporu�ili letní studenou superpolévku 
gazpacho, což je jedna z nejzdrav�jších polévek, která je našlapaná lé�ivými silami, vita-
minem C, v horkých letních dnech vás ochladí a p�i pravidelné konzumaci vám pom�že 
zbavit se p�ebyte�ných kilogram�. Snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu LDL a naopak 
zvyšuje hladinu pot�ebného HDL cholesterolu. V zemi p�vodu je tak oblíbená, že každá 
rodina má sv�j pom�r ingrediencí, který jí vyhovuje. A totéž doporu�ujeme �tená��m. 
P�ipravte si tedy suroviny a mixér, za chvilku si už budete pochutnávat.

Gazpacho s krutony
1 hrub� nakrájená �ervená cibule, 2 stroužky �esneku, 1 lžíce kvalit-
ního �erveného octa, 2 lžíce olivového oleje extra panenského, mo�-
ská s�l, hrub� mletý pep�, zelené bylinky (bazalka, petrželka, orega-
no, tymián), �erstvá raj�ata, rajský protlak, plátky veky na zahušt�ní, 
salátová okurka, zelená a �ervená paprika, chlebové krutony. 
 Cibuli a �esnek rozmixujte s n�kolika �erstvými raj�aty a rajským 
protlakem. P�idejte olej, ocet, s�l, pep� a bylinky. �erstvá raj�ata 
zbavte semen a dužinu nakrájejte na drobné kostky, které v takto 
p�ipravené polévce promixujte a chu
ov� dola�te. Na zahušt�ní této 
studené polévky použijte chlebové drobky. Nakrájejte na drobné 

kostky papriku, oloupanou a semen zbavenou salátovou okurku a takto p�ipravenou zeleninu 
nechte zvláš
 v misce. Dopl�te chlebovými krutony.

Další zajímavosti o gazpachu najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Srde�n� zveme všechny �tená�e v ned�li 7. srpna na tradi�ní gastronomickou slav-
nost naší školy - 8. ro�ník Vav�ineckého dne v Hronov�! 

Text p�ipravily Bc. Michaela Rézová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o
s podporou Královéhradeckého kraje

ve spolupráci
s Kulturním a informačním střediskem Hronov, Pivovarem Náchod a.s., ZUŠ Hronov, Mateřskou 
školou Hronov, Domem dětí a mládeže DOMINO Hronov, FOMI Praha, Regionálním muzeem 
Náchod, Algidou, Nescafé, hudební skupinou Slaveňáci a Geisslerss Hofcomoedianten z Kuksu

Vavřinecký den

zve všechny milovníky zábavy, dobrého jídla, piva, vína a kávy 
na 8. ročník populární akce

oslavu patrona kuchařů, hostinských, pekařů, pivovarníků a studentů

v neděli 7. srpna 2011 v Hronově
13:00 hod. - Průvod s otcem Vavřincem od školy v Čapkově ulici, hlavní program v Jiráskových sa-
dech pro dospělé, mládež i pro děti, humorný výstup otce Vavřince, vystoupení zajímavých hostů – 
hlavní host režisér Petr Hašek, módní minipřehlídka, pestrá vystoupení žáků školy, oblíbené populární 
melodie, soutěže, zajímavé divadelní představení souboru Geisslerss Hofcomoedianten, prezentace 
odborných dovedností, pohádka pro děti, ochutnávka pekařských výrobků v Jiráskově rodném dom-
ku, kávy Nescafé a mnoha dalších dobrot.

zábava  pro  celou  rodinu

Důležité upozornění: Dobrou náladu a deštníky raději s sebou

Zveme všechny občany, hosty, účastníky 81. Jiráskova Hronova, dospělé i děti, odbornou a laickou 
veřejnost. Přijďte spolu s námi prožít příjemné odpoledne, ochutnat speciality, palačinky, cukrářské 
výrobky, klobásky, kávu, pivo, dobré víno, míchané nápoje a další pochoutky.



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:
BĚŽELI NA HVĚZDU
pro vít�zství, rekord a pro medvídky

V sobotu 16. července startoval v Polici nad Metují další ročník 

populárního běhu do vrchu. V režii TJ Spartaku Police nad Metují 

se do hlavního závodu – letos již pětadvacátého - přihlásilo 128 

běžců. Po zdolání 8,9 km dlouhé trati se absolutním vítězem mezi 

muži stal i tentokrát loňský šampión Jiří Magál. A to v čase 34:47. 

Tímto časem překonal dosavadní rekord Petra Pechka 35:24. Mezi 

ženami se celkově nejlepší běžkyní stala Táňa Metelková. Na trať 

s převýšením 250 m se vydal i nejstarší účastník běhu František 

Bém - narozen v roce 1927. Naopak v dětské kategorii se nejmlad-

ším běžcem stal Jáchym Cvrček - narozen v roce 2010. Krátkých 

dětských tratí se zúčastnilo celkem 57 běžců. Děti v kategorii do 6 

let obdržely za své výkony dárek od jednoho z hlavních podporo-

vatelů závodu - Nadační fond Zdeňky Horníkové přivezl pro kaž-

dého z nich plyšového medvídka. Zároveň poslankyně Zdeňka 

Horníková ocenila i všechny ostatní dětské kategorie. Velké podě-

kování za pomoc dále náleží městu Police nad Metují, Mlýnu Jan-

derov a textilnímu podniku Veba Broumov. Výsledkovou listinu 

a další informace o závodu naleznete na www.polickej.net/ski.

Jaroslav Mazač
�editel závodu

B�žci odstartovali z Masarykova nám�stí v Polici nad Metují.
Zde�ka Horníková oce�uje nejmenší d�tské závodníky.

Za málo pen�z hodn� muziky – tip pro vás
 Tak jsme se právě, opálení a  příjem-
ně unavení, vrátili z  naší cesty po  Itálii. 
Náš pan učitel italštiny Petr Pokorný nás 
po maturitě, jak slíbil, vzal do Itálie, aby-
chom si ověřili, co už umíme a  co ještě 
neumíme. Italové jsou opravdu velmi 
přátelští a povídaví, tak jsme za ten týden 
měli mnoho krátkých a  veselých rozho-
vorů s lidmi, kteří nám na rozdíl od pana 
učitele neopravovali „chibi“.
 Projeli jsme po vlastní trase tři země – 
Toskánsko, Emilii a Romagnu, sami jsme 
si naplánovali, která místa navštívíme. 
Tak jsme byli v mocných a rušných měs-
tech, ale i v ospalých malých městečkách, 
třeba v  Borgu San Lorenzo, kam jsme 
putovali za  pomníkem pejska Fida, což 
byl ten pejsek, který čtrnáct let každý den 
vyhlížel svého pána, který zahynul při 

bombardování.
 Byl to zvláštní po-

cit vidět na  vlastní 
oči stavby, sochy 

a  obrazy, která 
od dětství zná-
me z  učebnic 

a  z  fi lmů. Nejsilnější zážitek bylo určitě 
sedět při západu slunce na  Piazzale Mi-
chelangelo a  pozorovat Florencii, vidět 
z dálky všechny ty slavné památky a při-
pomínat si všechny krásné i hrozné posta-
vy z její historie.
 Nejsilnější zážitek vůbec bylo nakonec 
dorazit k  moři a  žasnout nad tím ne-
spoutaným živlem, a  u  obrovského moře 
si uvědomovat vlastní malost a křehkost. 
Od moře se nikomu nechtělo.
 Spali jsme, kde jsme se domluvili, někdy 
v kempu, jindy v hostelu, nebo v nádražní 
čekárně. Jedli, co bylo v tom daném mís-
tě typické – v Toskánsku il pane toscano, 
atd. Slavnou ravennskou specialitu zuppa 
di rana (žabí polévku) jsme však ochutnali 
jen na obrázku. 
 Vyražte taky na  dobrodružnou cestu! 
Za pár euro se dá poznat kus světa. A kdy-
bychom nezlenivěli a  spali pod širákem, 
jak jsme plánovali, neutratili bychom sko-
ro nic. Příště už to zkusíme!

Jakub Jirsa, Střední průmyslová škola 
Nové Město nad Metují      

Batist s dve�mi doko�án
 V  nedávné době se uskutečnil 
Den otevřených dveří ve  společnos-
ti Batist v  Červeném Kostelci. Ofi -
ciální hosté i  obyvatelé regionu se 
tak mohli seznámit s  produkty této 
společnosti, která je předním výrob-
cem a distributorem zdravotnických 
a  hygienických potřeb v  České re-
publice. Dodejme, že společnost byla 
založena již v  roce 1992 se speciali-
zací na výrobu obvazového materiálu 
a  gázy. Později byl její výrobní pro-
gram obohacen o produkci fi xačních 
a elastických obinadel atd. V květnu 
2007 otevírá Batist vlastní pobočku 
i na Slovensku. 
                                  Foto Josef Pepa Voltr

Opraví silnici
 Řidiči, kteří využívají hraniční pře-
chod mezi Olešnicí v  Orlických horách 
a  polským Lewinem Klodzkim, se letos 
do  konce října dočkají kompletně re-
konstruované příjezdové silnice. Loni se 
opravila část mezi Olešnicí a  Polomem, 
letos práce pokračují v  úseku Polom, 
Sedloňov a  Úhor. Modernizace celé vo-
zovky bude stát více než 100 milionů 
korun. Královéhradecký kraj získal se 
svými polskými partnery fi nance na tuto 
stavbu z  programu Evropské unie urče-
ného na přeshraniční spolupráci.

