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  SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

LIKVIDACE ZÁSOB
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

NAU�NÁ STEZKA

Našel se 
kocourek

„UKRADENÝ 
PREZIDENT“

NOVÝ WEB

Dne 1. října bude slavnostně otevřena nová 

naučná stezka po Hronově a okolí. Jedná se 

o součást mikroprojektu, který Hronov realizuje 

společně s polským partnerským městem 

Bielawou. Celkem bude naučná stezka obsahovat 

40 informačních tabulí v českém, anglickém 

i polském jazyce.                                                 (r)

V úterý 14.září byl nalezen pod horní 

nemocnicí v křoví v Náchodě mourovatý 

kocourek s huňatým ocasem. Věk asi okolo 

1 roku. Pokud Vám kočička chybí, volejte 

776 727 901

Busta prvního česlovenského prezidenta 

T.G.Masaryka byla ukradena z josefovského 

parku. Jedná se o cenné dílo z dílny 

akademického sochaře Pavla Nováka. Nejedná 

se o první případ, kdy se umělecké dílo s 

motivem prezidenta Masaryka na Jaroměřsku 

stalo terčem útoku zlodějů. Před čtyřmi lety 

potkal podobný osud reliéf na jezbinském 

hřbitůvku. Připomeňme, že Masarykovu bustu 

odhalil v roce 1994 v Jaroměři - Josefově 

spisovatel Miroslav Ivanov.                          (r)

Skautské sředisko Jiřího Šimáně 

v České Skalici vstupuje do nového 

školního roku i s novou internetovou 

prezentací. Snahou bylo zlepšení 

grafické podoby původního webu, 

dosáhnutí jednoduchosti i spojení 

vizuální podoby s původní skautskou 

tradicí. Web naprogramoval Jakub 

Valtárek - skaut z Náchoda. 

Adresa webu je: www.skautCS.cz

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).

Jedna svářečka pro 
elektrodu, céóčko i TIG



PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Kam volat v tísni?
Každému z nás se m�že stát, že se ocitne v nouzi.Nap�íklad nám m�že v dom� 

prasknout voda, uniknout plyn, zkratovat elekt�ina. M�žeme se ale také stát 
ú�astníkem dopravní nehody, ob�tí �i o�itým sv�dkem trestného �inu �i p�estupku, 
m�že nám p�ed o�ima zkolabovat n�jaký �lov�k, anebo m�že akutní zdravotní 
problém potkat p�ímo nás samotné. Stát se m�že prost� cokoli. Jsme však na tyto 
situace p�ipraveni? Víme, kam si v nouzi zavolat o pomoc?

V první �ad� bychom v krizové situaci m�li zachovat chladnou hlavu a co nejrychleji se 
pokusit o vyhodnocení stavu v�ci. Pokud se jedná o zdravotní problém, je nám k dispozici 
linka 155 zdravotnické záchranné služby. Tu obsluhují vyškolené operátorky p�ipravené 
nás uklidnit, p�ípadn� nám i poradit, jak správn� postupovat p�i poskytování první 
pomoci. V p�ípad� požáru, ekologické havárie, apod. bychom m�li ihned p�ivolat hasi�e 
prost�ednictvím tís�ové linky 150 nebo 112. Další složkou p�ipravenou nám pomáhat je 
Policie �eské republiky s tís�ovou linkou 158.

I když opera�ní centra hlavních složek integrovaného záchranného systému jsou 
navzájem propojena a jsou schopna b�hem pár sekund nouzovou zprávu p�edat pot�ebné 
složce, vždy je lepší volat té, jejíž pomoc je nejakutn�ji pot�eba. Pokud by se stalo, že 
se pot�ebné složce nem�žeme dovolat m�žeme využít krizovou linku �. 112, která je 
vybavena nejmodern�jší technologií a lze se na ni dovolat, i když váš operátor zrovna nemá 
v míst� nešt�stí dostate�n� silný signál. Váš hovor na tís�ovou linku bude p�esm�rován na 
nejbližší opera�ní st�edisko, které je ve v�tšin� p�ípad� v krajských m�stech. V p�ípad� 
p�etížení linky na jednom st�edisku, bude váš hovor automaticky p�esm�rován do jiného 
opera�ního st�ediska. To však na odbavení žádosti prakticky nemá vliv. Aby pomoc byla 
ú�inná, je d�ležité operátor�m co nejpodrobn�ji událost popsat. P�edevším jim sd�lte, co 
se stalo, v�etn� rozsahu, p�esného místa události. Uve�te i vašeho jméno a p�íjmení a další 
informace podle pokyn� dispe�era. I když se leckdy m�že zdát, že operátor zbyte�nými 
dotazy vyslání pomoci oddaluje, jist� se jedná jen o informace d�ležité pro jeho správné 
rozhodnutí. Navíc záchraná�i v�tšinou vyráží již b�hem hovoru a operátor jim další 
informace p�edává až v pr�b�hu jízdy. Proto s ukon�ením hovoru vždy vy�kejte až na 
pokyn operátora, že všemu rozum�l.

Ne ve všech krizových situacích však je nutné zat�žovat linky tís�ového volání 
integrovaného záchranného systému. Na poruchy vodovodního rozvodu �i elektroinstalace 
je t�eba volat specializovaná pracovišt�. Stejn� tak t�eba v p�ípad� nouzového otev�ení 
zabouchnutých dve�í �i odchytu roje v�el. Je dobré si již nyní promítnout všechny možné 
krizové situace a �ísla pomoci si telefonní seznamy �i pam�ti telefon� doplnit. �ert nikdy 
nespí!                                                                                                      Old�ich P�ibyl

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Becherovce u kolébky stál Josef Vitus Becher (1769-1840). Krom� obchodování s ko�ením a ko-
loniálním zbožím se v�noval i výrob� alkoholu. Již roku 1794 si pronajal kdesi v Karlových Varech 
vinopalnu a za�al experimentovat s likéry.

Po�átkem �ervence 1805 se v dom� Josefa Bechera s poetickým názvem U t�í sk�ivan� ubytoval 
hrab� Maxmilian Friedrich von Plettenberg-Wittem-Mietingen spolu se svým sluhou, dv�ma ko-
mornými, štolbou, ko�ím, kucha�em a osobním léka�em Dr. Frobrigem. Je otázkou, kde a kdy tento 
tajemný Angli�an na�erpal zkušenosti a inspiraci ke „kouzl�m“ s bylinami, ale práv� t�m se spolu s 
Josefem Becherem v jeho p�ilehlém krámku v�noval. Dr. Frobrig ve Varech nepobýval dlouho, ale 
to, co na rozlou�enou Josefu Becherovi zanechal, p�etrvalo v�ky - recept na budoucí Becherovku.

Po dva roky piloval drogista Josef Becher recepturu Dr. Frobriga, než za�al v kv�tnu 1807 prodávat 
Becherovku. Tehdy se nazývala „English Bitter“ a užívala se jako žalude�ní kapky. Ve m�st�, kam 
v�tšina láze�ských host� p�ijížd�la práv� s neduhy zažívacího traktu, se zdravotní likér rychle ujal. 
Na rozdíl od bylin a ko�ení prodávaných na váhu �i b�žn� ordinovaných žalude�ních diet se v podob� 
Becherových kapek snoubila blahodárná síla bylin s osv�žujícím vlivem lahodného likéru. Po pová-
le�ném odsunu rodiny Becher� a zestátn�ní likérky byla Becherovka 57 let v rukou státu.

Za dob socialistického �eskoslovenska se stala Becherovka jedním z nejúsp�šn�jších vývozních 
artikl� v�bec. Od roku 1997 probíhala její privatizace, ale teprve v záv�ru roku 2001 byla úsp�šn� 
dokon�ena.

Nejznám�jším �eským osv�žujícím koktejlem je mix Becherovky s tonikem- tzv. Beton. Tento 
dnes tak�ka „lidový nápoj“ byl poprvé p�edstaven na Sv�tové výstav� Expo´67 v Montrealu. Nabízí-
me Vám trochu jinou nezvyklou kombinaci.

