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Výzva

PANENKY NA 
ZÁMKU

V sobotu 17.7. byl v Náchodě u obůrky 

poblíž zámku nalezen digitální fotoaparát. 

Pokud ho postrádáte pište na: 

belobradek@seznam.cz, 
nebo volejte 732 351 199

Státní zámek Náchod ve spolupráci 

s paní Alenou Pleslovou nabízí až do 

31.října 2010 VÝSTAVU PANENEK a 

dalších krásných hraček ze sbírkx paní 

Aleny Pleslové, zaměřenou na historické 

proměny těchto nejrozšířenějších hraček. 

Výstavu můžete shlédnout v rámci denních 

prohlídek zámku a to na II. prohlídkovém 

okruhu s názvem „Salony druhého patra“.

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).

Ji�í Šlégr v Náchod�
P�íznivci hokejového HC Náchod m�li možnost se v sobotu 28. srpna 2010 na míst-
ním zimním stadionu setkat s držitelem Stanley Cupu a vít�zem sv�tového a olym-
pijského turnaje Ji�ím Šlégrem. Bývalý hrá� Litvínova se necelé dv� hodiny prohá-
n�l na ledové ploše s mladými náchodskými hokejisty, v�etn� ukázky tréninkových 
jednotek. S n�kterými se nechal vyfotografovat (na snímku) a sv�j krátký pobyt na 
náchodském stadionu zakon�il autogramiádou.                   

Text a foto Ivan Vávra

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

„Hola, hola, bur�ák volá...
každý �tvrtek, úterý, a� nás b�íško nebolí.“ 

                                                                      Jarmila Jirásková
Vinotéka

Jarmila Jirásková
Tyršova ul. �p. 65, Náchod Otev�eno: pond�lí - pátek  9 - 12 hodin – 13 - 18 hodin, sobota  9 - 12 hodin

otev�eno: pond�lí - pátek 8.30 - 22.00 hodin
sobota 8.30 - 12.00 hodin, ned�le zav�eno

* neku�ácké prost�edí * pravidelné degustace vín 
* možnost � remních a soukromých akcí Masarykovo nám�stí 19, Náchod



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

V n�kterých sklepech �íhá nebezpe�í
Je p�irozené, že sklepy a p�dní prostory bytových dom� slouží k odkládání 

r�zných p�edm�t�. Mnohde se však z t�chto místností stala doslova skladišt�, která 
si co do sortimentu a množství nejr�zn�jších serepeti�ek nezadají s vetešnickým 
krámkem.

B�žn� se na p�dách nachází starý nábytek, nepoužívané elektrospot�ebi�e a sezónní 
oble�ení. N�které p�dy a sklepy jsou však doslova p�epln�né i snadn�ji ho�lavými 
v�cmi v�etn� molitanových matrací, pneumatik apod. Výjimkou nebývají ani ješt� 
nebezpe�n�jší v�ci, nap�íklad barvy, kanystry s ho�lavými kapalinami, tlakové 
lahve_ Sm�sice vysoce ho�lavých materiál� však v p�ípad� požáru dokáže rozpoutat 
skute�né peklo. Obrovský žár a neproniknutelná hradba jedovatých zplodin ho�ení 
m�že b�hem pár vte�in zatarasit únikové cesty. Proto bývají následky požár� 
p�epln�ných p�d a sklep� tak �asto tragické. P�edcházet katastrofickým scéná��m 
je p�itom naprosto jednoduché: v prostorách sklep� skladovat pouze nezbytné 
množství p�edm�t�, které bezprost�edn� souvisí s provozem domácnosti, a �as 
od �asu ud�lat generální úklid a nepot�ebné a p�ebyte�né v�ci odvézt do sb�rného 
dvora. Je také t�eba neustále brát na v�domí, že skladování ho�lavých kapalin, plyn� 
a pyrotechniky ve spole�ných prostorách bytových dom� zakazuje zákon o požární 
ochran� i další p�edpisy. Skladování nebezpe�ných látek ve spole�ném prostoru je 
p�estupkem, za který m�že hasi�ský záchranný sbor ud�lit doty�nému h�íšníkovi 
nemalou pokutu, až do výše 20 tisíc K�. Vlastník objektu za stejný p�estupek m�že 
dostat ve správním �ízení pokutu až 250 tisíc K�.

Je však, s ohledem na možné riziko, pokuta tím prvo�adým argumentem, pro� 
p�edpisy respektovat?                                           Hasi�i Nové M�sto nad Metují

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Výrobu rumu v karibské oblasti má na sv�domí, by� nep�ímo, Kryštof Kolumbus. P�i své 
druhé cest� do „Západní Indie“ v roce 1493 p�ivezl z Kanárských ostrov� sazenice cukrové 
t�tiny a nechal je vysázet. Produkce cukru se rychle ší�ila z ostrova na ostrov a zp�sobila 
doslova záplavu melasy, vedlejšího produktu výroby.

N�kdy po�átkem 17. století za�ala melasa v jedné zapomenuté nádob� na slunci kvasit. 
Jeden pracující otrok prý tuto tekutinu ochutnal a ta ihned „p�esko�ila“ do jeho mozku. V po-
lovin� 17. století byla destilace sm�si melasy a š�ávy cukrové t�tiny, jejímž výsledkem byl 
rum, docela b�žná.

Námo�ní velitelství brzy zjistilo, že rum zlepšuje pracovní a bojovou morálku námo�ník� 
a v roce 1731 stanovilo o� ciální p�íd�l pro všechny námo�níky nad 18 let p�l pinty 80% 
rumu. V roce 1850 byly p�íd�ly sníženy na 1/8 pinty. Rum se stal pro Karibik nejd�ležit�jším 
obchodním artiklem.

Jednou z klí�ových postav v historii rumu byl kapitán Henry Morgan, známý pirát. Na pirát-
ský d�chod se usídlil na Jamajce a za�al vyráb�t sv�j proslulý rum. Roku 1674 byl jmenován 
guvernérem ostrova Jamajka. Jeho rum Captain Morgan je na našem trhu dostupný. Karibik 
produkuje více než 40 r�zných zna�ek. Nejznám�jší je Havana Club rum a rum zna�ky Bacardi.

V míchaných nápojích exceluje Malibu coconut - sm�s kokosu, cukru a bílého rumu. Vyrábí 
se na Barbadosu od roku 1895. Je to rum s kokosovou p�íchutí, nikoli likér. Nejjednodušší je 
smíchat Malibu s ananasovým džusem. A ješt� jedna lah�dka na záv�r...

HEMINGWAY SPECIAL
Do šejkru napln�ného ledem nalijeme 4 cl Havana Club Anejo Blanco, p�idáme 2 cl �erstvé 

grapefruitové š�ávy, 1 cl �erstvé limetové š�ávy a ješt� lži�ku maraschina /viš�ovice/. Promí-
cháme a poté nalijeme do vychlazené sklenky typu špi�ka. Díky, pane Hemingway...

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

RUM

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (15)

Podnik byl založen na lukách sm�rem k náchodskému nádraží už 
v roce 1890. P�vodním majitelem byl Ing. Bed�ich Kašpar. Za�al 
zde vyráb�t odlitky z šedé litiny, sou�ástky pro zem�d�lské stroje, 
stroje pro pivovary a mlýny i odlitky z mosazi, které dále obráb�l 
ve strojírn�. V roce 1928 koupila slévárnu � rma Vilém Porkert a sy-
nové ze Skuhrova. Firma m�la dlouhou tradici a zabývala se hlav-
n� výrobou masomlýnk� a pianových rám�. Zastaralý provoz byl 
v B�lovsi zmodernizován a specializován na výrobu tenkost�nné 
litiny a radiátor�. Odléval se též bronz a hliník v primitivn� vy-
bavené slévárn�. T�sn� p�ed válkou byly p�istav�ny další objekty, 
p�emíst�na kuplová pec a výrobní postup byl nov� p�eorganizován. 
Sou�asn� byla p�istav�na západní �ást, kde byly v minulosti i byty, 
pozd�ji kancelá�e.

Po válce se výroba více zam��ila na tenkost�nné výrobky. V pr�-
b�hu let 1949-50, kdy celý objekt byl za�len�n do n.p. MEZ v Ná-
chod�, se provád�la další p�ístavba jádrárny, sušící pece, skladu 
materiálu a transforma�ní stanice. Rychle se st�ídali vedoucí a tím 
trp�l perspektivní rozvoj podniku. Když byl v roce 1953 jmenován 
vedoucím Antonín Umlauf, vyu�ený sléva�, situace se postupn� 
stabilizovala. Byla zvýšena výroba tenkost�nných výrobk�, nov� 

vybudovány umývárny, p�evlékárny a prádelna. P�ibyla též kantýna 
a jídelna s dováženými jídly, jakož i ošet�ovna. S postupujícím tech-
nickým rozvojem spole�nosti p�išla v roce 1972 na �adu instalace 
poloautomat� na výrobu forem, pln�ní formovacích sm�sí pomocí 
násypek a set�ásací za�ízení. Nejt�žší práce, tedy vytloukání odlitk� 
p�ebral automat. V 90. letech se p�ešlo na tlakové lití hliníku.

Slévárna z ekologických d�vod� (umíst�ní v m�stské aglomeraci) 
byla v roce 1988 zrušena. Po roce 1990 koupila celý objekt meziná-
rodní � rma Ametek. Objekt byl zna�n� stavebn� rozší�en a v pod-
stat� se zde vyrábí elektromotory pro r�zné spot�ebi�e. Od poloviny 
roku 2009 si pronajala � rma textilku pana Barton� ve Starém M�st� 
pro sklady.

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.