NEZAPOMÍNAJÍ
 Na Červenokostelecku na své hrdiny ne-
zapomínají.... Důkazem jsou dva nedávné 
pietní akty, které proběhly hned na  dvou 
místech. První se konal u  Památníku 
na  Bohdašíně a  byl vzpomínkou na  členy 
odbojové skupiny padlé ve  druhé světové 
válce. Druhé memento se týkalo vedoucího 
odbojové skupiny Josefa Schejbala  z  Malých 
Svatoňovic. Podkrkonoší a Jestřebí hory byly 
v době druhé světové války místem mnoha 
dramatických situací, ve  kterých se čeští 
vlastenci střetávali s  německými okupanty. 
Je dobrou zprávou, že na hrdiny dokážeme 
v našem regionu stále vzpomínat.                 - r-  

   Rekrea�ní plynové va�i�e mnohdy celý 
rok odpo�ívají v garážích �i sklepech 
a „ožívají“ jen na pár dn� v lét�. A tak se 
podce�uje i jejich údržba, která se v�tši-
nou omezuje jen na vým�nu tlakové lahve 
t�sn� p�ed odjezdem na dovolenou. 
   Podce�ování nebezpe�nosti plynových 
spot�ebi�� se však již mnohokrát vymsti-
lo. Všechny plyny používané pro va�i�e, 
krom� toho, že jsou ho�lavé, jsou také 
výbušné. Pokud tedy dojde k úniku plynu 
nap�. z poškozené lahve nebo z net�sného 
rozvodu �i porouchaného samotného va-
�i�e, sta�í pak jen slabá jiskra, nap�íklad 
vznikající p�i b�žném provozu elektrické-
ho spot�ebi�e nebo t�eba i jiskra statické 
elekt�iny nap�. vzniklá p�i oblékání sve-
tru. Pro zajišt�ní bezpe�nosti je proto je 
nutné každý plynový spot�ebi� pravideln� 
kontrolovat a to i ten, který využíváme 
jen ob�as. Nebezpe�í totiž nep�edstavují 
jen p�ípadné úniky plynu, ale také nedo-
konalé spalování, které m�že zap�í�init 
požár �i výbuch anebo vést k otrav� oxi-
dem uhelnatým, tedy k udušení. Základem 
je ov��ování t�snost rozvod�. P�ípadné 
net�snosti se zjiš
ují p�notvorným pro-
st�edkem, nap�. vodou s mýdlem nebo sa-

ponátem. Únik plynu se projeví tvo�ením 
bublin v míst� net�snosti. 
   Propan-butan je plyn t�žší než vzduch, 
a tak se p�i úniku z lahví drží v nejnižším 
míst�. Ze sklep�, kanál� a podobných 
podzemních prostor proto p�irozeným v�-
tráním nejde rozptýlit. Postupn� i p�i ma-
lém úniku tak m�že vzniknout silná kon-
centrace, která dokáže zbo�it i d�m. Proto 
se nádoby s tímto plynem nesmí skladovat 
v prostorách pod úrovní okolního terénu, 
kotelnách, garážích nebo spole�ných pro-
storách bytových dom�. Nepodce�ujte 
riziko plynu ani p�i provozu, ale ani p�i 
uskladn�ní plyno-
vých spot�ebi��. 

           Old�ich P�ibyl

Ve sklep� není v bezpe�í

„HÝBEJME SE.“ – pozvánka na výlety.
 Nejpřirozenějším pohybem, zvláště vhodným pro lidi, kteří většinu dne prosedí, je chůze.
Proto náchodský Sokol připravil na prázdninové měsíce tyto výlety spojené se cvičením 
(dobrovolným!) a získáním zdravé vody.

Ne 7. srpna Třtice u Studnice – sraz u náchodské sokolovny v 13h.
Pěšky přes \Kramolnu, Studnici k prameníku ve Třticích. Zde cvičení ČI-KUNG. Pak přes 
Studnici do Starkoče na vlak – odjezd 16.42(18.42)h Příjezd do Náchoda 16.56 (18.56)h
Ne 21.srpna – Rezek u Nového Města n. M – v 10h od školy ve Starém Městě u Náchoda
do Pekla (zastávka na oběd v restauraci v Pekle), dále do Nového Města a na Rezek (dobrá 
voda u kaple a pamětní deska na pobyt Tyrše). Zde cvičení TAI-CHI. Odtud na nádraží 
v N. M. Odjezd vlaku v 18.20 h, příjezd do Náchoda v 18.39 h
Na tyto výlety zveme celé rodiny, všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví.

V případě trvalého deště v daném termínu se až na první výlet 9. 
7. a poslední 21. 8. další přesouvají o týden na následující volný 
termín (z 23. 7. na 30. 7., ze 7. 8. na 14. 8.).  
                                                                                          T. J. Sokol Náchod

Modrásek a krvavec toten
 V  úterý 12. července proběhl v  Pelly-
ho domech v Polici nad Metují zajímavý 
seminář o  přírodních zahradách, který 
zde pořádalo občanské sdružení Cent-
rum rozvoje Česká Skalice. K tématu zde 
s  nadšením pohovořil David Číp ze Zá-
kladní organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody Jaro Jaroměř.
 Přednášející představil přírodní za-
hradu jako komplex, vysvětlil princip 
jejího fungování a  poukázal na  nesmír-
nou rozmanitost. Zároveň prozradil, jak 
na zahradu přilákat co nejvíce užitečných 
živočichů, kteří zde vytvářejí fungující 
společenství. Zajímavým příkladem je vý-

vojový cyklus motýla modráska s vazbou 
na rostlinu krvavec toten. 
 ,,Pro mnohé bylo překvapením, že 
existují tzv. hmyzí hotely, které jsou vy-
užívány jako bezpečný úkryt pro hmyz 
a jeho vajíčka. A takový hadník zase slou-
ží jako zimoviště a místo pro rozmnožo-
vání hadů.  Významné místo v  zahradě 
zaujímá i  suchá kamenná zídka, která je 
úkrytem pro ještěrky i  další živočichy“ 
podotýká Helena Hamanová z  Centra 
rozvoje Česká Skalice. 
 Mezi prvky v  přírodní zahradě patří 
neodmyslitelně také voda. V této souvis-
losti zde bylo představeno koupací jezírko 

osázené mokřadní-
mi rostlinami, v němž 
je čistota vody udržována rovnováhou bi-
otopu. Poté přednášející představil koře-
nové čistírny odpadních vod, které u pří-
tomných vyvolaly zájem a četné dotazy. 
 Účastníci se na  přednášce dozvěděli 
také o  důležitosti torza odumírajícího 
stromu, neboť je na  něj vázána spousta 
živočichů. Pan Číp doslova říká ,,Mrtvé 
dřevo dělá živý les.“ Na  téma přírodní 
zahrady lektor volně navázal zmínkou 
o  údržbě větších pozemků, v  němž vý-
znamnou roli hraje pastva ovcí. 
                                                                   (red)

Sbírka zákon� �R
 Snad každý podnikatel se někdy potře-
boval podívat do Sbírky zákonů ČR. Velké 
fi rmy mají většinou Sbírku předplacenou 
a  každý týden obdrží nové informace. 
Malé fi rmy a  živnostníci mnohdy pátra-
li, kde by se dal aktuální výtisk koupit či 
přečíst. Pro všechny byl problém vyřešen 
před dvěma roky, kdy se Sbírka objevila 
na  internetu ke  stažení. Ministerstvo ob-
chodu a průmyslu na svém portálu http://
www.businessinfo.cz od částky 74 ze dne 
5.srpna 2009 Sbírku zákonů ČR pravidelně 
bezplatně zveřejňuje. Uplynuly dva roky 
a  mnozí podnikatelé berou tuto službu 
jako samozřejmost. Je však dobře si uve-
dené malé výročí připomenout. I když se 
může zdát, že zveřejňování Sbírky velký 
význam nemá, z  vlastní zkušenosti vím, 
že přístup k  aktuálnímu znění předpisů 
je služba pro podnikatele zásadní. http://
www.businessinfo.cz/cz/rubrika/moni-
toring-sbirky/1001183/                          (FM)

��Domov dětí a mládeže v Sedlonově uspořádal rybářský tábor, kde si děti mohly 
vyzkoušet své dovednosti v lovu ryb. Jak je vidět na fotografi i, tábor se vydařil ke 
spokojenosti všech zúčastněných. (r)



 Smažírna a loviště ryb Pstražná leží 7 km 
od centra lázní Kudowa Zdrój, směrem 
na Skansen lidové architektury – smažírna 
se nachází 100 metrů od skanzenu (na map-
ce modrá šipka). Pokud dostanete chuť 
na výbornou rybu a navíc vlastnoručně ulo-
venou, určitě čtěte dál...
 Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše ry-
bářské umění. K dispozici máte hned dvě 
jezírka, kde zaručeně tu svou rybku ulovíte. 
Pstruha Vám na místě usmaží. Samozřejmě 
můžete jen zasednout ke stolu a rybku si 
koupit. Cena pečeného pstruha je 85,-Kč, 
v ceně je již započítán chléb a plátek citro-
nu. Navíc samozřejmě neplatíte ani zapůj-
čení udice a návnadu. Syrového pstruha si 
odnesete za pouhých 50 korun.
 V čase, kdy čekáte na „tu svoji pochout-
ku“, můžete posedět na venkovní terase 
se slunečníky nebo v selské jizbě v objektu 
smažírny. Využít můžete příjemného pro-
středí ke krátké procházce.