MAGIC SUNSET
Do sklenice napln�né po okraj kostkami ledu nalijeme 4 cl Becherovky. P�idáme 15 cl pome-

ran�ového džusu a k tomu opatrn� nalijeme 1 cl grenadiny /�erveného sirupu/, abychom dosáhli 
dvoubarevného efektu. Na záv�r vložíme na hranu sklenice na�íznutou jahodu nebo pomeran�. 
Vznikne nám úžasný drink p�ipomínající zá�ící slunce na nebi, které zárove� zbarví obzor do ruda. 
Jaká romantika...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

BECHEROVKA

Škola v Kr�ín� slaví 10. narozeniny!
Kdybychom spo�ítali kr�ínské škole, 

která stojí na Žižkov� nám�stí v Novém 
M�st� nad Metují, kolik jí vlastn� oprav-
du je, došli bychom k �íslu 118. V zá�í 
1892 se totiž za�alo poprvé vyu�ovat 
v nov� postavené škole. V zá�í 2000 se 
škola otvírala znovu. Tentokrát to bylo 
po rozsáhlé rekonstrukci hlavní budovy, 
ke které byl p�ipojen nový pavilon. Už 
deset let kr�ínští žáci a u�itelé využívají 
moderní bezbariérové vybavení své ško-
ly. A jak to u nás vlastn� chodí? P�ij�te 
se sami p�esv�d�it 18. zá�í, kdy se v No-
vém M�st� nad Metují otvírají památky 
v rámci Dn� evropského d�dictví a kdy 
bude škola otev�ena pro ve�ejnost. Ten-
to den odstartuje tradi�ním historickým 
pr�vodem Jana �ern�ického z Kácova, 
kterého se zú�astní žáci a u�itelé nejen 
naší školy, ale i ostatních novom�st-
ských škol. Celý den si pak budete moci 
prohlédnout naši školu, nahlédnou i do 
historie a to prost�ednictvím fotogra-
	 í, kronik, u�ebních pom�cek i dalších 
materiál� z archivu školy a ze Státního 
okresního archivu v Náchod�. Ve vesti-
bulu školy je p�ipravena pro návšt�vníky 

výstava z fotogra	 í zachycující posledních 10 let života školy a z prací žák�, kte�í se 
v hodinách nechali inspirovat tematikou �asu. P�ij�te a oslavte s námi 10. narozeniny. 
T�šíme se na vaši návšt�vu. 

Žáci a u�itelé ZŠ

Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci  ........................................................1 495 000,-Kč
Světlý družstevní byt 4+1 s balkonem v Novém Městě nad Metují  ...................................................1 570 000,-Kč
Pěkný rodinný dům s udržovanou zahradou v Červeném Kostelci  ........................................................2 190 000,-Kč
Byt 3+1 v osobním vlastnictví na Malecí, Nové Město nad Metují  ....................................................1 570 000,-Kč
Rodinný dům po rekonstrukci v klidné části Otovic u Broumova ............................................................1 995 000,-Kč

Větší rodinný dům Velké Poříčí
K prodeji se nabízí v�tší rodinný d�m – vila se t�emi garážemi a udržovanou 
zahradou ve velmi klidné �ásti Velkého Po�í�í. P�vodn� továrníkovo obydlí 
v dobrém technickém stavu se skládá z garáže, sklep� a p�ádelny, dále 
v 1.NP samostatná bytová jednotka 3+1 se vstupní verandou. V 2.NP je 
v�tší byt 2+1 s  lodžií. Na udržované zahrad� bylo zbudováno menší kryté 
posezení s grilem. Posezení zp�íjemní jezírko s lekníny. Objekt je napojen na 
všechny inženýrské sít�. 
� Cena: 2 249 000,-K�

info: 777 602 884 www.realityeu.com 

EU TIP

SUSHI - JEDNA Z NEJV�TŠÍCH DELIKATES
Pojmem carpaccio [karpá�o] se dá nazvat vše, co je nakrájeno na tenké plátky, podáváno 
Sushi (suši) je tradi�ním japonským jídlem s tisíciletou historií. Jen málokdo ví, že sushi v 
doslovném p�ekladu znamená kyselá rýže. První zprávy o jeho rozší�ení pocházejí ze 7. sto-
letí, kdy byla v Asii vlivem buddhismu zakázána konzumace masa. Sushi se p�ipravuje ze 
syrových ryb, krevet, chobotnic, sépií, zeleniny a hub. Také lze použít mnoho dalšího - na-
p�íklad avokádo, okurku, listový špenát, �edkev, dýni, bambus �i vejce. Sushi zajiš
uje bo-
hatý zdroj mastných kyselin, jódu, protein� a minerál�. Krom� výživové hodnoty je oce�o-
vaná i jeho podoba, �astokrát p�irovnávaná k um�leckému dílu, které vyjad�uje životní styl 
Japonc�. Tato specialita má miliony fanoušk� i odp�rc�. Nejv�tšího boomu dosáhla kultura 
sushi ve 20. století a tento rozkv�t trvá dodnes. Nezkusit alespo� jednou za život zajít si na 
tuto lah�dku by byla škoda. Pokud jste této dobrot� p�išli na chu
, je pravd�podobné, že 
jste si vále�ky z rýže namá�eli do japonské sójové omá�ky a do trošky pekeln� pálivého, 
ale výte�ného k�enu wasabi. Takové servírování sushi je typické. Pokud se však chcete stát 
skute�nými znalci a fajnšmekry, asketicky si tyto dopl�ky odpustíte, stejn� jako pojídání 
h�lkami. Gurmán totiž podle tradice drží kousky sushi lehce mezi palcem a ukazová�kem 
a p�i vkládání do úst oto�í, maso se tak stane první složkou, které se jazyk dotkne. Pokud 
byste zatoužili nechat svého dosavadního zam�stnání a život zasv�tit sushi, m�žete se stát 
žákem n�kterého asijského mistra kucha�e. Ti, kte�í se cht�jí nau�it jen základy p�ípravy su-
shi, mají možnost absolvovat jeden až dva semestry na tokijské Sushi Univerzity. Zru�nosti, 
které se u�í obvykle až deset let, sice nedosáhnete, ale na založení malé skromné restaurace 
to prý sta�í. A co si tedy v sushi restauraci máte objednat? Nap�íklad Sashimi sushi (klasická 
nakrájená syrová ryba s omá�kou, wasabi a sezónní zeleninou), Nigiri sushi (s octovou rýží, 
avokádem nebo vejcem), Maki sushi (nejznám�jší varianta - rybka zabalená v rýži a mo�ské 
�ase nori) nebo Temaki sushi (kornout z mo�ské �asy pln�ný rybou a rýží). Japonský pokrm 
si ale m�žete zkusit p�ipravit i doma. Sta�í mít ty správné ingredience, které už dnes není 
problém sehnat ani u nás, a chu
 poprat se s nezvyklou úpravou.
Recepty k této �ásti našeho gastronomického cyklu spolu s druhy sushi a doporu�enými 
nápoji 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 
sushi

 VZPOMÍNÁME
  Dne 19.zá�í 2010 uplyne již 5 dlouhých let, kdy 
dotlouklo srdí�ko našeho milovaného tatínka, d�-
de�ka a tchána, pana Jana Vítka z Náchoda.
V našich srdcích však žiješ dál, nebo
 láska smrtí 
nekon�í.

Moc nám chybíš.

Stále vzpomínají synové Jé�a a Libor s rodinami

          VZPOMÍNKA
                 Se zármutkem v srdci vzpomínáme 
na našeho d�de�ka a tatínka, báje�ného �lov�-
ka pana Rudolfa Hladkého z Náchoda, který 
nás navždy opustil 18.9.2008. 

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.

manželka a dcera s rodinou

608103810, 606270421
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OZ�STALOST
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

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

MD, podnikatele

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

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

Hledání Eldoráda 
je op�t tady!

Zveme všechny 
malé i velké p�íz-
nivce tohoto tra-
di�ního pochodu 
Pekelským údolím 
s atrakcemi a po-
hádkovým lesem. 
Start je v sobotu 2.10.2010 v Náchod� na 
Písáku. Ob�erstvení v cen� vstupného.



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

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 
NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (16)

B�loveské lázn� MUDr. Vladimíra Honla a s tím související stá-
�írny minerálky se dlouhá léta vymykaly pr�myslovému charakteru. 
P�vodní malá stá�írna Idy se od za�átku minulého století nacházela 
na dvo�e lázní pod cestou k lomu. Jako konkuren�ní podnik vybu-
doval Jaroslav Popílek v roce 1932 na druhé stran� Metuje vlastní 
stá�írnu z nového pramene, nazvaného Hedva.

Se vzr�stajícím zájmem o minerálku a stížnostmi host� na hluk 
byl po roce 1950 provoz zastaven a stá�írna Idy byla p�est�hová-
na do objektu Hedva. Ani to nesta�ilo, tak byl nakonec vytipován 
pozemek pro novou stá�írnu mezi železni�ní tratí a Kladskou ulicí. 

Bylo zapo�ato se stavbou a v roce 1980 byl zahájen zkušební pro-
voz. Okolnosti vzniku akciové spole�nosti a pozd�jšího konkurzu 
byly popsány v knize „ Ješt� n�co z b�loveské historie“. Prázdný 
betonový objekt koupili soukromí vlastníci Bor�vka a Kalifa. P�es 
veškerou snahu se nepoda�ilo objekt zprovoznit a budova zeje 
prázdnotou.

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�l-
te je prosím na adresu samek.beloves@seznam.cz nebo do redakce 
ECHA.

STÁ�ÍRNA IDY A HEDVY

 � Stá�írna Hedvy p�ed válkou

 � Nová stá�írna Ida

 Zhruba p�ed týdnem odlétli z hradeckého letišt� ú�astníci 17. ro�-
níku CIAF na svá domovská letišt�. Využili jsme proto p�íležitosti              
a položili n�kolik otázek Alešovi Cabicarovi, �editeli CIAF.