SLÉVÁRNA

 � Nejstarší slévárna Kašpar

 � Nová � rma Ametek

Větší rodinný dům s okrasnou zahradou ve Velkém Poříčí....................................................................2 449 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  ...................................................1 570 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci  ........................................................1 495 000,-Kč
Dobře řešený byt 3+1 v osobním vlastnicví v centru Dobrušky ............................................................1 190 000,-Kč
Pěkný rodinný dům s udržovanou zahradou v Červeném Kostelci  ........................................................2 190 000,-Kč

Větší rodinný dům v Šonově u Nového Města nad Metují
Do prodeje se nabízí z velké �ásti zrekonstruovaný rodinný d�m 5+1 s okrasnou 
zahradou a garáží v klidném prost�edí obce Šonov u Nového M�sta nad Metují. 
V obci veškerá ob�anská vybavenost – škola, školka. Nedaleká vodní nádrž 
Rozkoš nabízí kvalitní volno�asové aktivity. D�m stojí v blízkosti Nového M�sta 
nad Metují, �eské Skalice a Náchoda.
Disp.: kuchy�, obývací pokoj, 2x pokojí�ek, ložnice, pracovna, prostorná koupel-
na, WC, podkroví �ást. p�ipraveno pro p�ípadnou p�dní vestavbu (cca 120m2).
P�i rychlém jednání sleva � Cena: 2 190 000,-K�

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

starožitný nábytek
dveøe
obložení stìn a trámových stropù
provádíme pùvodní ratanové výplety

M�že souviset italská delikatesa s malí�stvím?
Pojmem carpaccio [karpá�o] se dá nazvat vše, co je nakrájeno na tenké plátky, podáváno 
za syrova v souvislé vrstv� a ochuceno nebo dopln�no studenou omá�kou. P�vodním zákla-
dem bylo a omá�ka. Poté se za�alo p�ipravovat carpaccio za, pozd�ji vegetariánské ze zele-
niny �i ovoce (z pomeran��, meloun�, kedluben, okurek), kde se místo majonézy používá 
olivový olej �i sladká omá�ka. Dnes je možné setkat se i s marinovanými, nakládanými �i 
krátce pova�enými surovinami. Pokrm má velmi zajímavou historii, vznikl v roce 1950, kde 
ho šéfkucha� Giuseppe Cipriani poprvé naservíroval své zákaznici hrab�nce Amalii Nani 
Mocenigo, která požadovala jídlo ze syrového masa, ale necht�la . Kucha� tedy nakrájel 
sví�kovou na tenké plátky, které pokapal omá�kou. Hrab�nce chutnalo a ostatní hosté si 
objednali totéž. Brzy se pokrm stal tak populárním, že jej Cipriani musel za�adit na jídelní 
lístek. Název jídlo dostalo podle malí�e jménem , který se v Benátkách narodil a který zde 
m�l v dob� zrodu pokrmu výstavu. Jeho oblíbené barvy (cihlov� �ervená a béžov� bílá) p�i-
pomínaly i vyhlášenou pochoutku, takže se šéfkucha� rozhodl ji pojmenovat podle malí�e. 
Rozhodnete-li se vyzkoušet si klasické carpaccio doma, pak výhradn� z �erstvých a kva-
litních surovin! K p�íprav� použijte mladý kus �erstvé hov�zí sví�kové, kterou nakrájejte 
na velmi tenounké, skoro až pr�hledné plátky. Aby se maso lépe krájelo, dává se do mra-
záku trochu ztuhnout. Nakrájené plátky rozložte na talí�, osolte, opep�ete �erstv� namletým 
pep�em a dejte do chladu trochu uležet. Mezitím si op�t ze zcela �erstvých surovin p�ipravte 
majonézu ze žloutku, vinného octa, �erstv� umletého pep�e, soli a ho��i�ného prášku. Tou 
p�ed servírováním pokapejte plátky sví�kové a máte hotovo. K p�ipravenému carpacciu 
podávejte bílé pe�ivo a sklenku dobrého �erveného vína.

Carpaccio s parmezánem
300 g hov�zí sví�kové, š�áva z jednoho citronu, 6 lžic oleje, 1 arty�ok, 80 g �erstvého par-
mezánu, 50 g rukoly, s�l a pep�.
Sví�kovou zabalíme do alobalu a dáme na mrazák p�ibližn� na p�l hodiny. Olej promíchá-
me s citronovou š�ávou, solí a pep�em, poté ješt� vmícháme rozma�kaný arty�ok. Maso 
vyjmeme z mrazáku, nakrájíme na tém�� pr�hledné plátky, zalijeme p�edem p�ipravenou 
omá�kou, opep�íme a osolíme. P�ed podáváním sypeme nastrouhaným parmezánem a zdo-
bíme rukolou.

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 
carpaccia

Oby�ejné št�stí 
a spokojenost

	tvrté srpnové úterý se v p�írodním areálu 
u divadla v 	erveném Kostelci hrálo divadlo. 
Hronovští ochotníci zde sehráli bez nároku 
na honorá� bene� �ní p�edstavení Jiráskovy 
Lucerny pro Hospic Anežky 	eské. Poradili 
si s neobvyklým prostorem a po p�estávce 
i s p�ehá�kou. Tém�� �ty�i stovky divák� 
byly spokojeny. Nejen, že diváci vid�li „naši 
Lucernu“, kvalitní herecké výkony, ale navíc 
svým vstupným p�isp�li na dobrou v�c. Také 
se tak po sousedsku sešli, a op�t si potvrdi-
li, že nejen peníze, ale i mezilidské vztahy 
a spole�né prožitky a sdílení vytvá�ejí oby-
�ejné lidské št�stí a spokojenost. Deštníky 
divák�m a kostýmy herc�m oschly, hospic 
má další prost�edky na podporu zachování 
lidské d�stojnosti našich bližních v posled-
ních t�žkých okamžicích života a ve všech 
z�stává dobrý pocit. 

D�kuji. Pavel B�lobrádek, Náchod 

VZPOMÍNÁME
  Dne 4.9.2010 uplynul 1 smutný rok, kdy nás 
opustila naše milovaná manželka, babi�ka paní 
Vlasta Havlová.

Kdo jste ji znali, v�nujte jí tichou vzpo-
mínku.
                            Manžel

Senio�i v zá�í
Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí op�t všem senior�m programové �tvrtky v klubov-
n� Harmonie 2, Rybá�ská 1819, kde se sejdeme v zá�í p�i následujících programech:

16.9. TAJNÝ VÝLET s J. Zav�elem 
- p�ihlášeným zájemc�m p�ipomínáme odjezd v 7.oo hod. od býv. Tepna klubu.

23. 9. ve 14 hod. se podíváme na další pokra�ování cesty 
po severozápadu USA s vypráv�ním O. Macha.

30. 9. ve 14 hod. bude promítání z výletu „Kolínsko“,
 které pro nás p�ipravil a p�edvede M. Hlavá�.

P�ij
te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo� jsou i pro ne�leny Svazu 
d�chodc�.                                                                                                                               (r)



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

 RYBAŘINA
- MYSLIVOST 

- ZVERIMEX
K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV

 Potraviny Verner-I.patro
Nabízíme široký sortiment výrobků,
 živé návnady - červy, rousnice aj.

 Dárkové poukázky 200, 500 a 1000 Kč.  

tel. 776 687 510 , 775 261 853 

Nabízíme k pronájmu kancelářské 
prostory pro podnikatelské využití 

v nově zrekonstruovaném objektu na 
Husově náměstí v České Skalici. 

Zcela nové, 2.nadzemní podlaží, celk. 
rozloha 106 m2 + sociální zázemí vč. 
kuchyně. Kancelářské prostory jsou od 
sebe oddělené a je možné jejich proná-
jem samostatně, kde plocha jedné kan-
celáře je od 20 m2 do 30 m2. 

Info o ceně a možnosti prohlídky 
na tel. 733 395 604

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.: 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!

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

MD, podnikatele

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

� vazby
� krovy
� prkna
� lat�

Půjčky do domácnosti
Náchod

TEL.: 725 725 816

NABÍDKA
Volný byt k pronájmu

2+1
ul. 28.října 655, Česká Skalice

bližší info 
733 319 203, 733 395 604

NABÍDKA
Volný byt k pronájmu

3+1
ul. Komenského 656, Č. Skalice

bližší info 
733 319 203, 733 395 604

Firma Jan Kočnar
Silniční práce Náchod

přijme

STAVEBNÍ DĚLNÍKY
s ř.p. C + platný profes. průkaz

TEL.: 604 259 816

Přijmu účetní
Znalost účetní evidence

a podvojného účetnictví vítána

TEL.: 608 21 31 54

BONO servis s.r.o. přijme 
obchodního zástupce

pro prodej krmiv pro psy a kočky z okresu 
Náchod. Práce je na hlavní prac.poměr.

Požadujeme: řidič.průkaz sk.B,trestní bez-
úhonnost,časovou fl exibilitu,praxi v oblasti
prodeje,samostatnost.

Nabízíme: zázemí stabilní české společ-
nosti,dobré platové ohodnocení dle do-
sažených výkonů, zajímavou a náročnou 
práci.

Své životopisy zasílejte
na info@bonoservis.cz,

nebo volejte na tel.736 531 899
p.Tomáš Haspra

B�žel s v�trem o závod
 Poslední srpnový víkend prob�hlo Mistrovství 	R muž� a žen v atletice do 22 let na dráze 
v B�eclavi. Z tréninkové skupiny Ji�ího Vond�ejce z Náchoda se tohoto mistrovství velice 
úsp�šn� zú�astnil ješt� junior Miloš Cvejn, který se nejd�íve v sobotu postavil na start 5 000 
m a skon�il celkov� na 14. míst� v �ase 16:22,74 min. Trenér, ale i samotný závodník nebyl 
s tímto výkonem spokojen a spole�n� se dohodli, že v budoucnu se p�edevším zam��í na tra� 
800 m a 1 500 m. Práv� na trati 1500 m se v ned�li ukázal v daleko lepším sv�tle a za velice 
taktický výkon skon�il na výborném 10. míst� v �ase 4:07,93 min.
 V samotném záv�ru celého mistrovství se b�žel za ú�asti devíti štafet z jednotlivých od-
díl� 	R � nálový b�h na 4 x 400m, kde se Miloš (na fotogra� i v pokleku uprost�ed) vydal                   
z posledních sil a svým výkonem p�isp�l k bronzovým medailím.                                           (r)

Jubilejní 10. ro�ník ve streetballu se koná ve všesportovní areál TJ Sokol Havlovice             
v ned�li 26. zá�í 2010 od 12:00 hod. (prezentace 11:30 - 11:50).                                     kp

Memoriál svatého Václava

KOSMETICKÝ SALONKOSMETICKÝ SALON
SCARLETSCARLET

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

! AKCE NA M�SÍC ZÁ�Í!! AKCE NA M�SÍC ZÁ�Í!
Sleva na kosmetické ošet�ení 10%Sleva na kosmetické ošet�ení 10%

Za kosmetické ošet�ení v hodnot� min. 350,-K� se dostáváte do slosování
o detoxika�ní a zeštíhlující t�lový zábal UCW ZDARMA!