 V Pstražne je sezóna již v plném proudu, 
otevřeno tu mají denně od 10 do 22 hodin.
 Smažírna je s dosahu oblíbené Masary-
kovy cyklostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápněte do pedálů, obujte pevné boty, na-
startujte Váš vůz nebo motorku a udělejte 
si pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pe-
dálů z Hronova na Žďárky – potom směr 
hraniční přechod Doly (na mapce červená 
šipka) a máte to už jen dva kiláky – cíl: 
Pstražna
* Autem do Kudowy Zdroj, první světelná 
křižovatka, je tam benzinová pumpa, dejte 
se na ní vlevo. Po levé ruce minete Policej-
ní stanici a na další větší křižovatce se dáte 
opět vlevo a neuhnete ze směru na Skan-
zen lidové architektury ... cíl: Pstražna

připravila Laďka Škodová

Za dobrým pstruhem nemusíte světa kraj...

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
Hypotéční úvěry - Americké hypotéky

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

nebankovnípůjčka na cokoliv

Červený Kostelec

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

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

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny

eštaP

 - 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!

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

Dovolujeme si Vás pozvat na 

GRILOVANÉ RYBY
a jiné speciality

Najdete nás
u hlavní hráze přehrady Rozkoš

silnice Česká Skalice (3,5 km)
– Nové Město nad Metují (5,0 km)

cyklotrasa č. 4058 (Šestajovice – Šonov)

Těšíme se na Vaši návštěvu Těšíme se na Vaši návštěvu

Během prázdnin otevřeno:
denně od 11 - 19 hod.

Bližší informace na tel. č.
733 697 371 nebo 605 912 025

RYBÁ�SKÉ RYBÁ�SKÉ 
A MYSLIVECKÉA MYSLIVECKÉ

CENTRUMCENTRUM
Rádi Vás uvítáme 

v nov� rozší�ené prodejn� na 180 m2.

ARMYSHOP, ZVERIMEX

lehátko ZICO 1900 K�!
e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

tel.: 776 687 510
www.rybarina-myslivost.cz

NOVINKY:NOVINKY:  
,

AKCE:AKCE:

Společnost Hlávko s.r.o. přijme

instalatéra a topenáře
do zaměstnaneckého poměru 
nebo na občasnou spolupráci.
Možno i bez výučního listu. Nástup možný ihned. 

Kontakt: 603 478 278 (Petr Hlávko)

Půjčky, hypotéky.
Neřešíme registry,

vyplácíme exekuce.
Volejte 607 752 017

Kosmetický salon
Hurdálkova 206, Náchod

(naproti kinu Vesmír, 2. patro)

* Universal contour wrap (ztráta 
15 cm za 2 hod., jinak neplatíte!), 
depilace, trvalá na řasy, kosmetické 
ošetření, barvení řas a obočí
* Indická masáž hlavy.

! V srpnu sleva 10% na všechny
poskytované služby !

Těší se na Vás Petra Rozínková
tel. 775 416 977

Prodej

 Po - St�. - Pá :      9 - 18 hod
           Út  -   �t :       9 - 16 hod

LETNÍ PROVOZ: od 10.7. - 10.8.  14 - 18 hod

info@zahradni-rostlinky.cz
tel.: 603 704 430, 604 846 640

www.zahradni-rostlinky.cz

AKCE: NABÍDKA V�ES	,
R	ŽE, ANGLICKÉ  R	ŽE

                      • skalni�ek, trvalek,
• sortiment sezónních rostlin,

• konifery, listnaté d�eviny, 
• sortiment pnoucích rostlin,

traviny, r�že, t�je a d�eviny na živé ploty. 
Vzrostlé d�eviny na zakázku.

Zahradní prodej: Naho�any

Zahradní rostlinkyZahradní rostlinky

VOLNÉ STAVEBNÍ PARCELY
V ŘÍKOVĚ

Obec Říkov nabízí v lokalitě „Nad Mlýnem“ 
volné parcely na výstavbu rodinných domků.

��Infrastruktura vybudována.
��Výměra  od  1000 do 2000 m2

      cena 390,- Kč/ m2.

Případní zájemci kontaktujte starostku,
telefon 724 184 504.

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



tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl

KOMÍNY
A KOUŘOVODY

Kompletní nabídka pro 
všechny druhy paliv
Vložkování komínů
průměr 100-800mm
Třívrstvé komíny průměr 
150-800mm, zaměření, 
výroba, montáž, revize

Teplovzdušné výměníky
-úspora tepla-

Komínové nástavce-hranatá“CIHLA“
barevné, přírodní včetně komínových

 krytů různých tvarů.

KONTAKT: 
Izomat spol. s.r.o.

Lánská 1092,
 Červený Kostelec

TEL: 491 401 645
 pracovní dny - 6:00-14:30

MAIL: backovsky@izomat.com,
izomat@izomat.com

MOBIL: 733 644 000  - 6:00-17:00
ÚSTŘEDNA: 491401640

Frézování komínů

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada 890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p. 830.000,-K� 
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j. 1,670.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (30m2),pl. okna, zatepleno, komora 729.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2)zd�né jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna 1,120.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 1,190.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž 2,290.000,-K�
- rodinný d�m Horní Radechová 7+1, 568m2, po �ást. rekonstrukci  1,790.000,-K�
- rodinný d�m Nové M�sto n.M.,2950m2, ke kompl. rekonstrukci 1,320.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo 690.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337m2,hr.stavba+st�echa, krásné místo 560.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola 1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 2069m2, klidné, stodola 1,590.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,399.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci 3,120.000,-K�
- podnik. objekt-výrobna,kancelá�e,byt v Novém M�st� n.M.,977m2 2,850.000,-K�
- st. pozemek Kramolna-Lhotky 1414m2, krásné místo,sít� na hran. 530,-K�/m2  
- st. pozemek Nové M�sto n.M.-Vrchoviny 1056m2, inž. sít�, výhled 950,-K�/m2

- st. pozemky v �erveném Kostelci 14505m2+les, klidné,u centra 270,-K�/m2

- st. pozemek �ervený Kostelec-Bohdašín 526m2,jižní strá�, plot 280.000,-K� 
- st. pozemek Slatina n. Ú. 1201m2, jižní strá�, klidné krásné místo 249.000,-K� 
- st. pozemek Velká Jesenice 1273m2, nové inž. sít�, klidné místo 630.000,-K�

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711 www.cyklotony.cz
Náchod: František Dít�, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

OBJEV PRESTIŽ, SÍLU A VÁŠEŇOBJEV PRESTIŽ, SÍLU A VÁŠEŇ
(přijd´ se svézt)(přijd´ se svézt)

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711



* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. Volný k na-
st�hování. Cena dohodou. TEL.: 603 229 415

* Prodám chatu v Náchod�, V Kalhotách, dobrý tech. 
stav, p�íjemné prost�edí, slunný jižní svah, výborná do-
stupnost, vlastní pozemek, krb, vodovod, el.E., soukromí, 
540tis. K�. Tel.608 141 035
* Koupím chalupu nebo RD v dobrém stavu do 30km 
od Náchoda. Rychlá platba, Za nabídky p�edem d�kuji. 
Tel. 739486403
* Prodám stavební pozemek ve Rtyni v Podkrk., 1200 
m2, jižní strana, zasí
ováno, výhled na Krkonoše. RK 
NEVOLAT! Tel. 777 591 818

* Koupím RD ve Velkém Po�í�í. Tel. 774 282 421
* Prodám stavební pozemek na lukrativním míst� 
v �. Kostelci o vým��e 1413m2. Cena 650,-K�/m2.
Tel.:608 351 640
* Prodáme stavební parcelu v Novém M�st� n. Metu-
jí, František, inženýrské sít� na hranici pozemku. Cena 
980 K�/m2. Foto na http://pozemeknm.rajce.idnes.cz. 
tel. 773 585 555
* Prodám, nebo dlohodob� pronajmu krásnou krajní 
garáž v �eské Skalici. Plocha 21m2. Možnost využití 
p�ilehlého pozemku. Vhodné i jako sklad. Super cena 68 
000. 721435426
* Prodám stavební pozemek v obci Bezd�kov nad Me-
tují. Nachází se v nové klidné vilové �tvrti obce s novou 
p�ístupovou cestou v blízkosti školy a školky. Pozemek 
je slunný suchý orientovaný k na jih s panoramatickým 
výhledem. Elekt�ina na pozemku, voda a plyn v t�sné 
blízkosti. Pozemek o vým��e 618 m2. �áste�n� oplocen. 
Cena 185.000 K�. Tel. 491 543 910, 773 529 925
* Prodám RD v Náchod� - B�lovsi, po �áste�né rekon-
strukci, volný ihned k bydlení. Sleva 400 tis. K�. Tel. 
604 900 681
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé Po�í�í - 6573 m2