*M�žete dnes, po úsp�šném skon�ení letošního ro�níku, sd�lit na-
šim �tená��m n�jaké zajímavosti?
 Rád. Nejpodstat-
n�jší je fakt, že v pr�-
b�hu letošního ro�ní-
ku nedošlo k žádným 
nep�edvídatelným 
událostem, ani ke 
zran�ním by
 sebe-
leh�ího charakteru, 
a to jak v letových,  
tak i diváckých pro-
storách. Samoz�ejm� 
díky ukázn�nosti 
návšt�vníku na jed-
né stran�, ale i per-
fektní práci Policie 
�R, M�stské Policie, 
všech po�adatel�, 
pilot� a letového 
personálu samotného – zkrátka všech 538 lidí, kte�í se na zabezpe�ení 
�i programu CIAF podíleli. N�kolik zajímavých fakt� v �íslech – ná-
všt�vnost tém�� 64 tisíc lidí, celkem 87 kus� techniky, spot�ebováno 
asi 78 tisíc litr� leteckých pohonných hmot, akreditováno 231 noviná�� 
z 12 zemí.

*Jednou z pozoruhodných záležitostí byl jist� seznamovací let 
Mons.Dominika Duky, Primase �eského a arcibiskupa pražského 
na letadle L29. Musel jste ho hodn� p�emlouvat?
 V�bec ne. Celé to vzniklo tak, že jsme s Jeho Excelencí kdysi ho-
vo�ili a on se nám p�iznal, že má k létání velmi pozitivní vztah, nebo
          
i jeho tatínek kdysi sloužil u letectva. Odtud byl jen kr��ek k  letu, zby-
tek bylo odhodlání, odvaha, touha. Mons. Duka (na fotogra	 i) mi dal 
svolení k po�ízení obrazového záznamu jeho letu, takže Vaši �tená�i se 

mohou na samotný pr�b�h podívat, a to p�ímo z kokpitu letounu. Video 
m�žete najít na internetové adrese www.airshow.cz.

* Jako �editel CIAF máte letošní ro�ník za sebou, ale jste také líd-
rem kandidátky TOP09 v Náchod�. Se svým týmem již ur�it� pra-
cujete na p�íprav� komunálních voleb. Prozradíte n�co nového?
 V sou�asnosti máme již hotovo naše prohlášení k ob�an�m m�sta 
Náchoda. Je možné se s ním seznámit na našich webových stránkách 
www.top09.cz (region Náchod) nebo prost�ednictvím sociální sít� FA-
CEBOOK ve skupin� TOP09 NÁCHODSKO. V krátké dob� nás �eka-
jí dv� akce, první se bude konat na Ostrovech, a to v ned�li 19.9., kde 
nás poctí svou návšt�vou docent Heger, poslanec a ministr zdravotnic-
tví. Další setkání prob�hne na  d�tském dopravním h�išti 2.10. Na obou 
akcích p�ipravujeme bohatý program pro naše p�íznivce, malé i velké. 

* Co byste rád vzkázal vašim voli��m?
 TOP09 je konzervativní stranou, která se v našem vnímání politic-
kého spektra kloní vpravo. Rád bych však upozornil na to – a z našeho 
programu je to z�ejmé – že v žádném p�ípad� u nás není potla�eno 
vnímání sociální problematiky. N�kdy jsme myln� prezentováni jako“-
škrti�i“ rozpo�t� �i zastánci pouze  mladé, zejména pak podnikatelské 
generace. Není to pravda, nap�íklad jedním z bod� pro komunální vol-
by v Náchod� v oblasti sociální politiky je naše snaha získat budovu 
Barto�ova sirot�ince do majetku m�sta a to za minimální, respektive 
nulovou cenu, a následn� 	 nancováním z více zdroj� objekt uzp�sobit 
pro starší generace a pot�ebné ob�any Náchoda. Oponenti budou jist� 
namítat, že se to k�íží        s naší 	 loso	 í úspor a efektivity, m�j názor 
je, že na dobrou v�c se prost�edky dají vždy sehnat, za�ít m�žeme t�eba 
u vnit�ních optimalizací. Navíc každé vedení disponuje n�jakou vetší 
�i menší 	 nan�ní �ástkou, kterou obhospoda�uje to, co mu p�ísluší, a 
pokud se tyto peníze investují na správné v�ci a nevyhazují se oknem, 
pak se o neúspo�e nedá hovo�it. Je to pouze dobré hospoda�ení s pen�zi. 
Prost� TOP09 Náchod cítí jako svoji povinnost i re� ektovat  p�edpoklá-
daný demogra	 cký vývoj, kdy jednoduše „stárneme“, pot�ebných bude 
spíše p�ibývat než ubývat, a m�sto by na problém m�lo být p�ipraveno. 
Již jsme v této v�ci vedli p�edb�žná jednání a ukazují se jako reálná.

* D�kujeme za rozhovor.                                                  ECHO - PI

Ohlédnutí za CIAF 2010Ohlédnutí za CIAF 2010

 Období záv�ru uplynulého školního roku 
p�ineslo St�ední škole �emeslné v Jarom��i 
n�kolik významných událostí. Nejvýznam-
n�jší poctu získal žák Ji�í ŠPRE�AR z ví-
t�zného družstva na celostátní sout�ži tesa��. 
Ji�í byl vyhodnocen porotou jako nejlepší 
tesa� roku a dne 21.6.2010 na slavnostním 
gala ve�eru v brn�nském divadle Reduta 
p�evzal ocen�ní „�ESKÉ RU�I�KY“. His-
toricky  je to náš první žák, který p�evzal tak 
významnou cenu.
 Ve SŠ �emeslné byly uspo�ádány dv�      
výstavy. Na první výstav� byla p�edstavena 
kresba Denisy HYNKOVÉ - žákyn� první-
ho ro�níku Um�lecký keramik. Denisa se 
p�edstavila ve svých dílech jako velice talen-
tovaná mladá výtvarnice. Druhá zda�ilá vý-
stava „Krajiná�ská fotogra	 e“ Mgr. Patrika 
URGERMANNA. Autor na snímcích ukázal 
sv�j výjime�ný pozorovací talent. Za ob� vý-
stavy touto cestou d�kuji Mgr. Olze TEPLÉ, 
která výstavy iniciovala a s kolektivem žák� 
a pedagog� p�ipravila. Pro žáky SŠ �emeslné 
p�ipravila také letní fotogra	 ckou sout�ž ve 
t�ech kategoriích: 1. záb�r ze školního výle-
tu, 2. �emeslo, 3. volné téma.
 Vyvrcholením školního roku bylo p�edání 
vysv�d�ení a výu�ních list�. Ve SŠ �emeslné 
v Jarom��i p�istoupilo k záv�re�né zkoušce 
83 žák�, z toho p�t žák� neusp�lo a 10 žák� 
prosp�lo s vyznamenání. Byl také ukon�en 
druhý kroužek 10 lekcí techniky, kde žáci 
základních škol vyrobili spoustu krásných         
a užite�ných výrobk�.

 SŠ �emeslná na pozvání Ú�adu vlády slo-
venské republiky se ve dnech 26. a 27.6.2010 
ú�astnila 7. Evropského romského ková�ské-
ho sympózia v Dunajské Lužné. Z této p�e-
hlídky si žáci a škola odvezla diplom a cenu 
za vystavené práce.
 D�kuji všem zam�stnanc�m SŠ �emeslné 
v Jarom��i za vykonanou práci v lo�ském 
školním roce a do nového školního roku 
2010/2011 p�eji hodn� sil, nemén� úsp�ch� 
p�i významných prezentacích, sout�žích        
a zkouškách.

Zden�k Vítek - Z
 pro OV

V Jarom��i, tam se da�í....

dne 23.9.2010, start je mezi 8 - 11 hod
2 trasy:  pro MŠ, 1. t�ídy ZŠ a NONU a CESTU start u lázní v B�lovsi

a pro 2. - 4. t�ídy ZŠ start u hájovny
cíl je u hasi�ské zbrojnice, kde se uskute�ní i pokus o rekord.

Vstupné: spole�ný obrázek na téma „ Písni�ky a my“ a „Co nám dává hudba“
Potkáte se s Hopsá�kem

T�ší se na Vás studenti SOŠS - EA

„Putování s písničkou za českým rekordem“

Jízdárna Litoboř
srdečně zve všechny milovníky koní
na 9. ročník Hubertovy jízdy,

jakožto tradi�ní ukon�ení jezdecké sezóny, konané 25. zá�í 2010 v areálu Jízdárny Litobo�.
Trasa povede p�írodními i um�lými p�ekážkami (les, �eka, skoky) a Babi��iným údolím. 
Nejezdci s námi mohou cestu absolvovat ko�ským vozem (omezený po�et míst - objednat 
na tel.)