Petra Rozínková, tel. 775 416 977
prac. doba dle objednání

 Skautské st�edisko v 	eské Skalici po�ádá v pátek 17. zá�í 2010 již �tvrtým rokem tradi�ní 
akci s názvem „Máš na to!“. Staví se tak po bok dalších více než 200 m�st, jež se zapojují do 
celostátního pásma zá�ijových prezentací skautských oddíl�.
 Akce prob�hne u skautské klubovny v 	eské Skalici na konci Podhradní ulice. Prezentace 
má dv� �ásti, z nichž první je zážitkové dopoledne pro 1. a 2. t�ídu základní školy. Odpoledne 
od 13:30 hodin skauti srde�n� zvou k sob� na klubovnu širokou ve�ejnost, rodi�e s d�tmi, 
zájemce o skauting.
 Jsou p�ipraveny moderní pohybové i dovednostní aktivity. D�ti i rodi�e si mohou vyzkoušet 
horolezeckou st�nu, st�elbu, práci s nástroji �i r�znorodé hry za drobné odm�ny. Jako každý 
rok i letos se m�žete t�šit na jisté novinky, nap�íklad loni to bylo 7 metr� vysoké šplhadlo 
a ob�í piškvorky. Na akci mohou d�ti poznat skauting jako partu kamarád�, se kterou mají 
p�íležitost zažít mnohá dobrodružství. Rodi�e mají pak možnost seznámit se s vedoucími                   
a fungováním skautského sv�ta, pop�ípad� své dít� ihned do oddílu p�ihlásit.                                        Old�ich Rejl

Máš na to!Máš na to!

VÝPRODEJ
NÁBYTKU

ZA VELKOOBCHODNÍ CENY!

17.9.2010 Pátek 1200 - 1800

18.9.2010 Sobota 800-1300

**********************************************************
KDE NÁS NAJDETE?

Lumco spol. s r.o.
(bývalý areál AGRO, u odbo�ky na Ho�i�ky)

(vjezd nákladní bránou)
Maloskalická 68, 552 03 �eská Skalice
Informace: Tel.: 491 420 473, odbyt@lumco.cz, 
www.lumco.cz Doprava zboží možná dle dohody.

 Odbor výstavby M�stského ú�adu Náchod vydal 22. 7. 2010 rozhodnutí o 
územním �ízení stavby silnice I/33 a I/14, tedy obchvatu Náchoda a dalších 
p�ináležejících komunikací. Toto rozhodnutí v první instanci výstavbu ob-
chvatu umož�uje, zatím však není pravomocné.

 Námitky dot�ených osob a ob�anských sdružení byly ve valné v�tšin� za-
mítnuty, p�estože se �asto jednalo o velmi závažné skute�nosti, jako nap�í-
klad nesoulad s územním plánem �i protizákonné p�ekra�ování hlukových 
limit�.

 Ob�anská sdružení, která podávala v územní �ízení námitky, považují zd�-
vodn�ní zamítnutí svých námitek za zcela nedostate�né a p�ipravila proto 
odvolání proti rozhodnutí o umíst�ní stavby obchvatu. Za ob�anské sdružení 
Sbor dobrovolných ob�an�                                                   Michal Kudrná�

ÚzemníÚzemní
rozhodnutírozhodnutí

pro obchvatpro obchvat

 Zajímavou informaci ohledn� odpadu p�i-
praveného u odpadových nádob k odvozu 
tzv. mobilní sb�rnou zve�ejnil 	ervenokos-
telecký zpravodaj. Odebírat odpad p�edaný 
k uložení do mobilní sb�rny není dovoleno. 
V p�ípad�, že vás tam zaujme n�jaká televi-
ze, která by snad i šla „rozhýbat“, bude to 
pokládáno za odcizení. Jaká hrozí za odcize-
ný odpad trestní sazba, agentury ani 	erve-
nokostelecký zpravodaj zatím neuvedly... (r)

„UKRADENÝ ODPAD“

Mediaservis s.r.o.
hledá doručovatele
pro roznášku denního tisku pro oblast: 
Nové M�sto nad Metují (Husovo nám. 
a okolí) Jarom�� (Na Cihelnách) práce je 
v ranních hodinách, každý den pond�lí až 
sobota. Vhodné jako p�ivýd�lek.

pro roznos leták� ( 3 dny v týdnu ) pro 
oblast Jarom��, Nové M�sto nad Metují, 

Hronov a okolí.

Informace: Doru�ovací st�edisko 
Hrašeho 15, 547 01 Náchod   

Tel: 491 422 337, 602 687 833 
724 006 879

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

Česká společnost EURONA s.r.o. 
výrobce bytové chemie a kosmetiky v Hronově 

hledá pracovníka na pozici:

GRAFIK
Požadavky:
� znalost grafi ckých programů (Corel, InDesign)
� praxe v oboru
� PC znalosti – Windows, Word, Excel, Outlook
� angličtina výhodou
� časová fl exibilita a vysoké pracovní nasazení
� ukončené SŠ vzdělání
� řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:
� zázemí úspěšné, stabilní a rostoucí společnosti 
� možnost profesního růstu 
� mzdu odpovídající pozici a výkonům
� motivační ohodnocení

Kontaktujte nás na telefonním čísle 
491 477 361 pan Daneš Marinica

Životopisy zasílejte na danes.marinica@eurona.cz 
Více informací  o naší společnosti najdete na 

www.euronabycerny.com

Akce: BOILIES -10%
Široký výběr oblečení pro myslivce

- trika, košile, kalhoty, bundy,
boty, holínky

dodávka 
na stavbu zdarma

Kvalita není výsada, kvalita je právo
od � rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, Hronov

tel.:  491 482 484, 777 273 499



*  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

Dobruška - Větší RD (2 byty 3+1) po část.rekon.,na lukrativním místě,poblíž centra, vhodný i jako sídlo firmy,poz. 775 m2 ...........2.150.000,-Kč
Rohenice u H.Králové - Hospodářský RD (3+1) po rekonstrukci,s chlévy,velkou půdou, kolnou a pozemkem 1.838 m2 ...............1.720.000,-Kč
N.Město n/Met. - “Na Františku“-Pěkný,kompl.zrekonstruovaný,větší RD,s novou přístavbou a luxusním vybavením .............4,9 mil.Kč SLEVA!
Česká Skalice - Řadový RD (5+1) v klidné a pěkné lokalitě,5 min.od náměstí,balkony ze všech pokojů. ..........1,95 mil.Kč VÝHODNÁ KOUPĚ!
Náchod - Prostorný RD (2+kk a 3+1) se zimní zahradou a velkou garáží,se dvěma sklepy,dílnou...,v klidné části města ............................2 mil.Kč
Náchod - Zděný byt 3+1 OV (67 m2), v 1 NP,po částečné rekonstrukci,s balkonem,poblíž centra,klidné a pěkné místo ....................1.200.000,-Kč
N. Město n/M. - Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidnější části města,s pěknou zahradou a skleníkem ............ 2,195 mil.Kč
N. Město n/M. - Velký,řadový,třípodlaž.RD „Na Františku“-klidná část,vstup z kuchyně a suterénu na pěknou zahrada ..........3,1 mil.Kč SLEVA!
N. Město n/M,Náchod,D.Radechová - Pronájem kanceláří,skladovacích a výrobních prostor,k dispozici parkoviště .........od 600,-Kč/m2/rok
Police n/Met. - Rod.dům poblíž centra,při výjezdu na V.Petrovice,na poz. o výměře 618 m2 je zděná kolna..........890.000,-Kč K JEDNÁNÍ!
Benešov u Broumova - Větší hrubá stavba RD (9 místností) na klidném místě,nová střecha,přípojka vody a elektro......790.000,-Kč SLEVA!
Slavoňov u N.Města n/M - Větší,hospodářský dům se zateplenými dílnami a zahradou k výstavbě nového RD,poz.2.426 m2 ...........1,55 mil.Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Zavedená jazyková škola 
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

Malá výrobní fi rma specializující se 
na zakázkovou textilní výrobu hledá 

Požadavky: vzdělání ÚSO, práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B. Kontaktní 

telefon: 777 737 122

ADMINISTRATIVNĚ - TECHNICKOU
PRACOVNICI (KA) 

SEZNÁMENÍ

* 72 letý vdovec 173 vysoký hledá ženu do pohody 
i nepohody pro trvalý vztah. Mezi TU a NA. Tel. ve�er 
731 845 353
* 47-letá, 174 cm by se ráda seznámila s mužem p�i-
m��eného v�ku pro trvalý vztah. Nejrad�ji Nové M�sto 
n.M. nebo Náchodsko. TEL.: 774 278 277

BYTY

* Pronajmu byt 2+1 52 m2 v centru Náchoda v cihlo-
vém dom�. 4000,-K� + služby + kauce 12 tis.K�. TEL.: 
733 735 709
* Prodám byt v Mezim�stí 4+1 v OV, cena 540 tis.K�. 
TEL.: 774 205 150
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� SUN. Bližší 
informace na tel.: 733 131 189
* Pronajmu byt 2+1 a 2+kk v Hronov�. TEL.:608 
11 00 41
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 (77 m2) v Náchod� 
na Brance. Kauce nutná. TEL.: 732 167 291
* Pronájem zd�ného, p�kn� za�ízeného bytu 2+1 (45 
m2) v Náchod�, ul.Jugoslávská, 4 NP, klidné místo, cena 
4.500,-K�/m�síc, tel.602 204 002
* Nabídn�te prosím ke koupi garzonku, byt 1+1, 
pop�.2+1 v N.M�st� n/Met. nebo v Dobrušce, platba 
v hotovosti. Tel. 491 472 638.

* Dlouhodob� pronajmu 1+kk s balkonem, uza-
mykatelný katr p�ed bytem, 37,6m �tvere�ných 
ve 4.NP, dva výtahy. V Náchod� ul.Duhová. Nájem-
né 3.500,-K�+inkaso 2.500,-K�+kauce 15.000,-K�-
Tel.:608 770 988

* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel.:775 
777 073
* Sháníme byt 2+1 nebo menší 3+1 v os. vl. nejl. Pl-
hov, ul. B�loveská. Hotovost. Tel.: 608 667 734
* Pronajmu byt 1+1 38 m2, Náchod, Kladská ul. 1.p., 
nájem 3500 + 1700 K� záloha. Tel. 777 606 801
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel.:774 777 073
* Koupíme byt 1+1, 2+1 v os. vl. v Hronov� nebo Po-
lici nad Metují. Tel.: 607 939 657
* Prodám byt v OV 1+1, 45 m2, v Hronov� v klidné 
�ásti obce, 2. patro, cihlová výstavba, p�da, kolna, in-
ternet, plastová okna, nové úst�ední vytáp�ní (elektroko-
tel). Ihned k dispozici. Cena dohodou. Tel.:603 983 600. 
RK nevolat
* Prodám DB 3+1,66 m2, v Náchod� na Brance. 4.pa-
tro, jižní strana, i s vybavením. Cena 1 290 000. Tel.: 
608 47 69 20
* Prodáme byt 1+1, cihla, lodžie. TEL.:777 81 80 53
* 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 pozemcích 
a také na nebyt. jednotce - prodejna v p�ízemí. Cena 
690.000 K� k jednání. TEL.:606 951 546
* Pronajmu v Náchod� dlouhodob� byt 2+1, 2.p., vol-
ný od 10/2010. Tel. 608 245 634
* Pronájem RD 2+kk v Náchod� ve Starém M�st�. 
Orientovaný na jižní stranu. Cca 20 minut p�šky do cen-
tra. Sou�ástí je garáž, velká terasa 24 m2, zahrada 250 
m2 a sklep. Plynové topení. Vybavení: kuchy�ská lin-
ka, nová koupelna, základní nábytek. K dlouhodobému 
pronájmu. Vhodný pro rodinu s jedním dít�tem nebo 
pár. Zví�ata ano (venkovní, pozemek oplocen), ku�áci 
kou�ící mimo RD nevadí. Nájemné 5500K� + energie. 
Vratná kauce �iní trojnásobek nájmu. Volný je ihned. 
Tel. 777 139 017
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+k.k v os.vlast.v Ná-
chod�, 46 m2, v 1 NP, v nov� zrekonstruovaném dom� 
poblíž centra. Nájemné + energie 6.400,-K� + kauce. 
Tel.: 608 903 070.
* Prodám byt 2+l v OS. Velké Po�í�í. TEL.:605 
889 722
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.dom� v Ná-
chod� poblíž centra v 2.NP nadstandardní podkrovní 
mezonetový byt 120m2 s balkonem. Spodní �ást 3+1, 
vrchní �ást ložnice, koupelna s WC, pokoj (šatna) . 
Nájemné 8.000,-K� + inkaso + kauce. Nutno vid�t, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu 3+1 90m2 v centru Náchoda za 6.500 K� + 
inkaso. Tel. 776 581 201
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.dom� v Náchod� 
poblíž centra v 2.NP nadstandardní podkrovní mezone-
tový byt 103m2 s balkonem. Spodní �ást 2+1, vrchní �ást 
ložnice, koupelna s WC, pokoj(šatna) . Nájemné 7.000,-
K� + inkaso + kauce. Nutno vid�t, tel. 608 90 30 70.
* Nabízím pronájem 2 místností v RD v Hrono-
v� za rozumnou cenu a drobnou výmopoc. Neku�ák. 
TEL.:732 114 235
* Pronájem tém�� nového v�tšího bytu 2+kk v �erve-
ném Kostelci. TEL.: 606 643 635
* Pronajmu byt 3+1 v RD se zahradou a garáží 
na okraji Náchoda (Klínek), nájemné 4 tis. + inkaso, 
dlouhodob�. TEL.:608 444 808
* Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1 v Jarom��i. 
TEL.:606 643 635
* Prodám udržovaný byt 1+1 v Novém M�st� n 
Met., 4. NP, nová plast. okna, nové stoupa�ky. Tel. 
608 949 968
* Prodej bytu 2+1 v Jarom��i. TEL.:606 643 635

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Náchod�-B�-
lovsi, v dosahu nákupního centra. Byt o vým��e 
35m2 v p�ízemí domu je �áste�n� za�ízený (kuchy�-
ská linka, sporák, lednice, pra�ka). K dispozici ko-
mora a sklep. V dom� pouze 4 byty-záruka soukro-
mí. Nájemné 3500, K�+energie. K dispozici ihned. 
Kauce. Tel.:608 236 973

* Pronajmu garsonku s balkonkem ve 2 NP 42m. 
v Náchod� ul. Pražská. Volná od 1.10.2010 Se smlouvou, 
vratnou kaucí 5000K�. Cena 5400K� a je v�etn� pojišt�ní 
a energií. Možno dlouhodobí pronájem. Tel. 739657435
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk na Ko-
menského ulici v Náchod�. Nová kuchy�ská linka, led-
ni�ka, st�ešní okna, klidné místo blízko centra. Nájem 
3500,-. Služby 1300,-. Kauce 10.000,-. Volné ihned. 
Kontakt 602247247.
* Prodám byt 3+1 v OV v Broumov�, + podíl na za-
hrad�, možnost parkování. RK nevolat. Tel. 736 257 270
* Pronajmu byt 2+1 v RD ve Studnici. Od 1.10.2010, 
povinná kauce. Tel. 608 869 885
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v centru Náchoda. 
kauce 10.000 K�. Nájem 6.600 + elektrika. Maximáln� 4 
osoby. Tel. 603 398 571 po 19. hod.
* Pronájem zd�ného bytu 1+1 v Náchod� o 41m2, 
po celkové rekonstrukci!!! Nájem je 4500 K�. Tel. 
774538807
* Sháním levný pronájem bytu v Novém M�st� nad 
Metují, nebo Náchod�. 1+kk, nebo 1+1. SP�CHÁ. 
604 229 983
* Dlouhodob� pronajmu byt 2+1 - zrekonstruován, 
v Náchod�, B�loveská ul. Kauce nutná. Volný. Tel. 
604 795 563

* Pronajmu slunný byt 3+1 v Náchod� na Brance. 
Tel. 777 07 31 31
* Prodám byt 2+1 v OV ve II.NP v Náchod� o vým��e 
57,63 m2. Byt je ve zd�ném dom� s vlastním sklepem 
a �ást p�dy. Cena dohodou. Tel. 604 266 500
* Pronajmu byt 2+1 (70 m2) v dom� se samostatným 
vchodem. Nájem 5.500 m�s. + inkaso + 15.000 Kauce. 
Náchod, blízko centra. Možnost internetu a satelitu. Tel. 
777 796 996
* Pronajmeme garzoniéru 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Prodám p�kný byt 2+1 v Hronov� - Velké Po�í�í. 
D�m po celk. rekonstrukci, nová okna, stoupa�ky, za-
teplený. Tel. 606 115 386
* Pronajmu neza�ízený byt 2+1 v Náchod�, 300 m 
od nám�stí, 4.300 K� + služby, kauci nepožaduji a byt 
1+kk za�ízený v centru NA, 5.000 K� v�etn� služeb. Tel. 
603 778 900
* Pronájem 1+kk nebo 2+1 v centru Náchoda. Tel. 
603 441 222
* Prodám byt 1+1 v OV na B�loveské ul. v Náchod�, 
2. patro s výtahem. Cena 750.000 K�. Tel. 604 660 814
* Prodej bytu 3+1 v OV v Ná, po �ást. rekonstr., 
krásný výhled.1 300 000 K�. Dohoda možná. Mob.777 
138 064
* Pronajmu 3+1 DB v �eské Skalici, zd�ný d�m, 
lodžie + komora, 78 m2, nájem 5600,- +inkaso, kauce 
15000,-, poplatek družstvu, volný od 1.10.10, dlouho-
dob�. Tel 606507380
* Pronajmu �ást. za�ízenou garzonku, I. kat., v Ná-
chod�, Komenského ul., nájemné 3000,-K� + m�s. 
+ inkaso, vratná záloha 9000,-K�, - ihned volná Zn. 
723 461 286
* Pronajmu garsonku v NA - blízko centra, balkon. 
Tel. 491 473 957, 721 986 186.
* Pronajmu zd�ný DB 2+1 v Náchod�, nájem 3.800 
+ záloha na spot�eby 2.700. Kauce 15.000 K�. Tel. 
721 343 806

* Koupím byt 2+1 v osobním vlastnictví v Ná-
chod�, nejlépe v B�loveské ulici nebo na Plhov�. 
Platba v hotovosti. Kontakt: 604 700 022 nebo 
602 178 363

* Prodám byt 1+kk (garsonka) poblíž centra v Ná-
chod�, cena 490 tis.K�. TEL.: 607 222 591

* Prodám krásný nový byt 3+1 v OV v Novém 
M�st� n.Met., cena 1.490.000 K�. Tel. 603 204 368

* Pronajmu byt 2+1 52 m2, �ást. za�ízen, v centru Ná-
choda v cihlovém dom�. 4500,-K� + služby + kauce 12 
tis.K�. TEL.:775 32 70 65
* Pronajmu byt 2+1 74 m2 v centru Náchoda, 4000,-
K� + inkaso, kauce 12 tis.K�. TEL.:604 774 119, 
604 774 115
* Pronajmu DB 1+1 (42 m2) v Náchod� u nemocnice, 
nájem 2518,- + energie. Tel. 775 160 767
* Prodám byt v osobním vlastnictví v Náchod� na Pl-
hov�, Havlí�kova ul., 2+1, 58 m2. Byt po rekonstrukci, 
nová okna, stoupa�ky, zateplení. Cena k jednání 1.150 
000,- K�.Kontakt 608 540 789

* Hledám dlouhodobý pronájem RD p�íp. bytu 
v RD v Novém M�st� nad Metují �i blízkém okolí. 
Požadavky: podlahová plocha bytu 80 - 120m2, za-
�ízený nábytkem (ložnice, obývací pokoj, kuchy�, 
koupelna), garáž výhodou, volný k nast�hování 
od zá�í 2010. V p�ípad� nabídek prosím volejte 
na tel.: +420 731421255

* Pronajmu byt 3+1 s velkou terasou v centru Ná-
choda. Nájem 6.500,- + 2.500,- záloha na služby, kauce 
13.000,-. Tel.:737 407 528.

* Prodám p�kný velký byt - 90 m2 - ve zd�ném dom�, 
v Novém M�st� nad Metují. Tel. 774 678 899
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. Zd. jádro, nový výtah, 
po celk. rekonstr., revitalizace celého domu. P�ijatelná 
cena. Tel. 776 114 975
* Pronajmu 3+1 v centru Náchoda. Volný 
od 1.10.2010. Volat po 19. hod. Tel. 603 567 617
* Pronajmu podkrovní byt 70 m2 ve Velkém D�eví�i. 
Kauce nutná. TEL.: 608 21 31 54
* Dlouhodob� pronajmu byt 2+1 s výtahem o rozlo-
ze 52 m2 v Praze 10 - Malešicích. Byt je zcela nov� 
zrekonstruován. Veškeré služby v míst�, blízkost MHD. 
Výhled do zelen�, hezké bydlení v klidné lokalit�. Poža-
duji kauci. Tel. 608 436 157
* Pronajmu zd�ný 2+1 poblíž centra Náchoda. 
TEL.:603 165 026, miskmich@seznam.cz.
* Pronajmu garsonku 1+1 Malecí Nové M�sto nad 
Metují. Plastová okna, satelit, balkon v mezipat�e. Ná-
jem 3000K� + inkaso + kauce. Tel.608 243 619
* Pronajmu byt 3+1 v �.Kostelci na Koubovce. Dlou-
hodob�. Kauce nutná. Tel. 728 569 833
* Koupím byt v Hronov�. P�ízemí nebo I. patro 
(v p�ípad� výtahu nevadí vyšší patro) - balkon výhodou.
Tel. 723 998 212
* Prodám byt v OV - cihla. 1+1, Náchod, 47 m2. Tel. 
606 949 222
* Prodám �áste�n� zreko. DB 2+1 v Novém M�st� 
n.M. - Malecí. TEL.: 605 579 009
* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 80m2 v Novém 
M�st� n/M. D�m je zateplen, plastová okna, možnost 
p�ipojení internetu. Volný od 1.11. P�i nástupu kauce 
20000,-K�. tel 608323373
* Pronajmu byt 2+kk a 2+1 v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Hledáme byty do dlouhodobého pronájmu 1+1, 2+1, 
3+1, 4+1 v Náchod� v okolí Rubeny. TEL.:720 146 821
* Pronajmu garsoniéru v Hronov� - dlouhodob�. Tel. 
608 66 77 30
* Nabízíme k prodeji cihlový byt 3+1 v OV, 60 m2 
po celkové rekonstrukci v klidné �ásti Náchoda - Pur-
ky�ova ulice. Parkování u domu, zahrada, kuchy�ská 
linka, vlastní plynové topení. Cena 1 319 000,- K�. Tel: 
739 624 610.
* Prodám byt 3+1 v DV o vým��e 65 m2 ve Velkém 
Po�í�í. P�i rychlém jednání sleva. Cena 740.000,- K�. 
Tel: 604756688, RK nevolat !!!
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymnázia. 
Cena 398.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 v Jarom��i, cena 800 tis.K�. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palachova ul.1457, 
nájem 5000,-K�+1800,-K� služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmeme byty v Hronov� ul.Husova (bývalá 
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,

* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�sta 
n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Sháním byt v Polici nad Metují - pronájem. 
TEL.:603 441 264
* Prodám byt 3+1 v OV v �erveném Kostelci, atrak-
tivní lokalita. Cihlový, zrekonstruovaný, 4.n.p. bez vý-
tahu, 73 m2, lodžie, sklep, garáž. Volný 08/2011. Cena 
1,65 mil.K�. Tel. 777 346 018
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po rekonstruk-
ci 30m2 v Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plas-
tová okna, výtah. Volná ihned. Kauce 15000,-K�. Tel 
608323373

NEMOVITOSTI

* Prodám �adový rodinný d�m (5+1) v obci Vel-
ký D�eví�, okr. Náchod. V míst� škola, školka, sport. 
a rekrea�ní areál, autobus i vlaková zastávka. Cena 
1.800.000. Tel. 776 237 169
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 	. Kostelci 
a okolí. Tel.:774 777 072
* Nabídn�te ke koupi rybník nebo pozemek s poto-
kem a možností rybník vybudovat. Samota, na Náchod-
sku, do 500tis. Tel.: 608 88 30 12
* Prodáme v Náchod� (B�loves) RD. TEL.: 777 
581 452
* Koupím rodinný d�m na Kramoln� do 2,5mil. hoto-
vost, tel. 608 66 77 34
* Prodám pozemky v Náchod�, �eské Metuji, Hor-
ních Teplicích, možnost stavby chaty. TEL.:606 951 546
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, lze 
rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, na pozemku je 
zd�ná dvougaráž a dílna. Volné k nast�hování. Tel. 
608 245 634
* Prodám ve Velkých Petrovicích udržovaný RD 
4+kk, k domu náleží oplocená zahrada o vým��e 1200 
m2, volný ihned k bydlení. Tel. 608 245 634
* 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
* Hledám rodinný d�m nebo chalupu do 2mil., malé 
opravy, Náchod do 12km. Tel.: 721 146 244

* Prodám chalupu v obci Vestec u Lhoty p.Ho-
�i�kami. K objektu náleží stodola, k�lna i zahrada 
o cel. vým��e 787m2. Zavedena elekt�ina a voda, 
suché WC. Cena dohodou. Tel.608515890

* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivovarem. 
Tel. 608 26 18 06
* Prodám pozemek na stavbu RD, 2.500 m2, Dolní 
Radechová. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem dvougenera�ního rodinného domu v Ná-
chod�, p�kné místo. Solidní rodin�. Tel. 607 501 842
* Prodáme starší podsklepený RD v obci Rtyn� u Ja-
rom��e - se zahradou, stodolou, garáží a dílnou. Cena 
1 300 000,-K�. Tel.776 022 422

* Prodám R
D na Františku v Novém M�st� nad 
Metují na klidném míst�. Dispozice 5+1 a 1+kk /
vhodné k pronajímání/. Další info 724 843 630

* Vym�ním starší d�m u Náchoda za byt v OV I. kat., 
nejlépe 2+1 (cca 50 m2), I. patro, lodžie, v centru Ná-
choda, cihlový d�m + doplatek. Tel. 491 422 679 RK 
nevolat!
* Prodám stavební parcelu cca 1600 m2, cena 400tis.
K�. Doubravice u 	eské Skalice. El. na hranici pozem-
ku, oplocená. TEL.:602 361 768

* PRODÁM RD po rekonstrukci v Broumov� 
4 1, balkón, d�m je podsklepený. Cena 1 550 000,- 
K�, kontakt: tel.�. 605 435 678

* Prodám nebo pronajmu dva nové nízkoenergetické 
RD v Polici nad Metují a Mezilesí u Nového M�sta n.M. 
(možno i �áste�n� na splátky). Tel. 603 525 531
* 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. Cena 1,950 tis.K�. 
TEL.:724 307 964, RK nevolat!
* 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
* Prodáme kompletn� zasí�ovanou stavební parcelu 
pro stavbu RD, v Novém M�st� n.M., Na Františku. 
Celková vým�ra cca 1000m2. Tel. 773585555
* Prodáme rodinný d�m se dv�ma pln� odd�lenými 
bytovými jednotkami (3+1 a 5+1) a pozemkem 1250 
m2, v centru Velkého Po�í�í. D�m je po kompletní re-
konstrukci. Foto na http://velkeporici.rajce.idnes.cz/ 
Tel. 605252635
* Prodej pozemk� pro výstavbu RD v p�kných lo-
kalitách N.M�sta n/M., Slavo�ova, Jest�ebí, Vršovky, 
Bohuslavic, Machova - v�tšina s inž. sít�mi, více info 
na tel. 602 204 002

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu dlouhodob� novou garáž v Náchod� 
Na Rybárn�. TEL.: 732 167 291
* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda 200 
- 300 m2. TEL.: 775 10 89 82
* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, poblíž cen-
tra, v nov� zrekonstruovaném dom�. V�etn� kuch. 
koutu a WC. Nájemné 2.000,-K� + inkaso + kauce., tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu garáž v RD Náchod, vytáp�nou, pro zazi-
mování motocyklu. Tel. 724 066 370

* Koupím garáž v Novém M�st� nad Metují 
a blízkém okolí platím hotov� tel. 777086388

* Pronajmu prostor k drobnému podnikání nebo 
kancelá� v Hronov� - levn�. Tel. 608 66 77 30

* Prodám garáž v Bražci za �ekou. Cena doho-
dou. Tel. 603 45 85 37

* Poptávám pronájem nebytových prostor v Nácho-
d�. Možno i mimo centrum m�sta, nejlépe i s garáží. 
Nabídn�te na tel. 602 358 538
* Pronájem nov� zrekonstruovaných nebytových 
prostor 52 m2 v centru Hronova. Tel. 776 238 192
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. TEL.:603 
441 264
* PRONAJMEME PROSTORY VHODNÉ PRO 
OBCHOD, V BUDOV� 	ÍNSKÉ RESTAURACE 
NA PLHOV� V NÁCHOD�, PROSTORY VOLNÉ 
OD ZÁ�Í, INFORMACE NE TEL. 608 831 886
* 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
* Prodám �adovou garáž nad Rybárnou (pod okr. vete-
rinou), bez el., cena 120 tis., tel. 737216951, RK nevolat.

KOUP�

* Koupím plechové šlapací autí�ko. TEL.: 
603 173 075
* Koupím jakékoli staré �asopisy, 	ty�lístky s d�tskou 
tématikou. TEL.:603 549 451
* Koupím jakékoliv hra�ky KDN, ITES, a jiné. Platba 
v hotovosti, slušné jednání. Tel. 603 549 451
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy 
v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Koupím také ste-
reokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�íslušenství. Slušné 
jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré hra�ky všeho druhu, možno i k opra-
v�, starší motocykl, p�íslušenství, náhradní díly. 
TEL.:776 176 032
* Koupím staré pohlednice, dob�e zaplatím. 
TEL.:775 440 253
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakelitová 
autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, autodráhy, mode-
lové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, ho-
dinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, vyznamenání a �ády 
LM aj. staré nepot�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683

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

* 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

R	ZNÉ

* Vyu�uji, dou�uji �j, Rj (za�áte�níky i pokro�ilé), 
Frj - jen za�áte�níky. Bydlím v centru Náchoda a k ne-
mocným mohu docházet. Tel. 724 261 369

* Nabízíme bezplatné uložení zeminy (nebo �is-
té stavební suti) na pozemku v Náchod�. Mobil 
605 85 61 87

* Nabízíme zbytky jídel z jídelny. Zdarma. Poža-
dujeme pravidelný odvoz. Tel. 728 386 034

* EROTICKÝ PRIVÁTEK (Náchodsko), www.slad-
ke-touhy.cz, 607408523 (po-ne 9-22hod )
* Špan�lština v Náchod�. www.spanelstina.okamzite.
eu, tel. 722 786 560
* P�evedu levn� z digi kamery, mini DV a jiné (nap�. 
VHS) na DVD. Tel. 732 11 82 45
* Dojíždíte do HK? Nabízím místo ve voze. TEL.: 
602 570 600

* Kytarista, skladatel 34 let z Náchoda hledá 
do své autorské skupiny perkusistu/bubeníka, 
p�ípadn� i klávesáka. Prosím, ne za�áte�ník. Nut-
ný je cit pro dynamiku a aranž, p�esnost, spolehli-
vost a ochota zkoušet alespo� jednou týdn� od te
 
do jara a po té ochota objížd�t s kapelou cca 3x 
za m�síc republiku. Styl je od písni�ká�ství p�es 
POP až k rockovým prvk�m. Jen vlastní, autorské 
v�ci. Nutný je kvalitní p�ístup s vidinou dlouhodobé 
spolupráce. TEL.: 774 180 060

* Nabízím výuku n�meckého jazyka pro d�ti 
a dosp�lé v Novém M�st� n.M. Dlouholeté peda-
gogické zkušenosti. Tel.: 777 014 487

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, 
vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 814 111
* Hlídání d�tí, pejsk�, senior� (kvali� k.u�it. MŠ - 32 
let praxe). 	išt�ní oken, koberc�, sed.souprav, úklidy. 
Platí stále. TEL.:605 145 004
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, odpadu, 
železa, v�tví, pa�ez�, atd., na p�ání s nakládkou. Dále 
dovoz písku, št�rku, betonu, ka�írku, d�eva a veškerého 
sypkého materiálu. Tel: 608 959 550
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�íhám 
živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, pokácím i vysa-
dím nový stromek. Tel. 737 564 496
* Odvoz suti, p�istavení kontejneru. Možnost na-
ložení a složení hydr. rukou. Úklid staré veteše. Tel. 
777 213 229