- louka - možnost stavby zahradního domku. P�kné pro-
st�edí. cena 120,- K�/m2 (dohoda možná) RK nevolat! 
TEL.: 606951546
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. D�m má 
2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 cena 2.050.000K� Tel.: 
732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD 5+1 v �eské Skalici-Zájezd. Jedná se o 
cihlový RD který byl vystaven v roce 1991 - 1993. RD je 
celý podsklepený s garáží pro 3 auta. Cena: 1.500.000K�,- 
Tel: 732 799 528, e- mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní d�m v Hronov�, který se nachází v 
blízkosti plusu a centra m�sta Hronov. Jeden byt o veli-
kost 2+1 druhý byt o velikosti 2+1, zbylé dva byty jsou 
o velikosti 2+1 a 1+KK. Cena: 1.850.000K�,- e-mail: 
z.faifr@seznam.cz Tel:732 799 528
* Prodám rodinný d�m ve Velkém D�eví�i, rekon-
strukce nutná. RK nekontaktovat. Tel. 734484653
* Prodám RD v centru Hronova, p�íjemné, klidné 
prost�edí, cena k jednání 3,4 mil.K�. TEL.:777 23 21 22
* Prodám rod. d�m v Teplicích n. M., krajní patro-
vá �adovka se zahradou asi 350m2 v klidné �ásti. Cena 
1.550.000,- K�. Tel. 722 472 177.
* Prodáme RD s velkou stodolou a ve Slavo�ov� u 
N.M�sta n/M., na p�kném a klidném míst�, pozemek 
1.500 m2 s možností zahrady k výstavb�. Cena 895.000,-
K�, tel. 602 204 002
* Nabízíme k prodeji zahradu (388 m2) v Náchod� „Na 
Kašparáku“. Je svažitá, s p�ípojkami elektro a vody, v 
cen� je ná�adí, nová houpa�ka. Cena: 59.000,-K�, tel.602 
204 002, www.idealnet.cz

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.do zelen� 
poblíž centra, + WC,v nov� zrek. dom� v NA. Nutno 
vid�t. Náj.1.500,-K� +el. +vody + topení +kauce., tel. 
608903070.
* Prodám zkolaudovanou záme�nickou dílnu v Hro-
nov� u hlavní komunikace.Výrobní prostor 110m2, 
kuchy�ka,wc sprchový kout. Možnost p�dní vestavby 
- 150m2.Vjezd pro nákladní vozidla do dvora. Stavba 
170m2 pozemek 1049m2.Cena dohodou. Nutno vid�t. Tel. 
728433069
* Pronajmeme nebytové prostory v centru Náchoda 
(s výlohou, 100 m2). TEL.:491 474 048

* Pronajmu obchodní prostory 120 m2 v centru 
Náchoda v OD Zefyr. TEL.:602 462 397

* PRONAJMU MALOU KANCELÁ
 V NÁCHOD� 
NA P�ŠÍ ZON� - 2.500K�/M�S. INFO NA 777 302 483
* DLOUHODOB� PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V HRONOV�, VHODNÉ NA ORDINACI 
APOD.,110+ 50m2, 200m OD NÁM�STÍ. Info na tele-
fonu 777 302 483
* Pronajmeme volné obchodní prostory v Pasáži Ka-
menice v Náchod� na Kamenici. K dispozici prodejny o 
velikosti 38 m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750

* Koupím kuchy�skou linku - i starší. Do panel. 
bytu. Na rozm�r 150 - 180 cm. Tel. 604 437 128
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poštovní znám-
ky, tel.�.722 907 510
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množství, 
tel.�.722 907 510

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 v OV na Plhov�. 
TEL.:775 652 622
* Prodáme 2 byty ve zd�ném dom� v centru Náchoda, 
po rekonstrukci celková rozloha obou byt� 190 m2. Mož-
no prodat celé patro. TEL.:722 927 488
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod�, Komenského t�íd�, 
�ást. za�íz., volný od 1.8. pouze pro 2 osoby, nájemné 
3500,- + zálohy za energie, dvoum�sí�ní kauce p�edem, 
jen vážní zájemci. TEL.: 775 22 99 13
* Pronajmu byt 2+ kk 60m2 v novostavb� na okraji 
Police nad Metují,byt je ve 3.pat�e s balkonem,4.500 + 
inkaso+ kauce. TEL.: 776 730 849
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na sídlišti U Nemocni-
ce. Tel. 777 29 29 40, 608 976 956
* Pronajmu p�kný byt v Náchod� - Plhov�. 3+1, ku-
chy� po rekonstrukci, možno �áste�n� za�ízený, internet, 
tel. 602 284 585, e-mail: bofa.bort@tiscali.cz
* Prodám byt 1+1 - 50 m2, sídlišt� Náchod - Plhov. 
Zateplená budova. plast. okna atd. cena 799 000,-K�. 
Tel. 604 602 208
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový byt 2 kk 44m2 v 
Hronov�. D�m i byt jsou po celkové rekonstrukci, neda-
leko centra. 602133173, E-mail. renestarkov@seznam.cz
* Hledám podnájem bytu 2+1 do 6500,-K� - 7500.-K� 
(v�etn� služeb), s pozd�jší možností odkoupení do OV, lo-
kalita Náchod - Plhov nebo Borská ul., slušná mladá rodina 
- 1 dít� + pes, p�edem díky za nabídky. Tel. 777 04 44 82
* Nabízím byt 3+1 v Náchod� v T�ešínkách, nájemné 
3500,-, inkaso 4000,-, p�i nástupu 15 tis.K�. Možnost 
využití zahrádky. TEL.: 774 408 168
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M., nová plast.
okna, nové stoupa�ky, 4.NP. TEL.: 608 949 968
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v centru m�sta Ná-
chod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. Byt se 
nachází v cihlovém dom� ve 3 N.P. bez výtahu. Tel. 732 
799 528 e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Nabízím Vám byt 1+1 nedaleko nám�stí v Jaro-
m��i o podlahové ploše 44,4m2 v dom� �.p. 382 v ulici 
Na Vrších. Cena:730000K�. Tel: 732 799 528, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Byt 1+KK v centru Jarom��e. Jedná se o menší byt 
o vým��e 16m2 v centru m�sta Jarom��e vedle gymná-
zia a sportovního areálu s vlastní koupelnou, plynovým 
topením a s vlastním oplocenýn pozemkem. Cena: 
299000K�. Tel: 732 799 528, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v Náchod� po-
blíž centra, po nákladné rekonstrukci. Vratná kauce 25 
000,-K�. Jen pro solidní zájemce. Luxusní byt pro náro�-
né. Volné ihned. Tel.602 790 044
* PRONAJMU sv�tlý byt 2+1 v Náchod� na atraktiv-
ním míst�, poblíž centra. Byt je po rekonstrukci: nová 
plastová okna, nová koupelna a WC, nová kuchy�ská 
linka atd. Velká kuchy� s jídelnou +2 velké pokoje. 
P�da, sklep, kabel.TV, internet a telefon. Parkování u 
domu. Volný od 1.5.2011 Požadujeme kauci 25000,-. 
Tel: 602790044.
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle nám�stí v Ná-
chod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 4000,-+ inkaso a byt 2+1 
50 m2 cena 5400,-+ inkaso. K dispozici p�da na prádlo, 
kolárna a dv�r pro parkování vozidla. Kauce 10 tis.K�. 
Preferujeme dlouhodob�jší pronájem pro bezproblémo-
vé zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 3+kk o veli-
kosti 67 m2 na Kamenici v Náchod�. Nové soc. za�ízení, 
okna, dve�e, kuch. linka, podlahy. Pouze dlouhodob�jší 
pronájem pro bezproblémové zájemce. Cena pronájmu 
5700,- + inkaso. Kauce 10 tis.K�. TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 1+1 v Hronov�. Tel. 608 11 00 41, 
776 869 908
* Pronajmu byt 3+1, 74 m2, Náchod - Plhov, 3. pat-
ro, 2 x balkon, nová okna, zateplení, volné od 1.8.2011, 
nájem 5000,-K� + 3400,-K� zálohy, vratná kauce. Tel. 
777 606 801
* Prodám byt 3+1 v Náchod�,cena 850tis. K�. TEL.: 
774 061 131
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Náchod� Na 
Brance. Cena 5500 K� plus energie. Vratná kauce 16500 
K�. Tel.:725 194 243
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v zatepleném 
dom�. D�m je v klidné �ásti Nového M�sta n/M. Plasto-
vá okna, výtah, internet. Nájemné 4600,-K� + elekt�ina. 
Kauce 15000,-K�. Volný ihned. Tel. 608 323 373
* Dlouhodob� pronajmu 1+1 v Náchod�. Byt je po 
rekonstrukci, d�m je zateplen, plastová okna, balkon, 
možnost p�ipojení k internetu. Volný ihned. Tel: 776 581 
363, 608 631 550
* Prodám byt v Broumov� 3+1 v os.vlast.cena:750 000 
K� tel:773 251 155
* Prodám byt v Broumov� 2+1 v os.vlast.cena 490 
000K� tel:608 763 316 odpol.

* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v cen� do 
1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Hledáme rodinný d�m nebo chalupu k celoro�ní-
mu bydlení nej. v okolí Náchoda (Nové M�sto n/Met., 
,Dolní nebo Horní Radechová ,Hronov, �eská Skalice) 
do 10km do 2,5mil. Tel.: 721 146 244
* Sháníme v Náchod� a blízkém okolí chatu k celoro�-
nímu užívání. Tel.: 608 667 734
* Nabídn�te rodinný d�m ve velmi dobrém stavu 
nebo lukrativní stavební pozemek v Náchod� a blíz-
kém okolí, cena nerozhoduje, ale stav RD nebo umíst�ní 
pozemku .Tel.: 608 883 012
* Prodám sad vým�ra 1600 m2. Cena dohodou. Nutno 
vid�t. Info na tel. 736 702 052 nejlépe po 15. hod.
* Prodám stavební pozemek ve Velké Jesenici 1.200 
m2, nové inž. sít�, tel. 737 935 230

* Koupím garáž - nejlépe lokalita B�loveská ul., 
Plhov, st�ed m�sta. Tel. 604 437 128

* Prodám v�tší RD - voda, plyn, el., septik - se zahra-
dou 4000 m2, nedaleko Náchoda - k rekonstrukci. Cena 
dohodou. Tel. 777 48 38 05
* Prodám r.d. chalupu u Tep.nad M. Velký pozemek, 
studna, úst.topení 605 704 557
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774777073
* Chalupu nebo rekrea�ní objekt na Náchodsku - Na-
bídn�te mému klientovi. Alena Faltová - RE/MAX 365, 
tel. 736656708

* Prodám pozemek u vodní nádrže ROZKOŠ, po-
zemek se nachází v katastru obce Lhota u Naho�an a 
je u vody. Podrobn�jší informace na tel. 776 700 162

* Pronajmu stodolu Babí u Náchoda, cca 200 m2, 
betonová podlaha, jako sklad, stavebniny a podobn�. 
TEL.:605 822 104
* Pronajmu rodinný domek v Náchod� v B�lovsi. Do-
mek je ihned obyvatelný, má úst�ední vytáp�ní plynem + 
možnost topit v krbových kamnech. U domu je zahrada, 
3 garáže. Cena dohodou. Tel.�.776 711 582.
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kostelci a 
okolí. Tel: 774777072
* Nabídn�te k pronájmu celoro�n� obyvatelnou chatu 
nebo chalupu se zahradou v okolí Náchoda pro 2 osoby. 
TEL.: 777 806 592 , 775 720 123

* Mince a bankovky - platba hotov�, tel.�.724 020 858
* Koupím nové díly na vozy TATRA, ŠKODA - ple-
chy, sv�tla, chromy do roku výroby 1975 a na stará auta 
p�ístroje, sv�tla, klasksony, spínací sk�í�ky, atd. Tel. 
602 272 440
* Koupím staré hra�ky, autí�ka, vlá�ky, panenky, 
ko�árky, kamenné stavebnice, letadla, traktory, au-
tí�ka vyrobena v KDN Náchod, i horší stav na díly. Tel. 
602 272 440
* Koupím staré motocykly a díly, díly na JAWETA, 
STADION nebo i celý na díly. Tel. 602 272 440
* Koupím starožitná jízdní kola, možno i díly nebo 
vraky. Tel. 602 272 440
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Provedu odhad vašich poštovních známek a po-
hled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji též bankovky a 
vyznamenání. Tel. 602 735 593

* Prodám obchodní regály 2 m výška, 5 polic, 4 m 
oboustranné, 14 m jednostranné. Barva bílá. Cena do-
hodou. Tel. 777 222 808
* Prodám 3 ks stojan� pro 5 kol, lustr z jeleních pa-
roh� a další shozy, kompletní soupravu u�ebnic a CD 
na výuku angli�ziny, 15 m plotu - ková�ská práce, velký 
obraz ak. malí�e „snová kreace“. Tel. 491 426 804
* Prodám 5 nerezových kastról� + poklice TESCO-
MA, stá�í 1,5 roku, jako nové. Jednu te onovou pánev 
a te . lívane�ník, stá�í 1 rok. Cena za vše 1000 K� + 
zdarma sklokeramickou desku se 2 plotýnkami. Tel. 
734 485 588
* Prodáme starý zachovalý koberec, orientální vzor, 
s t�ásn�mi, 3x4 m, za 2.500 K�, stoj. chrom. lampa s 
odložní plochou za 300 K�. Tel. 608 727 075

* Prodám komfortní,zánovní sedací soupravu. 
Rozkládací trojsedák + 2 k�esla + 2 taburety s úlož-
ným prostorem. Potah tmav� modrý s bílou te�kou. 
Velmi hezká a pohodlná. Cena dohodou. Informace 
na �.tel. 605182427

* Prodám stavební mícha�ku (cca 4 kole�ka), nutno 
vid�t. Zn. levn� Tel: 737381347
* Prodám brány 2 - k�ídlé - celková ší�e 3,4 m. Za 990,-
K�. Tel. 725 204 592
* Prodám malí�skou pumpu - tlakovou. Vhodnou i pro 
zahradní post�iky. Tel.733 129 717
* Prodám rádio s gramofonem + desky, velké 20 ks, 
malé 15 ks. TEL.:776 258 416 volejte po 18.hodin�
* Prodám po�.st�l s policovým dílem.120x70cm,bílý 
+ zdarma kancelá�ská židle modré polstrování.Cena 990 
K�. Tel.776 541 112
* Prodám jídelní st�l 120x80 cm, masiv mo�ený dub 
+ 4 židle, vhodný na chatu nebo chalupu. Cena 1.990 K� 
nebo dohodou. TEL.: 776 541 112
* PRODÁM LCD TELEVIZE / MONITOR Prodám 
v�tší množství zánovních LCD TV model M198WA 
19“, úhlop�.48cm. Analog. tuner. Vhodné pouze pro 
KABEL UPC, nebo SAT. Pop�. jako monitor k PC. 
Cena 1ks 1.800,-K�. Sleva p�i odb�ru více ks. TEL: 
602 135 441, Náchod
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové a st�eš-
ní, 100x200 cm, 100x250 cm, tl 8 cm 275 K�/ m2, tl 10 
cm 300 K�/m2, na st�ny, oplášt�ní, montované garáže, 
dílny, p�í�ky, stropy, Tel. 728 527 366
* Prodám �erný starožitný psací st�l, selský nábytek 
- st�l + 4 židle z masivu, a ru�ní paletový vozík. Tel. 
777 23 21 22
* Prodám vep�ové p�lky menší 55,-K�/kg, v�tší 50,-
K�/kg + droby a vnit�.sádlo zdarma. Krmeno bez sm�si. 
TEL.:773 914 858
* Prodám pánský oblek. Z tane�ních. na štíhl. postavu 
190 cm. Tel. 776 491 767

* Máte-li problémy s d�tmi, rodi�i, manželi, zdravot-
ní problémy, pomohu vám je �ešit. Dlouhá praxe. Tel. 
491 426 804
* Nabízím pomoc p�i údržb� rodiného domku, zahra-
dy. Manžel�m nebo starší žen� za podnájem. Náchod a 
okolí. Muž 54. Solidní jednání. Tel. 602659315
* www.JAKsiPRIVYDELAT.cz

* Nabízím dou�ování - výuku anglického jazyka 
(VS, státní zkoušky, mezinárodní jazykové certi� ká-
ty), kontakt: 737515785

* Nabízím práce v domácnosti pro ženy na MD, vdo-
vy, svobodné apod. stylu „Hodinový manžel“ (drobné 
opravy apod.) Tel. 732 516 145

* Výuka AJ - konverzace - p�íprava na zkoušky. 
U�itelka AJ (VŠ, CAE, 6let praxe) nabízí výuku v 
NA p�ípadn� okolí a po SKYPE. TEL.: 777 053 557

* Odvoz stavební suti, p�istavení kontejneru, 
možnost naložení a složení hydraulickou rukou. 
TEL.:606 213 229
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování 
domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, mytí oken 
nebo pravidelný úklid domácnosti, za�ídím nákupy, také 
pohlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, zkušenosti a dopo-
ru�ení také, volejte 737 564 496, cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�íhám 
živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, pokácím i vysa-
dím nový stromek, uklidím listí. Tel. 737 564 496
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
na vršku a bokách s ornou p�dou. TEL.:739 814 111
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, v�t-
ví, atd. Na p�ání s nakládkou. Tel: 777 222 232

* 56-letý muž 188 cm hledá hodnou ženu, která také 
nechce být sama. Cht�l bych sbalit uzlík a jít za št�stím 
s n�jakou hodnou ženou p�im��eného v�ku z Náchoda a 
okolí. Zn. „NAPIŠ - E21/01“