Ob�erstvení a parkování zajišt�no v areálu JK.
Pro d�ti možnost jízdy na koních

po návratu jezdc�.
Každý ú�astník obdrží mašli a pozornost.

tel.: 776 172 900
Litobo� 6, 552 05 Ho�i�ky

Program:
10-11 hod: sraz na statku JK Litobo�
11 hod: odjezd sm�r Ratibo�ice
15-16 hod: p�edpokládaný návrat jezdc�
16 hod: ukon�ení Halali a p�edání cen

od � rmy KJ MAX spol. s r.o.od � rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, HronovHostovského 247, Hronov

tel.:491 482 484, 777 273 503tel.:491 482 484, 777 273 503

�� zakázková truhlářská zakázková truhlářská 
  výroba  výroba

�� nábytek z masivunábytek z masivu
�� kuchyně na míru
�� postelepostele
�� komodykomody



KYPERSKÁ KAPITOLA PROJEKTU 
MARE NOSTRUM 

Nejnov�jší kapitolou, kterou do svého re-
portážního projektu MARE NOSTRUM 
za�adil náš redak�ní kolega Mirek Brát, 
se stal ostrov Kypr. V rámci pozvání Ky-
perského organizace cestovního ruchu se 
tým MARE NOSTRUM pohyboval na 
p�elomu srpna a zá�í v lokalitách m�st 
Larnaka, Nikósie a Pafos. Díky pocho-
pení kyperské strany byl pro tým MARE 
NOSTRUM p�ipraven bohatý program 
zahrnující nap�íklad i návšt�vu Záchran-
né stanice mo�ských želv nedaleko Pafo-
su. Ochran� mo�e je na Kypru v�nována 
velká pozornost. D�kazem je �isté mo�e, 
které tento krásný a turisticky atraktivní 
ostrov obklopuje. Více o projektu Mirka 
Bráta se dozvíte na na webové prezentaci 
www.marenostrum.cz.
foto �.1 - �lenka kyperského týmu MARE 
NOSTRUM La�ka Škodová fotografuje 
sn�šku želvy karety obecné na pláži v Lara 
Bay, kterou p�ed dravci - i turisty chrání 
p�enosná ocelová konstrukce

1.

2.

foto �.2 - Fotogra	 cké zaujetí pod hladinou St�edozemního mo�e.
foto �.3 - (zprava) Mirek Brát se zdraví s Dr. Andreasem Demetropoulosem ze Záchranné 
stanice mo�ských želv v kyperské Lara Bay.
foto �.4 - Mlád� mo�ské želvy. 

„Každý p�íb�h, každá cesta, každý sen má 
sv�j za�átek i konec.“
   Záv�r roku snažení, dohadování, trénová-
ní, tancování, hraní a zpívání jsme zakon�ili 
s Folklorním souborem Barunka na Sloven-
sku. Letošního tábora se zú�astnili nejen d�ti, 
ale i muzikanti a n�kte�í rodi�e. Ob�asné 
stavy nap�tí st�ídal krásný pocit v prost�edí 
Liptovské doliny s výhledem na Nízké a Vy-
soké Tatry s nezapomenutelnými výkony d�tí 
i muzikant� p�i vystoupeních.
   Celý pobyt se o nás starala Beata, jedna 
z maminek �len� Folklorního souboru Cind-
ruška z Liptovského Hrádku, kte�í jsou naši-
mi kamarády i partnerským m�stem. B�hem 
celého pobytu, od 24.8. do 29.8.2010, se Ba-
runka zú�astnila t�í vystoupení:  p�ed kultur-
ním domem v Liptovském Hrádku, D�tského 
folklorního festivalu v Ploštín� a záv�re�né-
ho ned�lního programu v Muzeu Liptovké 
d�diny v Pribilin�. Krom� toho jsme prožili 
den v termálních lázních Beše�ová, den na 
Štrbském plese ve Vysokých Tatrách, po-
dívali jsme se do starého gotického hradu a 
Pastý�ského muzea v Liptovském Hrádku, 
kde si d�ti v muzejní díln� vyzkoušely mod-

rotiskovou techniku a vyrobily rodi��m malé 
dárky. Všichni spole�n� jsme se ú�astnili i ho-
diny tance a zp�vu pod vedením slovenských 
u�itel�, kte�í jsou nejen výbornými spole�níky, 
ale i profesionály ve svém oboru, jejichž tempe-
rament dokázal roztancovat všechny d�ti v�etn� 
muzikant� a rodi��.
    D�tem i muzikant�m se spole�n� poda�ilo 

roztleskat, pobavit i rozesmát obecenstvo 
v každém kout�, kde vystoupili. Vedoucí 
Martina tan�ila na pódiu v uklízecím rytmu 
s hadrem na podlahu po pásmu „Poprchá-
vá“, primáš Pavel p�edvedl ukázkový val�ík 
s Elou - vedoucí souboru Cindruška a Dáša 
p�i své houslové h�e popohán�la d�ti smy�-
cem do správných sm�r�. Všechny ne�ekané 
improvizace d�tí i muzikant� mne p�i každém 
vystoupení dohán�ly k slzám smíchu i dojetí.
   �eká nás další spole�ný rok, v zá�í si o všem  
promluvíme, doladíme a  vy�ešíme. Doufám, 
že spole�n� objevíme ješt� mnoho a mnoho 
míst, kde nám bude dob�e, kde za�neme další 
z našich malých dobrodružství se zážitky, kte-
ré z�stanou navždy v nás.
   Lou�íme se s t�mi nádhernými horami. 
Sm��ujeme podél �eky Váhu dom�, pozoru-
jeme okolní krajinu a prodava�e bor�vek a 
h�ib� podél silnic. Každý sám a všichni spolu. 
P�eji nám a
 to vydržíme a spole�n� proži-
jeme ješt� mnoho dalších cest a Vám všem 
p�eji od muzikant� i od d�tí tu krásnou zá-
v�re�nou…aby nás Pán B�h miloval, h�íchy 
odpustil, nebe dal…                                 M.L.
Tento projekt byl spolu� nancován Králo-
véhradeckým krajem 

S Barunkou na Slovensku

Velký svátek zp�vu
Již po šesté má �eská Skalice jako jediné m�sto v Královehradeckém 
kraji tu �est hostit nejlepší zahrani�ní ú�astníky Mezinárodního festi-
valu akademických sbor� IFAS Pardubice. Ve �tvrtek 23.zá�í 2010 od 
17,00 hod. v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí 
Akademické p�vecké sdružení Univerzity v Helsinkách pod um�leckým 
vedením MgA Ruut Kjískiové a sbor Uralské státní Univerzity v Jeka-
t�rinburgu s dirigentkou Alexandrou Kuzn�covovou.
Vstupenky na koncert jsou v p�edprodeji od 11.zá�í 2010 v Regionálním 
informa�ním centru �eská Skalice na t�. T.G.Masaryka 33, tel. 491 453 
870, infocentrum @ ceska skalice .

Za po�adatele Vás srde�n� zve Jan Vl�ek, 
ilustr.foto z archivu

3.

M�stys Velké Po�í�í nabízí k pronájmu 

restauraci
v nov� zrekonstruovaném Obecním dom� na nám�stí.

Podrobnosti sd�líme osobn� nebo na tel. 491 482 732.
Nabídky podávejte písemn� na podateln� nebo na adrese:
M�stys Velké Po�í�í, Nám�stí 561, 549 32 Velké Po�í�í

nejpozd�ji do 1. �íjna 2010.

4.

Mírové nám�stí 130, 491 421 711 

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

KUPTE TEĎ!KUPTE TEĎ!

ceny porostou...
ceny porostou...

„NOVÉ ZA STARÉ“„NOVÉ ZA STARÉ“



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

 
Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena, 

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

POZOR !! 
Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!

Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, nebo mail: reka.na@tiscali.cz, www.reka-na.com

Obec: Česká Skalice                                                                      
Okres: Náchod
Dvoupodlažní dům 
v centru obce. V patře 

velký 155 m2 byt po 

celk. rek. Kuchyň 

s jídel. koutem a pra-

covnou, 3 pokoje a 1 

v mezipatře. veliká 

koupelna, WC a vchod 

na terasu. V přízemí 2 oddělené obchody /v provozu/s vl. 

soc.záz.. Garáž na 2 auta. Sítě veř., ÚT plyn+pevná paliva. 

Poz.251 m2. Příjemné bydlení s možností podnikání.

Zn.: 10D543                                    Cena:  2.625.000,- Kč

Obec: Náchod 
Okres: Náchod
Pěkný, upravený 

byt 1+1 v O.V., ve 

1 patře cihlového 

domu, 47 m2. V bytě 

je chodba, koupelna 

a WC, větší kuchyň 

s jídelním koutem a 

prostorný obývák. Plastová okna, sítě veř., topení plyn 

WAW. V ceně  Výborný stav, příjemné bydlení. V ceně 

není vybavení bytu - možná dohoda.