PRODEJ

* Prodám zámkovou dlažbu I - tl. 8 cm, barva písko-
vec, 5 m2. Cena cca 900,-K�. Tel. 776 209 876

* Prodám kontejnerované t�je na živý plot. 
50 cm 40 K�/ks. Naho�any, tel. 603758362

* Prodám nerezový dvojd�ez v�etn� sifonu, cena: 
600,- smaltované, bílé, oválné umyvadlo, cena: 200,- 
Tel. 604851786
* Prodám pletivo na plot výška 170 cm, délka 
35 m, zelený, poplastované, síla drátu 2,7mm. Cena 
2.500 K�. Kotel na smíšená paliva, 2 roky používa-
ný, 7.500 K�. Protipožární dve�e 90 P, 2000 K�. Tel. 
603 372 379
* Prodáme um�lohmotné p�epravky na zeleninu �i 
ovoce za nízkou cenu. Tel. 728 386 034
* Prodám 2 mícha�ky na 4 kole�ka, vibra�ní st�l, 
plastové formy 40x40 a 35x35 na zámkovou dlažbu. 
TEL.:739 292 546
* Prodám sedací soupravu 3, 1, 1 + taburet vínová 
barva, 2 roky stará, jako nová, levn�. TEL.:608 933 808
* Prodám konferen�ní stolek jasan masiv - 4 silné 
soustr.nohy spojené podnoží - 130x50 v.52 cm + staro-
žitný psací stroj Mercedes. TEL.:776 635 011

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

* měsíční splátky
* na dobu 8 až 13 měsíců
* hotovost až do domu

* rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč

TEL.: 725 725 839

* Prodám ko�árek ROAN MARINA tmav�zelený 
s kostkou, velká hluboká korba do 1 roku, nafukovací 
kola, nákupní košík, taška, plášt�nka, sportovní kor-
bi�ka s nánožníkem od 1 do 3 let, po 1 dít�ti, v záruce 
do VII/2011, cena 4500,-K�. TEL.:491 427 857
* Prodám autoseda�ku 0 - 13 kg 500,-K�, d�tské cho-
dítko modré barvy 500,-K�. TEL.:491 427 857
* Prodám laminátovou kanoe + pádla. Cena 2000,-
K�. Tel. 774 678 899
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�nové, složení 
panelu plech minerál. vata a plech, 100x200 cm, TL 
6 cm 250 k�/m2, TL 8 cm 275 K�/m2, TL 10 cm a 12 cm 
300 K�/m2, použití na stavbu montované garáže, dílny, 
chatky, st�n, oplášt�ní, stropního podhledu, p�í�ky, mám 
150 ks, tel. 728 527 366

AUTO - MOTO

* Prodám Renault Megane Break, 1.9DCi, r.v. 
2001, šedá-metal., 4xairbag, klima, cena:K� 50000, 
tel.736 483 404

* Prodám motocykl Honda Transalp, bezvadný 
stav, šedá metalíza, 600 ccm, cena: 49 000,-K�. Tel. 
774 678 899
* Prodám dodávku CITROEN JUMPER r.v.2001, 
naj. 230 tis.km, v dobrém stavu, cena 75 tis.K�. P�i rych-
lém jednání sleva. TEL.: 722 633 991 p.Petr

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Hledám ženu s perfektní znalostí polštiny se zna-
lostí PC, z Náchoda. Zajímavá pracovní nabídka. Tel. 
777 11 55 83
* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H	. Vý-
d�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodám šestiletého merénského valacha - zdra-
vý, odolný, výborná povaha. Cena 73 000,-K�. Tel. 
603 140 848
* Britská modrá a lilová ko�átka s PP, i bez PP. Od-
�ervená, o�kovaná, k odb�ru ihned. Tel. 603 206 743, 
491 426 680
* �ivava dlouhosrstá - krásná št�nátka s PP 
na mazlíka. Zlatá fene�ka a krémový pejsek. O�ko-
vaní a od�ervení, k odb�ru ihned. Tel. 603 206 743, 
491 426 680 

PŘIJMEME PRODAVAČKU 
DO TABÁKU V NÁCHODĚ 

na Kamenici a autobusovém nádraží.
Vhodné pro důchodkyně. 
Volejte 773 950 222

Kadeřnictví DENISA
Náchod, Českoskalická ul. 161

� dámské, pánské, dětské 
� bez objednání � nízké ceny

Tel. 491 424 581

Těšíme se na Vaši návštěvu.



Pstražna - Sezona stále v plném proudu
Smažírna a lovišt� ryb Pstražna má sezónu stále v plném prou-

du. Leží 7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, sm�rem na skansen 
lidové architektury. Pokud dostanete chu� na výbornou rybu a 
navíc vlastnoru�n� ulovenou, ur�it� �t�te dál....

Sami si zde m�žete vyzkoušet Vaše rybá�ské um�ní. K dispozici 
máte hned dv� jezírka, kde zaru�en� tu svou rybku ulovíte. Pstruha 
nebo kapra Vám na míst� usmaží nebo vyudí. Samoz�ejm� m�žete 
jen zasednout ke stolu a rybku si koupit.

V �ase, kdy �ekáte na „tu svoji pochoutku“, m�žete posed�t na ven-
kovní terase se slune�níky nebo v selské jizb� v objektu smažírny. 
Využít m�žete p�íjemného prost�edí ke krátké procházce.

A Ti z Vás, kdo dají p�ednost p�ed v�ní pe�ených ryb n��emu trva-
lejšímu, mohou si zde vybrat ze široké nabídky dekorativních strom-
k�, vhodných jak k dotvo�ení exteriér�, tak pro zkrášlení klasického 
bytu.

Na objednávku Vám tu p�ipraví táborák s pe�ením selete nebo jeh-
n�te.

V Pstražne mají otev�eno denn� od 10 do 22 hodin.
Smažírna je s dosahu oblíbené cyklostezky Kladským pomezím. 

Proto šlápn�te do pedál�, obujte pevné boty, nastartujte Váš v�z a 
ud�lejte si p�kný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova... šlápnete do pedál� z Hronova na Ž
árky 

- potom sm�r hrani�ní p�echod Doly (na mapce �ervená šipka) a máte 
to už jen dva kiláky - cíl: Pstražna

* Autem do Kudowy Zdroj, první sv�telná k�ižovatka, je tam ben-
zinová pumpa, dejte se k ní vlevo (šlapejte na plyn tak dlouho až bu-
dete 7 km od centra Kudowy) a neuhn�te ze sm�ru na skanzen lidové 
architektury ... cíl: Pstražna

p�ipravila Laka Škodová

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874 (řemeslnické centrum),

547 01  Náchod

e-mail: a.lochmanova@seznam.cze-mail: a.lochmanova@seznam.cz
www.autolaky-lochmanova.czwww.autolaky-lochmanova.cz
Tel.: 607 830 870 * 777 321 870Tel.: 607 830 870 * 777 321 870

Nabízíme:
�� míchání autolak� fy. LESONAL
    a MAX MEYER
�� prodej materiál� a pot�eb pro autolakýrníky
�� široký výb�r sprej�
�� pln�ní sprej�
�� materiály na ochranu spodk� a dutin voz�
�� autokosmetika
�� �istící prost�edky HG

Provozní doba:Provozní doba:
Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.Po-Pá 8-12 a 13-17 hod.

AUTOLAKYAUTOLAKY

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

Přijmu 

servírku 
do motorestu U Pavla 

v Náchodě.
Nástup možný ihned.

Tel. 737 194 941



Hotel TOMMY 
- pohoda, relaxace a dobré služby

„Možná jsme pro někoho tak 
trochu jiný hotel“, říká s úsmě-
vem manažer hotelu při před-
stavení Hotelu TOMMY v Nácho-
dě - Babí a dodává: „Ta jinakost 
je v zaměření našeho hotelu na 

kongresovou turistiku. Máme 
vynikající zázemí s vlastním 
kongresovým sálem, do které-
ho se vejde až 200 osob. Celé 
kongresové zázemí je velmi fle-
xibilní, dá se rozdělit na menší 
sály a salonky. Sál je klimati-
zován a lze jej využít pro firem-
ní akce, školení, společenské 
akce jako jsou módní přehlíd-
ky, divadelní představení či vel-
koplošné projekce. Jinak jsme 
ovšem klasický hotel, který je 

otevřen již druhým rokem.  Na-
bízíme komfortní ubytování, 
služby restaurace i baru. Může-
te u nás uskutečnit kongres či 
jinou akci, ubytovat soukromé 
či firemní návštěvníky, přijít na 
dobrý oběd či skvělou kávu. Je-
dinou cílovou metou je spoko-
jenost našich zákazníků. Potvr-
zením kvalitních služeb je fakt, 
že s k nám hosté rádi vracejí.“ 
Hotel TOMMY disponuje 30 lu-
xusními dvoulůžkovými pokoji 
zařízenými v moderním zámec-
kém stylu. Pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, telefon s pří-
mou volbou, TV-LCD a připoje-
ní na internet, které je zdarma. 

Celý hotel je řešen jako bezba-
riérový.
Specialitou Hotelu TOMMY 
je vlastní relaxační wellness 
centrum. „K dispozici je ba-

zén s protiproudem, 
vířivá vana, finská 
sauna, infra kabina, 
hydromasážní vana 
a malé fitness s roto-
pedy. Dopřát si u nás 
můžete relaxační masá-
že, havajské masáže, anti-
stresové indické masáže hla-
vy, masáže lávovými kameny a 
další speciality. Naše relaxač-
ní wellness centrum je otevře-

no pro každého, nejen pro ho-
telové hosty. Rádi vystavíme i 
dárkové poukazy, kterými urči-
tě potěšíte vaše nejbližší či ob-
chodní a firemní partnery. Celý 
prostor může být rovněž prona-
jmut pro uzavřenou společnost. 
Je to ideální prostředí pro ško-
lení a privátní setkání“, vysvět-
luje manžer hotelu.
   HOTEL TOMMY v Náchodě - 

Babí 
n a b í -
zí nejen kvalitní uby-
tování, ale i restaurační služ-
by. Chcete-li si odpočinout od 
městského ruchu okresní met-
ropole, máte to na dobrý oběd 
jen pár minut jízdy autem. Čeká 

na vás klidné prostředí stylové 
restaurace a po tradičním obě-
dě vám naservírujeme šálek vý-
tečné italské kávy Tonino Lam-
borghini.