* Zd�ný byt 1+1 (42 m2) v OV v N.M�st� n/Met.- po-
blíž centra, 1.patro, po celk. rekonstr. -plast. okna, nová 
koupelna, rozvody, podlahy, možnost zahrádky. Cena 
699.000,-K�, tel. 602 204 002.
* Sháním pronájem bytu nejlépe v RD v Náchod� a 
blízkém okolí. Tel.:723 000 365
* Prodám družst. byt 3+1 v Novém M�st� n.M., Male-
cí. 3. podlaží, nová plast. okna, st�echa a zateplení. P�kný 
výhled. Cena 1.290.000 K�. Tel. 606 247 132 RK nevolat.
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.okna, 
v nov� zrek.dom� v Náchod� poblíž centra. Náj.+zál. 
5.240K�+kauce 16.000K�, tel.: 608903070

* Pro svého klienta sháním byt 1+1 nebo 2+1 v 
OV v Náchod�. Alena Faltová - RE/MAX 365, tel. 
736656708

* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se zahradou a 
park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, zateplení, kuchy�, 
koup., d�ev. oblož. dve�e. Náj. 5.500 K� +voda +el. 
+plyn +kauce, 608903070
* Pronajmu dlouhod.byt 2+1 v os.vlast., 55 m2, 2 NP, 
v nov� zrek.dom�, v Náchod�- B�lovsi. pl.okna, zateple-
ní, sklep, park u domu, náj. 4.000,-K� +voda +el. +plyn 
+kauce, tel.: 608 903 070
* Pronajmu starší RD v Olešnici u �erveného Kos-
telce s garáží a dílnou +v�tší zahradou. Topení úst�ední 
na tuhá paliva nebo el.kotel. Náj.: 5.000 K� + zálohy na 
energie. Kauce 20.000 K�, tel. 608 90 30 70.
* Hledám byt 1+1 v os. vl. cca 650tis. v Náchod�. Tel.: 
773 559 014
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. Tel. 776 114 975
* Prodám rekonstruovaný byt 2+1 ul. B�loveská Ná-
chod. Tel. 737 42 68 68
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� B�lovsi s vý-
hledem na les a �eku. Cena 630 t.K�. Tel.:602 575 252
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 - volný ihned. Ná-
chod - SUN. Nová plast okna, komora, balkon, V. patro s 
výtahem Tel. 721 521 153
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na sídlišti v 
Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, plastová okna. Cena 
840.000 K�. Tel.: 602575252
* Prodám v Náchod� p�kný byt po kompletní rekon-
strukci 2+kk v I. poschodí zd�ného domu nedaleko cen-
tra, v OV, možnost parkování ve dvo�e. Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Hronov�, zd�ný, 
zrekonstruovaný, cena 4000 + inkaso, vratná kauce 
10.000 K�. Tel. 606 873 608
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ve 2.NP,velmi 
sv�tlý, o vým��e 50 m2, Police nad Metují. Cena: 660 
000,- K� tel.: 774 311 404
* K pronájmu se nabízí byt 2+1 s balkonem v 7.NP o 
vým��e 70 m2 v Jarom��i v ul.K. Lánského. Nájemné: 
5500,- K� + služby 2000,- K�, kauce podmínkou, volný 
od 31.8.2011. zetazet@seznam.cz, tel.: 608 257 716
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775777073
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku v Náchod�. 
Tel. 737 182 451

* Prodám byt 3+1 v OV po rekonstrukci, nová 
okna, zateplení, obložky, nová kuchy�. linka v�. 
spot�ebi��. Náchod, Zelená ul, Tel.: 775 416 700

* Pronajmu garzonku v centru Náchoda, nájem 
2750,-K� + inkaso. Podmínkou kauce ve výši 8700,-K�. 
Tel.604 206 861
* Pronajmu p�kný slunný byt 1+1 v Náchod� - U NE-
MOCNICE. V zatepleném dom�. Lodžie, kabel TV, mož-
nost internetu. Cena 3500,-K� + služby. Tel. 777 021 798
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n.M. od srpna 
2011, nájemné 3.500,-K� + energie. tel.�. 608140363
* Pronajmu v Novém M�st� nad Metují 3 malé míst-
nosti v samostatném domku. Nájem 3.500K� + inkaso 
cca 1.600K�. Podmínka neku�ák a bez zví�at.tel. 721 537 
887 po 8.8.2011

* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� - Plhov. Volný od 
1.8., nájemné v�. služeb 6000,-K�, vratná kauce. 
Tel. 604 437 128

* Dlouhodob� pronajmu udržovaný a p�kný byt 42 
m2 - 2+kk, v Náchod� - Plhov. Možnost p�ipojení k inter-
netu. Vratná kauce 18 000,-K�,nájem 3000,-K� + inkaso. 
Tel. 732 283 384
* Prodám byt 4+1 i jako 3+1 v OV v Náchod�, cen-
trum, po estetických úpravách, p�v.jádro, plast.okna, 
zateplen, centrum 5 min.ch�ze. Cena 820 tis.K�. Ihned 
volný. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, ul.B�loveská, 
cena 620 tis.K�. Nízké náklady na bydlení, velmi udržo-
vaný a slunný. TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Prodám byt 2+1 ve zvýšeném pat�e zd�ného domu v 
Hronov� p�ípadn� i s garáží. Tel. 723 383 823
* Prodej družstevního bytu 3+1 v 2.NP o celkové ploše 
78,10m2 v panelovém dom� v Náchod� na sídlišti SUN. 
Byt je ve výborném stavu po rekonstrukci. P�edsí� s 
položenou dlažbou, chodba a obývací pokoj s plovoucí 
podlahou, zd�né jádro, obložkové dve�e SAPELLI, WC 
a koupelna vybavená dopl�ky; v p�edsíni a chodb� vybu-
dované vestav�né sk�ín�. Nová plastová okna se žaluzi-
emi a d�ev�nými garnýžemi. K bytu pat�í sklep. Cena k 
jednání 1 050 000 K�. Tel.: 737 660 620.
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk, 7.NP, 26 m2 v Ná-
chod� poblíž centra. Klidné a slunné místo s výhledem 
na �eku, nová plastová okna, zatepleno, p�ípojka na inter-
net 12Mbit, nová klimatizace. Volný k nast�hování zá�í 
- �íjen 2011, neku�áci - výhoda. Nájemné v�etn� záloh 
za služby a el. energii 5150,- K� m�sí�n�. Vratná kauce 
15500,- Volejte nebo sms 603 870 922
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M., ul. Nad 
Stadionem. Nájem 4500,- + služby. Kauce podmínkou, 
volný od 09/2011. Tel.: 776 554 704
* Prodám byt 2+1 v Náchod� na Plhov� v OV, zd�né 
jádro, kuchy� po rekonstrukci. Klidné bydlení s výhle-
dem na zámek. RK NEVOLAT. TEL.:777 835 205
* Pronajmu byt 3+1 ve Velkém Po�í�í. Cena v�etn� 
všech poplatk� 8000,-K�/m�s. Tel. 608 656 652
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1 - 85m2 V CIHLO-
VÉM DOM� V HRONOV�, 200 M OD NÁM�STÍ, 
NÁJEMNÉ 5.000K� + 200K� ZÁLOHY+ ELEKTRI-
KA. INFO 777 606 464
* Prodám byt 2+1 v OV ve Velké Po�í�í. Cena 
796.000,-. Tel. 605 235 864
* Pronajmu byt 2+1 v p�ízemí RD na vesnici, 5km 
od Náchoda. Byt je situovaný na JZ, parkování u domu. 
Po dohod� lze využívat i p�ilehlou, prostornou zahradu. 
Nájem 4500K� + energie + kauce. TEL.: 604 537 633
* Pronájem nového bytu 1+kk na Komenského ulici 
v Náchod�. Nová kuchy�, vestav�né spot�ebi�e, nová 
koupelna. Nájem 4.400,- služby 1500,-. Kauce. Tel. 
602 247 247

BYTY

R	ZNÉ

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Pronajmu �adovou garáž v Náchod� - Wolkerova ul. 
Tel. 723 504 232
* Prodám motocykl KENTOYA 50 4T, 100% stav jako 
nový, najeto 1400 km, rok výroby 2004, cena 10 000 K�, 
tel. 605 246 800.
* ALU disky 13“, 4 otvory, rozte� cca 11,5 cm, 4 ks pneu 
protektor letní 175/70 R13 2 ks. Levn�, cena dohodou 
tel.: 604 532 387
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 1000, Š 
100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Felícia nap�.sv�tla, 
nárazníky, díly motoru, plechové díly - podlahy, blatníky, 
�ela, dve�e, kapoty a jiné. TEL.:777 590 755

* Št��ata ma�arský oha� krátkosrstý, bez PP, posled-
ní 2 pejsci, k odb�ru v polovin� srpna, osobní návšt�va 
vítaná, tel. 737 606 246