Zn.: 10B552                                       Cena: 794.000,-Kč 

Obec: Vlásenka 
a Teplic n.M.                                                               
Okres: Náchod
Větší chalupa po kompl. 

rek. - alarm, izolace, 

elektřina, rozvody vody, 

septik + trativod, podlahy, 

střecha apod.,v blízkosti 

Adršpachu, Ostaše a Tepl.

skal s příjezdem i v zimě. 

V přízemí velká místnost 

s krbem a styl.vybav., pracovna, WC+koupelna, sklep,dílna, garáž. Dále 

3 ložnice a půda, v mezipatře posezení. Voda veř., 230/400V, topení 

krb + rozvod teplého vzduch, v podlaze el.topení. Na poz. 1016 m2 

kolna,terasa, udírna, dřevník a sezení. K bydlení i rekreaci.

Zn.: 10H494                                  CENA:  1.930.000,-Kč

Obec: 
Borová u Náchoda                                                                 
Okres: Náchod
Prodej domu /rekonstr. 

2008/ na pěkném místě 

obce s rovinatým poz. 

1 391m2 s bazénem. 

Voda  veř., el. 230/400 

V, odpady do jímky. 

Objekt je poškozený 

požárem a vodou. oprav. Na pozemku nová /nepoškozená/, 

dřevěná,  zateplená dílna se zavedenou  el.  Po  rekonstrukci 

pěkné bydlení i rekreace. Ihned volné!

Zn: 09D445                                     Cena:  495.000,-Kč

Obec: Velké Svato�ovice                                                                      
Okres: Trutnov
Rodinný domek p�ed 
dokon�ením se zast.
pl. cca 100 m2. Nová 
st�echa a komín, plast.
okna, p�í�ky, rozvody a 
el. V p�ízemí 3 místnos-
ti, prostor pro koupelnu, 
WC a kotelnu. P�da 

p�ipravena k vestavb�. Menší poz. 155 m2, lze p�istav�t garáž. 
Voda ve�., žumpa, 230/400V. Topení lze �ešit plynem, pevnými 
palivy i elektrikou. Po dokon�ení p�íjemné bydlení.
Zn.: 10D540                                              Cena: 955.000,-K�

Obec: �ervený 
Kostelec Horní                                                           
Okres: Náchod
RD – bývalé zem. stav. 
v  slunné lokalit� se 
stav.pozemky 4 083 
m2. V dom� je velká 
chodba, 2 místnosti, 
kamenný sklepa, dílna 
a navazující  chlévy. 

Velká p�da k vestavb�, nová st�echa. Voda z ve�.�ádu ve sklep�, 
el. 230/400V, topení lokální /kachlová kamna/, odpady do 
trativodu. Stav. tech. stav dobrý. Zd�ná stodola – nutné opravy. 
Po úpravách velice p�íjemné bydlení.
Zn.: 10D521                                              Cena: 2.570.000,-K�

Obec: 
Bezděkov n. Met. 
Okres: Náchod

Rovinatý, oplocený, 
stavební pozemek 
o výměře 779 m2 

v klidné, okrajové 
lokalitě. Na pozem-
ku je dřevěná chata a 
ovocné stromy. Voda 
na poz. zavedena z 

veř. řádu. Dobrý příjezd. Vhodné ke stavbě rekreačního 
domku. Pěkná příroda.

Zn.: 10Z536                                    Cena: 260.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                        
Okres: Náchod
 Příjemný, druž. byt 

1+1 o celk.ploše 44,4 

m2, v 6NP s výtahem. 

V bytě je chodba, ko-

mora, koupelna, WC 

větší kuchyň s linkou 

a pokoj s balkonem. 

Byt je udržovaný, 

plast. okna a dobře řešený úložný prostor. Sítě zavedeny, 

topení ÚT dálkové. V ceně částečné vybavení bytu. 

Příjemné bydlení s pěkným výhledem.

Zn.: 10B538                                    Cena: 665.000,-Kč

Obec:  Vysokov                                                               
Okres: Náchod
Zajímavý, rovinatý 

pozemek v okra-

jové lokalitě obce 

s dobrým příjezdem 

o celkové výměře 

4 013 m2. Pozemek 

je oplocený s ovoc-

nými stromy, elektrika u hranice voda v dosahu. Vhodné 

k rekreaci, zahradničení i k podnikání. V současné době 

lze postavit komerční objekt přizpůsobený i k rereaci. 

Velmi příjemné místo.

Zn.: 10Z545                                    Cena: 745.000,-Kč

Obec:  
Rtyně v Podkrk.                                                                     
Okres: Trutnov
Prodej velmi 

pěkného, oploceného, 

mírně svažitého 

pozemku o výměře 

1 028 m2 v klidné 

části obce s dobrým 

příjezdem. Elektřina, 

voda i plyn v těsné blízkosti pozemku, odpady veřejné v r. 2010. 

Územním plánem schváleno k výstavbě rodinného domu či 

domů. Příjemné, slunné místo! IHNED VOLNÉ! 

Zn.: 09Z485                                    Cena:  315.000,-Kč.

Obec:  Velký D�eví�                                                     
Okres: Náchod
V�tší objekt v centru 
obce s oploc. poz.675 
m2. V p�ízemí restau-
race, salonek, kuchy�, 
tech.zázemí, soc.za�ízení 
a 2 místnosti. sklep 
a velká p�da. V pat�e 
sál s podiem, vý�ep a 
v mezipat�e 2 obyt.míst-

nosti. Topení ÚT pevná + lokální, 230/400V, voda ve�., odpady 
jímka. Menší dvorek s kolnou. Nová st�echa a �ást el.rozvod� po 
rekonstr. Stav. tech. stav je dobrý. Ideální k podnikání i k bydlení !!   
Zn.: 08P347                                               Cena: 985.000,-K�

Obec: Náchod                                                                         
Okres: Náchod
Pěkný, upravený byt 

3+1 v osobním vlast-

nictví o celkové vým. 

74 m2, v 7.NP panel.

domu. V bytě plov-

oucí podlahy, plast.

okna, kuch.linka 

s keramickými kamny 

a velká lodžie. Sítě zavedeny, topení ÚT dálkové. Dlm 

je zateplený s novou fasádou. V ceně sklep, k dispozici 

kolárna, sušárna a tech.zázemí. Ihned volný.

Zn.: 10B532                                   Cena: 1.310.000,-Kč

Obec: Velké Poříčí                                                                      
Okres: Náchod
Větší RD na pěkném, 

opl. poz. 833 m2 

v klidnější lokalitě 

obce. V přízemí je 

byt 2+1 se soc. záz., 

v patře další byt 2+1, 

též se soc. záz. Dům 

má suterén se sklepy, kotelnou, dílnou apod., větší půda.  

Objekt je zasíťován, voda veř., odpady jímka,  topení ÚT – 

plyn. Na pozemku kolna a 2 prostorné garáže. Po úpravách 

interiérů pěkné bydlení. IHNED VOLNÉ! 

Zn.: 09D477                                    Cena:  1.870.000,-Kč

Obec:  �eská Skalice                                                            
Okres:  Náchod
Rovinatá, oplocená 
zahrada o vým��e 
1248 m2 s do-
brým p�íjezdem. 
Na pozemku jsou 
2 obytné bu�ky. 
Zavedena elektrika 

220V, voda na poz. z vl.studny. Na hranici poz. vede ve�. 
�ád vody. Zahrada se nachází v t�sné blízkosti p�ehrady 
Rozkoš. Možnost i výstavby rekr. objektu. P�íjemné 
místo k rekreaci.
Zn.: 08Z387                                    CENA: 675.000,-K�

Obec: Broumov                                                         
Okres: Broumov
V�tší objekt ke 
skladování i k výr. s 
dobrým p�íjezdem o 
zast.pl. 290 m2, s poz. 
k manipulaci cca 200 
m2. V p�ízemí  je 8 
chladíren. box�, ma-

nipul. hala, další tech.prostor, šatny a soc.záz. Oblažení 
kachli�ky, dlažba. V pat�e 6 místností. Plyn.kotel, voda 
ve�., 230/400V / jisti� 150 A/, odpady ve�. Vše v dobrém 
stavu. Okrajová lokalita vhodné jako studené sklady.
Zn.: 10P529                                    Cena: 1.990.000,-K�

Obec:  Olešnice 
v Orl.horách                                           
Okres: Rychnov n. Kn.
Penzion v centru obce s vl. 

parkováním. V suterénu sk-

lep a tech.zázemí, v přízemí 

restaurace s výčepem, 

sál,kuchyň, soc. zázemí a byt 

2+kk s koupelnou. V patře 

a v podkroví 12 pokojů /30 

– 40 lůžek/, společné soc.

zázemí a WC, kancelář, sklad 

a půda. Zast.pl. 606 m2 + poz.5.441 m2 k táboření cca 5 min. chůze od hl. 

budovy. Sítě veř., 230/400V, ÚT - na pevná paliva. Stav.tech. stav je dobrý – 

potřeba drobných úprav. Opl. zahrada s kolnou. Krásná lokalita – lyž.vleky, 

turistika, cyklo apod. VOLNÉ !!