KONTAKT:
Hotel TOMMY, congress & re-
lax center, Kaštanová 205, Ná-
chod - Babí 547 01, tel. 491 452 
452, mobil 602 138 333, 
www.hotel-tommy.com, 
e- mail: info@hotel-tommy.com
provozní doba restaurace: 
po-ne od 12 do 22 hodin
provozní doba relax - wellness 
centra: po - ne: od 9 do 21 hod.
foto: archiv Hotelu TOMMY a Jiří Mahler

Otevřeno 
již druhým rokem 

Ideální pro školení 
a setkání

Klienti se k nám 
rádi vracejí

Věnujte dárkový pou-
kaz na wellness služby 

Parking přímo 
u hotelu

Lázeňské 
wellness

Příjemná restaurace 
s tradiční kuchyní

Kongresové 
centrum

Ubytovací 
kapacity

Nabízíme celkovou úpravu pejskům všech plemen a velikostí 

(koupání, trimování, stříhání) 
Při první návštěvě má pejsek koupání zdarma.

SALÓNEK  MATÝSEK
www.salonekmatysek.wbs.cz
tel.: 602 361 768, Marta Stražická, Vysokov 73    

KUŘICE
ve stáří 12 týdnů, 

barva červená a černá
Červený Kostelec, 

Chovatelské potřeby
Prodej 23. září 2010 - nutno objednat
Tel.:491 461 414, Mobil:734 327 544

VESTAV�NÉ SK�ÍN� NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁ�STVÍ
Tomáš Šnajdr

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

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

Mírové nám�stí 130, 491 421 711 

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.czbchod@cyklotony cz www cyklotony czbchod@cykkklotony cz www cyklotony cz

KUPTE TEĎKUPTE TEĎ

ceny porostou...
ceny porostou...

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“



®

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

Prodám Labské kameny 
r�zné velikosti na dekoraci, 

traverzy I 1180/40 2x, I 620/40 4x 
r�zné jiné pro� ly p�eklad� I 

a sloup z pískovce
TEL.:602 145 222



„Žalobou“ za�al volební souboj v 	eské Skalici! Sdružení nezávislých kandidát� mís-
tostarosty J. Da�sy se domáhá u Krajskému soudu v Hradci Králové „ochrany dle zá-
kona o volbách“. Podaný návrh sm��uje proti registra�nímu ú�adu (M�stský ú�ad 	eská 
Skalice) a našemu sdružení Vzh�ru Skalice! Navrhovatel�m se nelíbí typ naší volební 
strany a její název. Návrh sm��ující proti naší registraci se snaží o subjektivní a mali-
chernou výkladovou konstrukci n�kterých ustanovení zákona o volbách. Krajský soud 
ve v�ci rozhodne do 15-ti dn� od podání návrhu. 

Bc. Petr Fejfar

ÚSP�CHY NÁCHODSKÝCHÚSP�CHY NÁCHODSKÝCH  
MAŽORETEKMAŽORETEK

   Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu 2010, které se konalo ve dnech 27.-29. 8. 2010, 
se  uskute�nilo ve sportovním areálu moravského Vyškova, kde se sešlo až neuv��itelných t�i 
tisíce mažoretek r�zných národností. Potkat byste zde mohli nap�íklad skupiny ze Sloven-
ska, Polska, Ma
arska, Chorvatska, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, ale samoz�ejm� také z 	eské 
republiky. Jedním z nad�jných zástupc� naší zem� se snad již tradi�n� staly náchodské ma-
žoretky MONA, které m�ly své zastoupení nejenom v miniformacích, ale p�edevším také ve 
skupinách s pom pomy.
   Celá sout�ž se zapo�ala v pátek ráno, kdy byly na programu miniformace. Sestava náchod-
ských mažoretek sklidila mezi diváky úsp�ch a u poroty si ve zdejší obrovské zahrani�ní kon-
kurenci vysloužila nádherné 4. místo. Náchod dále zastupovala miniformace seniorek baton. 
I tato skupinka ze sebe vydala to nejlepší a nakonec stanula na stupních vít�z� s titulem 1. 
vicemistr Evropy. Odpoledne pak pokra�ovala sout�ž s pom pomy, kde náchodské mažoretky 
MONA reprezentovala se svým sólem Anna Bergerová. Po dlouhém �ekání na výsledky, které 
se protáhlo až do pozdních ve�erních hodin, p�išlo další p�íjemné p�ekvapení v podob� titulu 
1.vicemistra Evropy v této kategorii.
   Ned�le se stala sice posledním, ale pro skupinu MONA Náchod tím nejd�ležit�jším � nálovým 
dnem. Náchodské mažoretky zde totiž startovaly ve všech sout�žních kategoriích. Kadetkám se 
to zajisté povedlo. Po sou�tu bod� z pochodového de� lé a pódiových skladeb si odvezly dom� 
krásné 4. místo. Stejn� tak juniorkám, které u poroty též sklidily zna�ný úsp�ch a po sou�tu bod� 
si zasloužily skv�lé 5. místo. Poslední skupinou, která reprezentovala nejen Náchod, ale p�edevším 
	eskou republiku, byly seniorky. Tato skupina si z moravského Vyškova odvezla st�íbrnou medaili 
a titul 1. vicemistra Evropy pro rok 2010.                      Veronika Pecoldová (redak�ne zkráceno), 

foto Z.Pecold

Nap�íklad poslední dv� ve�ejné telefonní 
stanice v soukromých domech na Hro-
novsku: v lokalit� na Studýnkách a v 
Malé 	ermné. Stanice nejsou využívány 
a tak Rada m�sta Hronova schválila jejich 
zrušení.                                                              (r)

Jedním z nejvýznamn�jších dokument�, 
který ur�uje další rozvoj m�sta �i obce je 
územní plán. V pravidelných intervalech je 
tento dokument aktualizován a není to roz-
hodn� levná záležitost. O zpracování nového 
územního plánu rozhodli nedávno i v Úpici. 
Schválená smlouva o dílo s dvojicí realizá-
tor� od�erpá z m�stské pokladny �ástku 804 
000,-K�.                                                      (r)

CO VŠECHNO 
ODVÁL �AS?

NOVÝ PLÁN

RODNÝM 
KRAJEM

Blokáda 
dopravy 

v Náchod�

Muž roku 2010Muž roku 2010
Zapln�né M�stské divadlo Dr. 	ížka 
v Náchod� bylo v pátek 27. srpna 2010 
sv�dkem letošní finálové sout�že Muž 
roku 	eské republiky a Slovenské re-
publiky. Již 11. ro�ník této prestižní 
sout�že, která je sou�ástí charitativní 
akce Den dobrých skutk�, p�inesl cel-
kový výt�žek 109 tis. K�. Ten bude 
v�nován stacioná�i NONA Nové M�s-
to nad Metují, Ústavu sociální pé�e v 
	eské Skalici a na lé�bu Martina Za-
cha, lo�skému vít�zi této sout�že.
Do letošního klání se p�ihlásilo cel-
kem 789 mladík�, z nichž do páte�ní-
ho finále postoupilo po šesti z 	eska 
a Slovenska. Ti se utkali v n�kolika 
r�zných disciplinách, nap�íklad otázka 
z poroty, promenáda v luxusním prá-
dle atd. Titul Muž roku 2010 	R získal 
dev�tadvacetiletý projektový manažer 
Jan Hájek (na fotografii) z B�eclavi. 
V listopadu 2010 se zú�astní sout�že 

Manhunt International na Taiwanu. Mu-
žem roku 2010 Slovenska se stal Adam 

Barabáš (20) z Dubnice nad Váhom, 
student a choreograf. Je to vícemistr 
sv�ta ve volném tanci, což p�edve-
dl v jedné svojí disciplin�. Student a 
kondi�ní trenér Jan Pochobradský (23) 
skon�il z 	ech� na druhém míst� a 
bude ú�astníkem listopadové sout�že 
Mister International v Jakart�. Hodno-
cení finalist� bylo v rukách známých 
osobností, z kterých vyjmenujme ale-
spo� Zde�ka Srstku, Vladimíra Brab-
ce, Libuši Švormovou nebo Kamilu 
Mou�kovou. P�edsedou poroty byl 
lo�ský vít�z Muže roku 2009 Martin 
Zach, který zde byl se svojí p�ítelkyní 
Nikolou. V kulturním programu vy-
stoupili zp�váci ze Superstar Jan Ben-
dig, Miro Šmajda, Ond�ej Ruml, Klára 
Za�ková a další. Ve�erem provázela 
Eva Aichmajerová Decastelo a Bo�ek 
Slezá�ek.

 Text a foto Ivan Vávra

Monster show v Náchod�Monster show v Náchod�

Ve Skalici za�ali zostra

V Náchod� se prezentovala kaskadérská 
MONSTER SHOW. K vid�ní byla vo-
zítka, která tak hned na silnici nepotkáte 
(foto �.1) i styl jízdy, který tak snadno ne-
uvidíte (foto �.2).

 foto pro ECHO Josef „Pepa“ Voltr  

Všechny nespokojené ob�any zve ob�an-
ské sdružení Obchvat Náchoda na bloká-
du dopravy, která bude ve �tvrtek 16.zá�í 
v 16 hodin. Sraz demonstrant� na podpo-
ru výstavby obchvatu je na parkovišti u 
polikliniky v 15,40 hod. a následn� bude 
probíhat pochod po p�echodech na kru-
hovém objezdu u Slávie.                     kp

Na novinových stáncích a u vybraných 
knihkupc� se objevuje jubilejní, již 40. 
�íslo sborníku Rodným krajem. Sborník 
p�ináší ve vynikající obsahové i gra� cké 
kvalit� �adu zajímavostí z našeho regionu. 
Namátkou vybíráme témata, o kterých si v 
novém �ísle Rodným krajem m�žete p�e�íst: 
Historie pošty v Jasenném na Jarom��sku, 
Repinova studie protodiakonova roucha z 
�ervenokostelecké obrazové galerie, osudy 
židovské rodiny Krausových z Náchoda a 
Velkého Po�í�í, Poutní kaple Smržov pohle-
dem farní kroniky atd.                                   (r)

ALFA 
výroba Klí��
Náchod, Krámská 731

* kování, zámky, klí�e
* montáž bezpe�nostního kování
* výroba klí�� 
   (i speciálních na kartu)
* klí�e trezorové
* zhotovení autoklí��
* kódování autoklí�� - NOVINKA
* nouzové otevírání byt�

NON STOP 
606 267 922

1.2.