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-u centra-víceúčelový (obyt.část+zázemí firmy) RD po rozsáhlé rekonstr.-rozvody,podlahy,okna,stř.krytina...2 garáže .................3,5 mil.Kč
Náchod-Kramolna-Pěkný,zděný,zateplený RD (4+1) z r.1995 je s garáží a podsklepen,se zahradou a bazénem ............ 1.900.000,-Kč K jednání!
Náchod-Kompl.zařízený (i se spotřebiči),zrekonstr.byt v OV 1+1 (42 m2) v 5.patře zatepl.domu,s lodžií-vše nutno vidět! ..................... 775.000,-Kč
Náchod-Byt 2+1 v OV,59,5 m2 v 1 NP zděn.domu,k část.rekonstrukci,ale má plast.okna,v centru města (proti poliklinice) ................... 750.000,-Kč
Náchod-centrum-Komerč.objekt o zast.pl. 620 m2 (garáž.haly,býv.kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ................ 2.700.000Kč!
N.Město n/M.-RD (4+1) po částečné rekonstrukci,poblíž centra,klidná část,možnost i provozovny-dříve kosmetika,poz.339 m2 ............2,5 mil.Kč
Hronov-Starší dům o 3 pokojích,k bydlení i rekreaci,na pozemku (1221 m2) veškeré sítě,poblíž centra,klidná část.................... 780.000,-Kč SLEVA!
N.Hrádek-Řadový RD na náměstí,s 2 byty 1+1,po částečné rekonstrukci (nové soc.zařízení,rozvody..),půda k vestavbě ...................... 980.000,-Kč
Teplice n/Met.-Pěkný,větší RD-2 byty s balkony po 90 m2-možnost ubytování,klid.lokalita,garáž,dílny,sklepy..................... 2.790.000,-Kč SLEVA!
N.Město n/M.-Malecí-Byt 3+1 (75 m2) s možností převodu do OV v 1 NP zatepl. domu,s plast.okny,u domu dětské hřiště ........... 1.395.000,-Kč   
Jívka u Teplic n/Met.-Roubená rekreační chalupa s jednou obyt.místností a sprch.koutem,pěkné,klidné místo,poz.516 m2 ..................485.000Kč 

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

608103810, 606270421
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Montáž a servis
LPG Náchod

- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování 21 000,-Kč
Milan Pšenička tel. 777 05 44 15, 

Jizbice 42, Náchod

AUTO - MOTO

HYPOTÉKY
www.cerny.fi ncentrum.com

Pronajmu byt 1+1, 
60 m2 v OV

V �erveném Kostelci.
TEL.: 731 533 700

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n. Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz



St�echy
Zelená úsporám

Cenové kalkulace zdarma !
 pokrýva�ské
 klempí�ské
 tesa�ské
 bytová jádra

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

www.strechy� ash.cz
mail: strechy� ash@seznam.cz

tel.: +420 608 345 132

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

si dovoluje oznámit, 
že zahájila �innost advokátní kancelá�e se sídlem 

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

v Náchod�  
Pasáž na KameniciVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVOLNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

��výkup železa a barevných kov�
��výkup autokatalyzátor� za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, �t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

ROZVOZ OB�D	ROZVOZ OB�D	
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
 Vhodné pro d
chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

* nerezové zábradlí * branky *
* pojezdové brány * ploty *

* schody* konstrukce schodišť *
TEL.: 777 590 755

NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ
OPRAVY OSOBNÍCH

 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL
 - antikorozní ochrany podvozk

 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán

email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

Nabízím dobře placenou
spolupráci na 4 měsíce 

pro 2 osoby zámečník - svářeč CO2
tel. 777 556580, 777556570

Hledáte práci,
hledáte zaměstnance 

nebo brigádníky?
Obraťte se na nás!

WWW.PRACELEHCE.CZ
* jsme profesionální pracovní gentura 
s desetiletou existencí působící ve vý-
chodočeském kraji
* centrum působnosti Hronovsko 
a Náchodsko

Od 3. srpna 2011 Nabízím 
léčení pomocí energie Reiki 
osobně i na dálku. Technika 
Reiki umožňuje předávání 
univerzální životní energie 

dotykem rukou.

Pro zájemce pořádám také 
kurzy Reiki 1. až 4. stupeň.

Lenka Remešová
Borská 1418, Náchod

REIKI
AUTO DEMO J. Dočekal, Velká Jesenice 130

Po-Pá 7,30-16,00 hod. Tel. 491 459 209, 604 276 771

Ekologická likvidace
vašeho vozu zdarma

-  vystavení protokolu o likvidaci
-  doprava nepojízdného vozidla odtah. službou
-  výkup novějších typů vozidel na ND
-  prodej nových a použitých dílů na os. automobily
-  autoservis, diagnostika, geometrie

i 
a 

é 
.

Objednávky na tel. 721 192 491

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����



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

„KVALITA PROV�
ENÁ �ASEM“
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SQUASH CENTRUMSQUASH CENTRUM
 NÁCHOD NÁCHOD

Tel. 602 886 577

V letních m�sících od nás 
obdržíte malý dárek

Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Ricochet + squash
Najdete nás na Facebooku
 Squash Centrum Náchod

+ stolní tenis

V naší správ� je nyní 5827 byt� ve 272 bytových 
domech. Dob�e tak víme, že každý d�m musí být 
samostatn� hospoda�ícím subjektem, má-li mít spoko-
jené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše kom-
plexní nabídka sm��uje ke spole�enství vlastník� by-
tových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy, 
ú�etnictví, provozní �innosti, právních úkon�, tech-
nické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho 
stabilního technického a ekonomického zázemí. 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

Pohár starosty obce Bohuslavice
 Sbor dobrovolných hasi�� v Bohuslavicích uspo�ádal   XI. ro�ník hasi�ské sout�že v po-
žárním útoku o Pohár starosty obce Bohuslavice, který se uskute�nil na místní sokolské 
zahrad�. Startovalo se zde ve �ty�ech kategoriích (mladší žáci, starší žáci, ženy, muži), 
celkem se na startu objevilo �ty�icet jedna družstev.
 Z vít�zství v kategorii mladších žák� se radovala  Zvol,  v kategorii starších žák�  zlato 
pat�ilo borc�m ze Žernova. Domácí družstvo B nejlépe usp�lo v kategorii ženy.  V katego-
rii muži zvít�zilo op�t domácí družstvo.                                                                                        -r-    

Kolem Rubeny
neprojdete

 V pond�lí 25. �ervence byly zahájeny sta-
vební úpravy �ásti komunikace v ulici �eských 
Brat�í v Náchod�, které po dokon�ení umožní 
jednosm�rný provoz v této ulici. Zpr�jezdn�ní 
ul. �eských Brat�í je nedílnou sou�ástí doprav-
ních opat�ení, které bude m�sto realizovat pro 
zlepšení dopravní situace v Náchod�. Dovoluje-
me si tímto upozornit ob�any, že s provád�ním 
stavebních úprav souvisí mimo jiné uzav�ení 
chodníku podél objektu akciové spole�nosti Ru-
bena od k�ižovatky s ul. Nerudova po k�ižovatku 

s ul. Brat�í �apk�. Po dobu 
stavby, tj. v termínu od 25. 
7. do 15. 9. 2011, je možné 
využívat chodníky p�i ko-
munikacích v ulicích Praž-
ská nebo Komenského. NA

Jiráskovo koupališt�
p�išlo o nápojový

automat
 V pr�b�hu �ervna a �ervence letošního 
roku došlo již t�ikrát v no�ních hodinách 
k vloupání do nápojového automatu umís-
t�ného v oploceném pr�chodu do Jirásko-
va koupališt� v Náchod�. Pachatelé vždy 
poni�ili nápojový automat a zcizili schrán-
ku s mincemi. Do areálu koupališt� vnik-
li vždy tak, že si prost�íhali díru v plot�. 
Protože došlo k velkým škodám, rozhodl 
provozovatel automatu po dohod� s vede-
ním koupališt� o jeho odstran�ní.
 Nápojový automat byl na koupališti 
ke spokojenosti ná-
všt�vník� bez problém� 
provozován od roku 
2007. Zmín�ná vloupá-
ní do prostor Jiráskova 
koupališt� šet�í Policie 
�R a pravd�podobn� se 
jedná o stejné pachatele.