Zn.: 10P547                                                              Cena:  2.510.000,-Kč

Obec: Police nad Met.                                                                 
Okres: Náchod
Pěkný byt 1+1 /spolu-

vlastnický podíl domu 

/ o výměře cca 34 m2 

v 1 podlaží zatepleného 

domu s plast.okny. 

V bytě je chodba, 

koupelna, WC, pokoj 

a kuchyň. Sítě veřejné, topení UT dálkové a sklepní 

koje. K užívání kolárna a tech.zázemí. Vše v dobrém stavu. 

Příjemné bydlení v klidné lokalitě. Ihned volný!

Zn.: 10B554                                      Cena: 595.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                         
Okres: Náchod
Upravený  byt 2+kk / 

v r.2018 v OV/ v 7. 

patře cihlového domu 

s výtahem. Celková 

plocha 55 m2, větší, 

krytá terasa. Zděná 

koupelna a WC. V bytě  

je po celé ploše dlažba, 

pěkná kuch. linka s jídel.koutem, ložnice s vestavěnými 

skříněmi, větší chodba, příjemně  dispozičně řešen, udržovaný.

Sklep. Sítě veřejné, topení ÚT dálkové. Příjemná lokalita, 

klidné bydlení s možností parkování. IHNED volné !!

Zn.: 10B546                                 Cena: 948.000,-Kč

Obec: Náchod                                                                         
Okres: Náchod

 Velice pěkný byt 

3+1ve 2.NP, v osob-

ním vl. ve zděném, za-

tepleném domě 70 m2 

po úpravách – plast.

okna, podlahy, nová 

kuch.linka, koupelna 

a WC apod. Sitě 

zavedeny, topení ÚT dálkové, rychlý internet. Příjemná 

a klidná lokalita.  

Zn.: 10B541                                  Cena: 1.158.000,-Kč

Obec: 
Červený Kostelec                                                          
Okres: Náchod

 Velice pěkný, dr. byt 

1+2 / k 1.1.2011 v OV/ 

ve 4. patře s výta-

hem. Celková plocha 

53,70 m2, balkon na 

chodbě. Plastové jádro 

koupelny a WC. Byt je 

prakticky, dispozičně řešen, udržovaný, plast.okna, zateplená 

fasáda, sklep. Sítě veřejné, topení ÚT dálkové. Příjemná loka-

lita, klidné bydlení s možností parkování. IHNED volné !!

Zn.: 10B539                                   Cena: 1.155.000,-Kč

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

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

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

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

Kontakty:

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



*  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  *

Hledáme spolehlivého 

distributora 
novin ECHO 

pro Hronov. 
Roznáška 3x měsíčně, 

vhodné pro studenty nebo 
aktivní důchodce. 

800 ks novin. 

Více informací 
na tel. 602 103 775 nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

SEZNÁMENÍ

* Rozvedený 62/170 hledá ženu, která ješt� 
sportuje. Náchod, Nové M�sto n.Met. SMS: 
608 059 387
* Rozvedená 59 let z Náchoda hledá muže od 
59 do 63 let pro vážný vztah. Mám ráda spo-
le�nost, ráda jezdím na kole. Hledám lásku a 
št�stí, najdu T�? TEL.:604 575 203 Náchod a 
blízké okolí.
* Muž ve v�ku 37 let hledá ženu na vážný vztah 
do stejného v�ku. Mob 720 562 031 spíše sms

BYTY

* Pronajmu byt 2+1 52 m2 v centru Náchoda v 
cihlovém dom�. 4000,-K� + služby + kauce 12 
tis.K�. TEL.:733 735 709
* Sháníme byt 2+1 nebo menší 3+1 v os. vl. 
nejl. Plhov, ul. B�loveská. Hotovost. Tel.: 
608 667 734
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Ná-
chod� na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídel-
nou, + 2 velké pokoje + p�edsín + komora + 
zasklená lodžie + WC + koupelna nová plastová 
okna, lino, kuch. linka, sporák atd. p�da + sklep 
+ kabel. TV + internet + telefon. Kauce. Volný 
ihned. Tel 602 790 044
* Koupíme byt 1+1,2+1 v os. vl. v Hronov� 
nebo Polici nad Metují. Tel.: 607 939 657
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. 
Tel. 739486403
* Pronajmu 2+1 a 1+1 v Náchod�. 
Tel.603165026, miskmich@seznam.cz.
* Prodám byt v centru Náchoda - 2+kk, cihla, 
OV, tel. 606 949 222
* Nabídn�te prosím ke koupi byt 1+kk a 1+1 
v N.M�st� n/Met. nebo Dobrušce. Platba hoto-
v�. Tel. 602 204 002.
* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, po-
blíž centra, v nov� zrekonstruovaném dom�. 
V�etn� kuch. koutu a WC. Nájemné 2.000,- K� 
+ inkaso + kauce., tel. 608 90 30 70.
* Vym�ním družstevní byt 3+1 v Náchod� - 
Brance (klidná lokalita) za 1+1 nebo 2+1 (+ 
doplatek).Tel. 773 039 014
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+k.k v os.
vlast.v Náchod�, 46 m2, v 1 NP, v nov� zre-
konstruovaném dom� poblíž centra. Nájemné + 
energie 6.400,-K� + kauce. Tel.: 608 903 070.
* Pronajmu 1+1 v NA - Plhov. Naj. 3500,-K� 
+ ink. Tel. 737 411 933
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek. dom� 
v Náchod� poblíž centra v 2.NP nadstandardní 
podkrovní mezonetový byt 103m2 s balkonem. 
Spodní �ást 2+1, vrchní �ást ložnice, koupelna 
s WC, pokoj (šatna). Nájemné 7.000,-K� + in-
kaso + kauce. Nutno vid�t, tel. 608 90 30 70.
* Prodám byt v DV 3+1 v Náchod�, sídlišt� 
SUN. Nová plastová okna a zateplení. K nast�-
hování 1.11.2010. Cena 799.000,-K�. TEL.:774 
062 033
* Pronajmu byt 1+1 (43 m2) v Hronov�. 3000 
K� + inkaso + kauce 10.000 K�. Tel. 603 34 90 80
* Prodám byt 2+1 v OV. Ul. B�loveská - Ná-
chod. Vým�ra 44,21 m2. Rekonstrukce kuchyn� 
a koupelny. Výhled k lesu. Cena 950 000,-K�. 
Tel. 737 488 266
* Prodám p�kný �áste�n� zrekonstruovaný 
DB 2+1 v Novém M�st� n.Met., ul. Nad Stadi-
onem 1304, 2. NP, 58 m2. Nová plastová okna, 
balkon, stoupa�ky. P�evod do OV v r. 2016. Tel. 
605 579 009
* Pronajmu v Náchod� dlouhodob� byt 2+1, 
2.p., volný od 10/2010. Tel. 608 245 634
* Pronajmu podkrovní byt 2+1 v �eské Ska-
lici na nám�stí. Volný od 1.12.2010. Byt je 
�áste�n� za�ízený, nájemné 4.000 K� + služby, 
vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Prodám v Náchod� p�kné byty 2+1 a 1+1 
v OV cihla nedaleko centra, zateplený, plast. 
okna. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu kompletn� za�ízený byt 1+1 v 
Hradci Králové od �íjna 2010. TEL.:737 464 105
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�, Starém M�s-
t�, nájem v�etn� energií 8000,-K�, nutná kauce 
15 000,-K�. Volný ihned. Tel. 602 675 422
* 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

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

* Pronajmu byt 1+1 38 m2, Náchod, Kladská 
ul. 1.p., nájem 3500 + 1700 K� záloha. Tel. 777 
606 801
* Prodám byt v OV 1+1, 45 má, v Hronov� 
v klidné �ásti obce, 2. patro, cihlová výstav-
ba, p�da, kolna, internet, plastová okna, nové 
úst�ední vytáp�ní (elektrokotel). Ihned k dis-
pozici. Cena dohodou. Tel.:603 983 600. RK 
nevolat
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového 
domu v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednot-
ka, spoluvl. podíl na spole�ných �ástech domu, 
na pozemcích a také na nebyt. jednotce - pro-
dejna v p�ízemí. Cena 690.000 K� k jednání. 
TEL.:606 951 546

* Dlouhodob� pronajmu byt 3+1 v Náchod� 
na Brance, v soukromém zd�ném dom�, vý-
m�ra 88 m2. TEL.:605 432 585

* Prodám byt 2+l v OS. Velké Po�í�í. TEL.:605 
889 722
* Pronajmu byt 3+1 v RD se zahradou a garáží 
na okraji Náchoda (Klínek), nájemné 4 tis. + in-
kaso, dlouhodob�. TEL.:608 444 808