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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 	 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

www.renovnabytek.cz
tel.: 491 487 409, 

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

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  

Nové M�sto n/Met. – RD s garáží nedaleko centra, 
ale na klidném míst� se zahradou ..............2,595mil.
Hronov -podíl na dom� s bytem 3+1(74m2)..940tis.,
Dobruška–velmi p�kný byt 2+1 v OV .....1,150mil.
Náchod – �RD 2+1 s možností z�ízení dalšího bytu 
3(4)+1 se samostatným vchodem…….2,495mil.
Police n/Met. – atypický byt 1(2)+1 v OV…590tis., 
Náchod – pronájem t�í kancelá�í..9 409,-K�/m�s. 
Nové M�sto n/Met. – �adový RD (5+1 a 1+kk) se 
zahrádkou a garáží v na Františku…..2,799 900,-K�
Náchod - podsklepená zd�ná chata s bazénem u 
lesa s vl. zahradou,koupelnou,pergolou………1mil.
He�mánkovice – RD 4+1 s dv�ma garážema na 
Broumovsku vhodný k bydlení i rekreaci ......1,700mil.
Rožmitál – RD s garáží na Broumovsku vhodný 
k trvalému bydlení, možnost 1-2 byt�…….2,100mil.
Vrchoviny – menší rodinný domek s altánem, 
bazénem, krbem, chatkou, rybní�kem .......1.490mil.
Nedv�zí – zd�ný domek v Orl. h. 7km od Deštné v 
OH s pot��kem,možno zbudovat rybník ...1.575mil.
Lipí u Náchoda – RD s menší zahradou ..1,280mil.
Doubravice – staveb. pozemek s chatou ...... 450tis.
Náchod – podsklepená d�ev�ná chata s vlastní zah-
radou o vým��e 375m2 nad koupališt�m…...450tis.
B�loves - ideální 1/2 RD s bytovou jednotkou 3+1 
se vl. vchodem, garáží a zahradou ................. 950tis.
P�ibyslav nad Metují - d�m sestává z hl. obytné 

�ásti,vým�nku,stodoly a staveb.pozemku...1,500mil.
Kramolna - modern� zrekonstruovaný rodinný d�m 
4+1 s pozemkem o vým��e 877m2 ............2,495mil.
Hronov –dvoug.RD(1+1 a 4+1)ve výborném stavu 
s garáží,lukrativní místo,udržovaný poz ....3,700mil. 
Velké Po�í�í - kompletn� zrekonstruovaný nadstand-
ardní dvoug.rodinný d�m (5+1, 3+1) .............4,250mil.
Nové M�sto n./Met. – dva stavební pozemky  
972m2 a 1 182m2, lukrativní místo ...........Info v RK
Babí u Náchoda - zahrada s d�ev�nou chatou na vl. 
pozemku 718m2,klidné místo pro relax ......... 330tis. 
Hlav�ov - poloroubená útulná chalupa 3+1 nedale-
ko Police n./Met.,vhodná i k trv. bydlení ..1,050mil.
Náchod – dvoupodlažní RD  ve Starém M�st� n/
Met. se zahrádkou na klidném míst� ............. 995tis.
Náchod – Klínek – stavební pozemek o vým��e 
1 640m2, možnost odkupu i ½ pozemku ...1,070mil.
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.
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 .............. 950tis, 
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou ... 160tis.

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

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/m2 

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%

Novinka! 
- prodej a montáž

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!

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

608103810, 606270421
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VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P
DU, SKLEP, D
M

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

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

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

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

Možnost uplatn�ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.

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

Nabízíme nové kurzy
- masérské

- masérské techniky
  * reflexní masáže * lymfatické masáže

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

- p�ístrojové techniky
     

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

           

Město Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v domě č.p. 50,  Odboje – volný byt č. 3, vel. 1+1 v 1. NP o výměře 58,4 m2

Bytovou jednotku v domě č.p. 276, Bartoňova ul.  – volný byt č. 1, vel. 1+kk v 1. NP o výměře 33,5 m2

Bytovou jednotku v domě č.p. 277, Bartoňova ul. – volný byt č. 11, vel. 1+kk v 3. NP o výměře 34,4 m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 měsíců 
se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

Byt č. 3/50  – min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce  20.000,- Kč
Byt č. 1/276  – min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, depozitní smlouva na 46.000,- Kč
Byt č. 11/277  – min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, depozitní smlouva na 46.000,- Kč

Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který splňuje všechny násl. podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento  spoluvlastnický podíl 
    zabezpečuje bydlení v samostatném bytě
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě  platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem bytu na  základě důvodů uvedených v § 711 odst.2 s výjimkou písm. 
g) občanského zákoníku  v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění 
    občanského zákoníku) 
h) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města přene-
chali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením. 
Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem:

Výběrové řízení – byt 3/50 - neotvírat
Výběrové řízení – byt 1/276 – neotvírat
Výběrové řízení – byt 11/277 - neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení. 
Uzávěrka přihlášek: 01.10.2010 do 13,00 hod., Informace tel. 491405247, pan Jaroslav Bidlo
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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UMLAUF velkoprodejna, Hostovského 525 (u Penny) , 549 31 Hronov, tel: 491 483 489, info@umlauf-cz.cz

• zahradní ruční nářadí FISKARS
• možnost nákupu na splátky

řetězových pil • drtičů větví 
   • vysavačů listí a štípačů dříví

DOPRODEJ ZAHRADNÍ TECHNIKY
Kompletní nabídka na www.sekacky-online.cz.Kompletní nabídka na www.sekacky-online.cz.

l f

 PODZIM JE TADY a přináší AKČNÍ CENY

 Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce�ujte prevenci, která vám 
v mnoha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád�ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. 
Výstupem t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran�ní a odhadem ceny. 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
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SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

platí do konce zá�í
Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

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

Sleva 30 % na hru Sleva 30 % na hru 

ricochet a squashricochet a squash

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

P�l kila mletého vep�ového masa 
smícháme s nahrubo nakrájenou cibu-
lí, nama�kaným �esnekem, drceným 
kmínem, grilovacím ko�ením, 2 vej-
ci, lžící plnotu�né ho��ice a trochou 
strouhanky. Na peká�ek dáme tuk, 
poklademe nahrubo nakrájenou cibuli, 
p�idáme masovou sm�s, kterou roz-
prost�eme po peká�i. Dáme do trouby 
péci asi na 20 minut. Poté vmícháme 
pokrájené houby syrové nebo nakláda-
né s pokrájenou lah�dkovou cibulkou. 
Dáme ješt� do trouby na 15 minut péct. 
Vhodnou p�ílohou jsou bramborové 
hranolky, nebo chléb a kyselá okurka. 
Tak, a� Vám chutná.... 

p�eje Laka Škodová

��������	
���
ZAPÉKANICEZAPÉKANICE

Hv�zdné oslavy fotbalu v Dolanech
Do Dolan u Jarom��e dorazil v sobo-

tu 14.8. hv�zdný Arabela Team. Roman 
Skamene, Jarda Sypal, Pavel Novotný 
nebo Kamil Emanuel Gott byli hv�zda-
mi oslav 40 let fotbalu v obci. Po�ádající 
T�lovýchovná jednota Dolany p�ipra-
vila pestrý program, kterému p�ihlížely 
t�i stovky spokojených lidí. Nenaplnily 
se obavy z po�así, dolanský sportovní 
areál odpoledne ozá�ilo sluní�ko. Velké 
pod�kování pat�í všem dobrovolným or-
ganizátor�m, pomocník�m i sponzor�m 
akce, kterými byli obec Dolany, Nada�-
ní fond Petra Pakosty, P�emek Kejzlar, 
Tiskárna Dukase Hradec Králové a dal-
ší. Uznání zaslouží i dolanské divadlo 
za zap�j�ení stanu, stol� a lavic.

Vše za�alo v pravé poledne fotbalovým 
soubojem starých gard, Dolany porazily 
v derby 	áslavky 2:1. Da�ilo se i domá-
cím žá�k�m, kte�í si s chutí zast�íleli. 
Malé jarom��ské hokejisty na dolanském 
pažitu porazili 16:0, na penalty pak 2:0. 
Následovalo slavnostní zahájení oslav 
moderátorem Arabela Teamu Radkem 
„Kajmanem“ Komorá�em. Mikrofonu 
se postupn� ujali p�edseda TJ Dolany 
Petr Záliš, starosta obce Ji�í Plšek, pat-
ron oslav, senátor Petr Pakosta, p�edseda 
Okresního fotbalového svazu v Hradci 
Králové Martin Zbo�il a dlouholetý ta-
houn dolanské t�lovýchovy Honza Pádr, 
který dopsal a vystavil kroniky TJ. O zá-

bavu publika se pak staral Arabela Team, 
který v exhibi�ním fotbalovém zápase 
remizoval s domácími hrá�i 6:6, na pe-
nalty 4:4.

„Protek�ní spratek“ Pavel Novotný se 
b�hem zápasu �asto obnažoval, Roman 
Skamene potvrdil pov�st kanonýra. Ná-
sledovalo pásmo vypráv�ní a písni�ek.

P�ítomné dostal ve � nále do varu Gott 
velkými hitovkami svého slavného jme-
novce. Slavná parta kolem manažera Jir-
ky Rámeše pak odjížd�la z Dolan hodn� 
spokojená. Vše zdokumentoval pohoto-
vý fotograf, sekretá� OFS Hradec Lubo-

mír Doud�ra. Ve�erní tane�ní zábav� se 
skupinou Griotte Trio p�edcházela ukáz-
ka breakdance. Dolanský trenér Jirka 
Podolník oslavil své kulaté narozeniny 
v pr�b�hu zábavy ve velkém stylu. „P�i-
vezl jsem si rumba koule

a sko�il na jevišt�, kapelu jsem dopro-
vodil,“ usmívá se známý šprýma�, který 
veselici nezrušil ani necht�ným úderem 
rumba koulí do mikrofonu. Dolanské 
fotbalové oslavy se povedly, akce výraz-
n� p�isp�la k oživení sportovní a kulturní 
nabídky v regionu.

Petr Záliš, p�edseda TJ Dolany

                                                tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                

* speciality bezmasé kuchyně * domácí zákusky a koláče

17. – 19. září 2010
Kuřecí a vepřové steakyKuřecí a vepřové steaky

Sobota 18.9. od 20 hodin COUNTRY VEČER

pondělí-neděle od 11 hodin obědy

Sportovní centrumSportovní centrum

* badminton
* tenis
* squash
* spinning
* fitness

* badminton
* tenis
* squash
* spinning
* fitness

Síla, rychlost, zábava a relaxace pod jednou st echouř

tel.: 775 770 700
www.sportovnicentrum.cz

tel.: 775 770 700
www.sportovnicentrum.cz

Nové M sto nad MetujíěNové M sto nad Metujíě

fitnes squash tenis spinning badminton

Retrospektivní výstava
V pátek 10. zá�í v 17 hodin bude v Galerii výtvarného um�ní v Náchod� - zámecké jízdárn� 

zahájena výstava díla akademického malí�e Jind�icha R�ži�ky, rodáka z Police nad Metují. 
Tento gra� k, malí�, fotograf a restaurátor, žijící v Praze, vystavuje v GVUN samostatn� po-
prvé.

Výstava v zámecké jízdárn� bude otev�ena do 31. �íjna, denn� krom� pond�lí, od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin.