Obnova náchodské nemocnice 
pokra�uje bouráním �editelství

 Budova �editelství Oblastní nemocnice 
Náchod p�jde do konce zá�í k zemi. Bourá-
ním dalšího objektu v areálu náchodské ne-
mocnice vrcholí p�íprava ob�í rekonstrukce, 
která by m�la za�ít na podzim p�íštího roku. 
Za demolici �editelství nemocnice zaplatí 
necelý jeden milion korun, což je výrazn� 
mén� než se plánovalo.
 „P�vodní návrh po�ítal s náklady za bou-
rání této budovy ve výši asi 4 milion� ko-
run. V sout�ži však zvít�zila nejnižší nabíd-
ka, která je o 3 miliony nižší. Již d�íve šly 
v areálu nemocnice k zemi zchátralá budova 
bývalého sirot�ince a budova skladu, která 
stála p�ed dnešním �editelstvím,“ uvedla 
Jana T�eš�áková, krajská radní odpov�dná 
za oblast zdravotnictví.
 Budova �editelství, kde dosud sídlili ved-
le �editele také jeho nám�stek, hlavní sestra, 
personální a IT odd�lení, ú�tárna �i mzdové 
odd�lení, vznikla jako provizorní soubor 
n�kolika stavebních bun�k v 70. letech. 
„Tento objekt byl nevyhovující a mimo jiné 
m�l obrovské energetické ztráty. Vytáp�lo 
se p�ežitým, naprosto unikátním zp�sobem: 

horkou párou, proudící p�ímo v radiátorech. 
Provoz byl velice nákladný a dnešní do-
�asný nájem je levn�jší než provoz t�chto 
stavebních bun�k,“ �ekl �editel náchodské 
nemocnice Miroslav Vávra.
Odstran�ním budov v náchodské nemocnici 
se vytvá�í prostor pro první etapu výstavby 
nemocnice, b�hem níž vyroste centrální bu-
dova pro opera�ní sály chirurgie, ortopedii, 
porodní sály a další obory, ARO a jednotku 
intenzivní pé�e. Na míst� �editelství vznik-
nou parkovišt�, pozd�ji je nahradí komuni-
kace a parkové úpravy, které budou obklo-
povat nové nemocni�ní pavilony.
 Do konce roku stavba�i strhnou ješt� 
budovu infek�ního odd�lení, která ud�lá 
prostor plánované stavb�. Ta by m�la za�ít 
ke konci p�íštího roku a její rozpo�et se bude 
blížit jedné miliard� korun.
 Oblastní nemocnice Náchod je nejv�t-
ším oblastním zdravotnickým za�ízením 
kraje. V rámci své spádové oblasti slouží 
zhruba 150 tisíc�m lidí a na svých odd�le-
ních nabízí 650 l�žek. 
                                                                       –r-

Broumovsko již má své první regionální produkty
 První certi� káty Broumovsko regionální pro-
dukt byly slavnostn� p�edány místním výrob-
c�m na Farmá�ských trzích v Klášterní Zahrad� 
v Broumov� v ned�li 17. �ervence 2011.

 Prvními nositeli zna�-
ky regionálních produkt� 
Broumovska se stali:
• Rokytnický v�elí med 
lesní smíšený – V�elí 
farma Rokytník, Simona 
Adamcová

• P�írodní sýry a jogurty – Dita Šrámková
• Výrobky z ov�ího rouna a tkané výrobky 

z p�írodního materiálu – Ines Š
oví�ková
• V�elí produkty – ekofarma Vlkovi, Ji�í Vlk
• Polický chléb – Kví�erovská pekárna s. r. o.
• Stínicí technika Pavon s potiskem z kolekce 

Rosenberg – D�evoterm s. r. o
• Vln�né výrobky, výrobky z vrbového proutí 

– ekofarma T�movi, Anna T�mová
• Ov�í sýry, jogurty a další mlé�né výrobky – 

Monika Men�íková

 Farmá�ské trhy v Klášterní Zahrad�, které 
se poprvé konaly v ned�li 17. �ervence, byly 
d�jišt�m nejen prodeje potravin a �emeslných 
výrobk�. Hostily také slavnostní p�edávání prv-
ní série certi� kát� projektu BROUMOVSKO 
regionální produkt.
 Certi� káty výrobci p�evzali z rukou zástupc� 
regionálního koordinátora projektu Spole�nosti 
pro destina�ní management Broumovska (or-
ganiza�ní složka Agentury pro rozvoj Brou-
movska), Jana Školníka, p�edsedy Správní rady 
a Markéty Hanušové, manažerky. Broumovsko 
se o� ciáln� stalo jubilejním 15 regionem zapo-
jeným do projektu regionálního zna�ení výrob-
k�, jehož národním koordinátorem je Asociace 
regionálních zna�ek. Díky této zna�ce mají vý-
robci možnost propagovat své produkty v rámci 
celé �eské republiky nebo se ú�astnit tradi�ních 
veletrh�. Projekt pomáhá rozvoji regionu a jeho 
propagaci na národní i mezinárodní úrovni. 
Projekt byl v po�átku realizace podpo�en z pro-
st�edk� Evropské unie prost�ednictvím Progra-
mu rozvoje venkova �R, a to Osy IV Leader 
administrovaných o. s. MAS Broumovsko+.

 Farmá�ských trh� se ú�astnili také další místní 
prodejci. Návšt�vníci mohli ochutnat ov�í sýry, 
med a medovinu, chléb, staro�eské speciality 
nebo zakoupit kv�tiny, výrobky ze slámy, šperky 
ze skla a další ru�n� vyrobené dárkové p�edm�-
ty. Doprovodný program p�ipravený Agenturou 
pro rozvoj Broumovska o. s. a Cechem panen 
rukod�lných zaujal d�ti i dosp�lé. Z trh� si od-
nášeli malované oblázky a ru�n� vyrobené šper-
ky, vyzkoušeli si p�edení na kolovratu a praní 
v neckách. V sortimentu nabídky farmá�ských 
trh� chyb�li prodejci �erstvého ovoce, zeleniny 
a uzenin, které se budeme snažit zajistit na p�íš-
tí farmá�ský trh, který se koná op�t v Klášterní 
Zahrad�* v Broumov�, v ned�li 7. srpna 2011 
od 09:00 – 15:00. Farmá�ské trhy byly � nan�n� 
podpo�eny m�stem Broumov.
 D�kujeme všem, kte�í se prvních farmá�-
ských trh� v klášterní Zahrad� zú�astnili (ná-
všt�vník�m, prodejc�m a partner�m) a podpo-
�ili tak místní výrobce a jejich produkty. 

Markéta Hanušová, Agentura pro rozvoj 
Broumovska o. s. 

TENISOVÝ TURNAJ  BABACUPU
 P�edprázdninovou sérii babacupského 
sportování završil tenisový turnaj. Jako kaž-
doro�n� se konal poslední �ervnový víkend 
na kurtu pana Brumlicha ve Velkém Po�í�í. 
Zatímco všechny p�edešlé roky bylo po�así 
naklon�no sportování, letošní ro�ník se po-
týkal s nep�ízní po�así. P�ehá�ky n�kolikrát 
vyhnaly hrá�ky z kurtu. Jeden z kurt� byl 
podmá�en natolik, že bylo nutno ho na n�-
kolik zápas� vynechat. I p�esto dívky neo-
poušt�la bojovná nálada. 
 Bylo k vid�ní hned n�kolik zajímavých  
utkání. Mezi ty divácky nejpohledn�jší pat-
�il zápas mezi L. Pavlíkovou a V. Petrovou, 
z n�hož vít�zn� vyšla L.Pavlíková. Ver�a 
Petrová sehrála napínavý match i s Lenkou 

Fišarovou, ve kterém byla Veronika úsp�šn�j-
ší a pro tým Würth tak vybojovala cenné body 
d�ležité v záv�re�ném hodnocení. 
 Favoritkami turnaje byly dívky z Integraf 
Stars. Z dvanácti zápas� ztratily pouze dva. 
Na druhé místo aspirovaly hned dva týmy Wür-
th a Partners, jejichž výkony byly vyrovnané. 
 I vzájemné m��ení sil skon�ilo remízou 
a nakonec rozhodoval po�et vít�zných gam�. 
V tomto sm�ru  byl úsp�šn�jší tým Würth 
v pom�ru 21:19. Würth tedy obsadil druhé 
místo a odsunul Partners na t�etí pozici. �tvr-
tou p�í�ku získaly dívky z IR Inspections.
 Všechny babacupky p�ejí krásné letní dny 
a na vid�nou p�i další disciplín� – duatlonu 
v ned�li 4. 9.2011 na Bro�áku.                 P.H. 

V Dolanech se hrálo o malý Stanley Cup
   Vítání léta v Dolanech 2011 poslední �ervnovou sobotu tradi�n� zahájil turnaj O po-
hár TJ Dolany. Vít�zství na m��ení sil fotbalist� nad 35 let obhájila Sparta Úpice. Dru-
hé místo obsadily stejn� jako loni po�ádající Dolany, t�etí skon�ily sympaticky bojující 
�áslavky. Cenu za nejhez�í gól turnaje p�evzal Milda M�š
an (TJ Dolany), ocen�ní pro 
nejstaršího hrá�e turnaje dostal jednašedesátiletý Petr Záliš (SK Sparta Úpice). Turnaje se 
m�l zú�astnit ješt� �ervený Kostelec, ale nedostavil se. Novinkou byl krásný putovní po-
hár, který má na podstavci po vzoru Stanleyova poháru vít�ze všech dosavadních ro�ník� 
turnaje. Funkci rozhod�ího zastal premiérov� mladý dolanský sudí Míra Nepokoj. Ú�ast-
níky akce pozdravil i náchodský senátor Petr Pakosta. Vítání léta završila ve�erní tane�ní 
zábava, kapelu Griotte Trio op�t doprovodil se svými rumba koulemi Jirka Podolník. 
Sponzory byli Obec Dolany, Tiskárna DUKASE, Lukáš Ludvík a Ovoce zelenina Kamil 
Mach. TJ Dolany jim d�kuje, stejn� jako všem, kte�í se podíleli na organizaci povedené 
akce! Více informací najdete na www.tjdolany.net.                                                  TJ Dolany
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