* Pronajmu dlouhodob� byt 1+1 v Nácho-
d�-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 komora a sklep. V dom� 
pouze 4 byty-záruka soukromí. Nájemné 
3500 K� + energie. K dispozici ihned. Kauce. 
Tel.:608 236 973

* Pronajmu byt 2+1 v RD ve Studnici. Od 
1.10.2010, povinná kauce. Tel. 608 869 885
* 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
* Pronajmeme garzoniéru 1+kk v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 
29 29 40
* 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. rekon-
str., krásný výhled.1 300 000 K�. Dohoda mož-
ná. Mob.777 138 064

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

* Prodám byt v osobním vlastnictví v Nácho-
d� na Plhov�, Havlí�kova ul., 2+1, 58 m2. Byt 
po rekonstrukci, nová okna, stoupa�ky, zatep-
lení. Cena k jednání 1.150 000,- K�. Kontakt 
608 540 789

* Prodám p�kný velký byt - 90 m2 - ve zd�-
ném dom�, v Novém M�st� nad Metují.Tel. 774 
678 899
* 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 3+1 80m2 v 
Novém M�st� n/M. D�m je zateplen, plas-
tová okna, možnost p�ipojení internetu. Vol-
ný od 1.11. P�i nástupu kauce 20000,-K�. tel 
608323373
* Pronajmu garsoniéru v Hronov� - dlouho-
dob�. Tel. 608 66 77 30
* 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 gym-
názia. 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, 44 m2, 5100,-K� + inkaso. Kauce 10 
000,-K�. TEL.:777 152 750
* 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
* Dlouhodob� pronajmu garsonku po re-
konstrukci 30m2 v Novém M�st� n/M. D�m 
je zateplen, plastová okna, výtah. Volná ihned. 
Kauce 15000,-K�. Tel 608323373

NEMOVITOSTI

* Nabídn�te ke koupi rybník nebo pozemek s 
potokem a možností rybník vybudovat. Samota, 
na Náchodsku, do 500tis. Tel.: 608 88 30 12
* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,5 mil. 
K� do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí. 
Tel. 608 245 634
* Hledám rodinný d�m nebo chalupu (ne 
roubenku) k celoro�nímu bydlení, Náchod, 
N.M�sto n/Met., D. Radechová, Hronov, �eská 
Skalice do 10km do 2,5mil. Tel.: 721 146 244
* Prodám domek v Náchod� 1143 Ikárie. 
TEL.:722 947 804
* Koupím rodinný d�m na Kramoln� do 
2,5mil. hotovost, tel. 608 66 77 34
* 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� od-
d�lenými bytovými jednotkami (3+1 a 5+1) a 
pozemkem 1250 m2, v centru Velkého Po�í�í. 
D�m je po kompletní rekonstrukci. Foto na
http://velkeporici.rajce.idnes.cz/ Tel. 605252635
* Prodám �adový rodinný d�m (5+1) v obci 
Velký D�eví�, okr. Náchod. V míst� škola, škol-
ka, sport. a rekrea�ní areál, autobus i vlaková 
zastávka. Cena 1.800.000. Tel. 776 237 169

* Prodám pozemky v Náchod�, �eské Me-
tuji, Horních Teplicích, možnost stavby chaty. 
TEL.:606 951 546
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivo-
varem. Tel. 608 26 18 06

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

* Prodám pozemek na stavbu RD 2.500 m2 
Dolní Radechová. Tel. 608 66 77 30

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

* Prodáme starší podsklepený RD v obci Rty-
n� u Jarom��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�. Dispozi-
ce 5+1 a 1+kk /vhodné k pronajímání/. Další 
info 724 843 630

* Prodám stavební parcelu cca 1600 m2, cena 
400tis.K�. Doubravice u �eské Skalice. El. na 
hranici pozemku, oplocená. TEL.:602 361 768
* Koupím zm�d�lskou usedlost nebo chalupu 
(Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203
* Prodám RD ve Žárkách u Hronova za 
955.000,- K� 739486403

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

* 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 dal-
ší 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

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu garáž v Náchod�, Komenského 
ul. Tel. 608 318 566
* Prodám garáž v Bražci za �ekou. Cena do-
hodou. Tel. 603 45 85 37
* Pronajmu garáž v Náchod� v Úvoze nad ne-
mocnicí. 800,-K� m�sí�n�. TEL.:721 625 514, 
776 180 465
* Pronajmu nebytové prostory (2 míst. 40 
m2) vhodné pro prodejnu, sklad, dílnu apod. v 
Náchod� naproti Vatikánu. TEL.:605 92 25 84
* Pronajmu prostor k drobnému podnikání 
nebo kancelá� v Hronov� - levn�. Tel. 608 66 
77 30
* Poptávám pronájem nebytových prostor v 
Náchod�. Možno i mimo centrum m�sta, nej-
lépe i s garáží. Nabídn�te na tel. 602 358 538
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. 
TEL.:603 441 264
* PRONAJMEME PROSTORY VHODNÉ 
PRO OBCHOD, V BUDOV �ÍNSKÉ RE-
STAURACE NA PLHOV V NÁCHOD, 
PROSTORY VOLNÉ OD ZÁ�Í, INFORMA-
CE NE TEL. 608 831 886
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 
kancelá�e o celk. vým��e 91 m2. Možno dohro-
mady nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, 
WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Prodám �adovou garáž nad Rybárnou 
(pod okr. veterinou), bez el., cena 120 tis., tel. 
737216951, RK nevolat.

PRODEJ
* Prodám zelák 40 l, cena 1000 K�. tel. 490 
504 723
* Prodám sklen�né akvárium lepené o obsa-
hu 170 litr� a rozm�rech 105 x40x42 cm, v�et-
n� p�íslušenství. Možno i v�etn� stojanu, rostlin 
a drobných dekorativních kamen�. Cena za 
komplet 1600,-K�. TEL.:608 302 987 Náchod
* Prodám záv�sný nákladní vozík za auto. 
Kola vysoká, velmi dobrý stav. Tel. 723 504 
232
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, kyp�enou, dohnojovanou, ide-
ální pro kone�nou úpravu zahrad a zakládání 
nových trávník�, vhodná i do skleník�, cena 
400,- K�/1 m3, min. odb�r 2 m3, dovezu, tel: 
777 222 232
* Prodám d�tský snowboard, délka 130 cm, 
s vázáním a boty �. 38. Jako nový 3x použitý. 
Cena 4.000 K�. Tel. 498 603 511 ve�er (NA)

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

* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, 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

KOUP�

* Vykupuji v�tve ze st�íbrného smrku a tujek. 
TEL.:776 146 173
* 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 ho-
dinky nap�.zn. PRIM aj. TEL.:777 559 451
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné 
fotop�íslušenství. Slušné jednání platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím plechové šlapací autí�ko. TEL.: 
603 173 075
* Koupím staré hra�ky všeho druhu, možno i 
k oprav�, starší motocykl, p�íslušenství, náhrad-
ní díly. TEL.:776 176 032
* Koupím staré pohlednice, dob�e zaplatím. 
TEL.:775 440 253
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683

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

* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

R	ZNÉ
* Prodám zachovalou kompletní ložnici z 
roku  cca rok 1930 - zaoblené rohy - masiv. Zá-
jemci zašlu foto 603 991 084. 
* Nabízím výpomoc s údržbou domu a bytu. 
Sekání a úklid zahrady, zimní úklid sn�hovou 
frézou. Práci hledám nárazov� i na delší dobu v 
Hronov� a okolí. Tel: 723130377

* Dobrý den, rád bych pozval všechny zá-
jemce o prodej i koupi na trhy na Rozkoši u 
�eské Skalice !!! Datumi konání jsou 18.9., 
26.9., 2.10. atd. Od 7- 12 hod. Prodejci texti-
lu, hra�ek, ná�adí, starožitníci, kv�tinká�i. Tel. 
604 725 762

* www.hubnete.cz/rychleaschuti

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

* 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

* Nabízím výuku n�meckého jazyka pro 
d�ti a dosp�lé v Novém M�st� n.M. Dlou-
holeté pedagogické 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 plo-
ty, pokácím i vysadím nový stromek. Tel. 737 
564 496
* Odvoz suti, p�istavení kontejneru. Možnost 
naložení a složení hydr. rukou. Úklid staré vete-
še. Tel. 777 213 229
* Najdu Vám nejlepší a nejrychlejší zp�sob 
�ešení Vašeho zdravotního, ale i jiného pro-
blému pomocí kineziologie. Trápí Vás bolesti 
hlavy, zad, obezita, alergie, fóbie, r�zné dys-
funkce, stres, strach, nevíte jak dál a kudy? Tel. 
604 573 379

P
ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

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

AUTO - MOTO

*  Prodám Renault Megane Break, 1.9DCi, 
r.v. 2001, šedá-metal., 4xairbag, klima, cena: 
K� 50000, tel.736 483 404
* Prodám dodávku CITROEN JUMPER 
r.v.2001, naj. 230 tis.km, v dobrém stavu, cena 
75 tis.K�. P�i rychlém jednání sleva. TEL.: 722 
633 991 p.Petr

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodám Užovku �ervenou, délka p�ibližn� 
140 cm za 1000,-K�. Prodej možný v�etn� skle-
n�ného terária o rozm�rech 80x50x40 cm a jeho 
p�íslušenství za celkem 1600,-K�. TEL.:608 
302 987 Náchod
* Prodám šestiletého merénského valacha - 
zdravý, odolný, výborná povaha. Cena 73 000,-
K�. Tel. 603 140 848 

Přijmu účetní
Znalost účetní evidence

a podvojného účetnictví vítána
TEL.: 608 21 31 54

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

Co pro ševce
je verpánek, to pro 
zahradu Petránek. 
TEL.: 724 173 560

Zavedená jazyková škola 
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

PŘIJMEME PRODAVAČKU 
DO TABÁKU V NÁCHODĚ 

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

Rozvoz obědů 
až do domu. 

V lokalitě Nové Město, Dobruška 
a okolí.www.obedydodomu.info 

Tel.602348863



DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

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

prodej technologie, montáž, servis

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

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

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

VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

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

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  

B�loves – dvougenera�ní podsklepený rodinný d�m 
(2+1,3+1), garáž, zahrada, dílna ................2.605mil.
Kramolna - modern� zrekonstruovaný rodinný d�m 
4+1 s pozemkem o vým��e 877m2 ............2,495mil.
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.
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 chatou na vl. poz. ....330tis., 
Náchod – byt 1+kk v os. vl ........................... 499tis. 
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 .......770tis.
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

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

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

Venclík J. 604 715 135    jirivenclik@seznam.cz    www.venclik.com

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
- BEZ BOURÁNÍ 

(SYSTÉM DRYBAND)
- ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH DESEK

- STROJNÍ POD�EZÁVÁNÍ
- CHEMICKÉ  INJEKTÁŽE

dále opravy komín�, p�j�ování odvlh�ova��....

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

Město Náchod pronajme:
Komenského čp. 577 – volný byt č. 15, vel. 1+3 ve 3.NP o výměře 103 m2

    Pražská čp. 236– volný byt č.1, vel. 1+1 v 2.NP o výměře 43m2

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. 15/577  – min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce  30.000,- Kč
Byt č.  1/236   – min. výše nájemného 51,60 Kč/m2, kauce  20.000,- Kč

 Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchodě a splňuje 
všechny následující 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 po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i 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.
e) občanského zákoníku  v platném znění 
    (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění občanského zákoníku) 
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu 
města přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

    Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením a doložením příslušných dokladů. 

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém horním rohu označené nápisem :

Výběrové řízení – byt  577/15 - neotvírat
                        – byt   236/1  - neotvírat

Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení. 
Uzávěrka přihlášek : 22.10.2010 do 13,00 hod.

Informace tel. 491405247

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!

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

 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 

Akce: BOILIES -10%
Široký výběr oblečení pro myslivce
- trika, košile, kalhoty, bundy, boty, holínky
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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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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 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

   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby a 
revizí rozvod� pro tato média. 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

 Neobvyklý divadelní rekord vytvo�ila 
Podkrkonošská p�írodopisná spole�nost 
Divadelního souboru Na Tahu z �erveného 
Kostelce. V rámci Vav�inecké pouti sehrála 
na vrcholu nejvyšší �eské hory Sn�žky �ást 
p�edstavení Pam�ti Amorovy. Neo	 ciáln� 
se jedná o první uvedení epizody divadelní 
hry na míst� s nejvyšší nadmo�skou výškou 
v �R.                                                         (r)

DIVADELNÍ REKORD

Má zlato
a národní rekord
 Pro v�tšinu z nás byla sobota 11.zá�í 
2010 dnem, kdy nás mile p�ekvapilo p�kné 
po�así. Pro Jirku Havrdu byla tato sobota o 
n��em jiném. Zú�astnil se Mistrovství sv�ta 
federace GPC v benchpressu, které se kona-
lo v Praze, s dosud nejsiln�jší ú�astí závod-
ník� ze 21 zemí sv�ta. Není divu, že padalo 
hodn� výkon� p�es 300 kg.
 Jirka Havrda startoval ve váhové kategorii 
do 140 kg a ve t�etím pokusu „dal“ 330 kg. 
Pak už jen s nap�tím o�ekával, zda n�kdo ze 
soupe�� „benšne“ více. Nejv�tším rivalem 
byl pro Jirku Fin Murkomeki, který si do t�e-
tího pokusu nechal naložit 332,5 kg, bohužel 
po velkém vyp�tí se musel smí�it s 2.místem 
a vzep�enými 317,5 kg. Jirka tak stanul na 
první p�í�ce a vytvo�il nový národní rekord. 
Lví podíl na jeho úsp�chu má velká podpora 
týmu a fanoušk� z �ad kramolenských rodá-
k�.
 V celkovém hodnocení, kdy startem pro-
šlo 185 závodník� se Jirka Havrda umístil 
na 2.míst�. �eská republika dosáhla zatím 
nejlepšího umíst�ní v historii tohoto silo-
vého sportu, kdy z 21 zemí obsadila skv�lé 
3.místo.
 Letos by se Jirka rád zú�astnil mezinárod-
ního závodu v benchpressu ve Finsku, který 

se bude konat 4.listopadu. Jeho ú�ast je však 
podmín�na celkovým zdravotním stavem. 
Jirka se cítí unaven a rád by veškerou p�ípra-
vu sm��oval na p�íští jaro, kdy je pro n�ho 
prioritou Mistrovství Evropy.
 Op�t musíme zmínit všechny, kte�í se 
podílejí na Jirkov� p�íprav� a podporují ho. 

Jsou to:
 Air power - series - MS Ná�adí Náchod, 
Mošna a.s �ervený Kostelec, Ložiska 
velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, SVC 
Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. 
autosklo-servis, Výrobní družstvo Sn�žka 
Náchod, RD FINAL STAV s.r.o. - stavební 
� rma, A.T.FRANK-CZ HRONOV s.r.o., 
Automobilka BMW, LITO - trans s.r.o. 
Tomáš Dušek Velké Dob�íchovice, Bow-
ling Altera Pavel Mikeš, ELPRO systems, 
REPLAY - Jakub Petráš, Zateplování � r-
ma Pa�ízek, Philipp - sportovní trávníky 
Zden�k Philipp, Sféra - Jaroslav �erný, 
GAPA - herna Náchod. A kluci, kte�í Jir-
ku doprovázejí na závody a celý realiza�-
ní team - trenér Roman Havlík, Radek 
Machula - masér, sparingpartne�i Michal 
Ungrád, Karel Kulda, Karel a Martin 
Mikešovi, Sokol Kramolna a pan Vl�ek - 
starosta obce Kramolna. T�m všem pat�í 
Jirkovo pod�kování.
 Zvláštní d�raz Jirka klade pod�kování 
trenérovi Romanovi Havlíkovi, který ho 
letošní sezonou protáhl k t�mto vynikají-
cím výkon�m.

P�ipravila Laka Škodová,
foto archiv Jirky Havrdy

Ve Skalici nic nevy�ešiliVe Skalici nic nevy�ešili
 Mimo�ádné jednání M�stského zastupitelstva v �eské Skalici prob�hlo 6.zá�í 2010. 
Bylo svoláno na žádost 8 zastupitel� m�sta k problematice m�stských ve�ejných zakázek, 
jejich pr�b�hu, výb�ru zhotovitel� a 	 nancování. Vedení m�sta ale nep�ipravilo žádné 
písemné materiály a starosta Hubka p�e�etl pouze jednostránkovou povšechnou zprávu 
o tom, že vše je v po�ádku v duchu: „�ist�jší než nej�ist�jší k�iš
ál...“. Pochybnosti za-
stupitel� ale nerozptýlil ani on ani místostarosta Da�sa ani m�stský právník. Vedením 
p�edložené usnesení, že „m�stské zastupitelstvo zprávu bere na v�domí“ p�ijato nebylo. 
Takže se vlastn� nic nestalo a nevy�ešilo.

Bc. Petr Fejfar

tel.: 603 422 845       

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                
24. – 28. září 2010 Kachní hodyKachní hody

ke každé porci sklenka vína zdarma!
DOMÁCÍ MORAVSKÉ VÍNO A LIHOVINY, DOMÁCÍ KOLÁČE A ZÁKUSKYDOMÁCÍ MORAVSKÉ VÍNO A LIHOVINY, DOMÁCÍ KOLÁČE A ZÁKUSKY

25.9.2010 OD 20.00 HODIN VEČER PRO MLADÉ25.9.2010 OD 20.00 HODIN VEČER PRO MLADÉ
HRAJÍ JUNGLE RADICAL CREW, DRUMS & BASEHRAJÍ JUNGLE RADICAL CREW, DRUMS & BASE

TOMMY
TOMMY

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍSVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ


