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ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

portá l ná c hodského regionu

www.e-nachodsko.cz

AKNÍ CENY
PRAKY MYKY SPORÁKY

AKNÍ CENY
BRANDT LIEBHERR
Prodejna
stroj a náadí
Bloveská 168,
Náchod

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE
V POLSKU!
Tel. 602 103 775
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MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

z Náchod, Plhovská 1098,
tel. 777 992 420

z Hradec Králové, Goárova tída 1228,
tel. 774 352 420

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 kvaliﬁkovaní 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).

Vinotéka
Jarmila Jirásková
Tyršova ul. p. 65, Náchod

KAŽDÉ ÚTERÝ A TVRTEK
PRODEJ BURÁKU
Oteveno: pondlí - pátek 9 - 12 hodin – 13 - 18 hodin, sobota 9 - 12 hodin

oteveno: pondlí - pátek 8.30 - 22.00 hodin
sobota 8.30 - 12.00 hodin, nedle zaveno

* nekuácké prostedí * pravidelné degustace vín
* možnost remních a soukromých akcí

Masarykovo námstí 19, Náchod

VZPOMÍNÁME
Dne 27. záí 2010 uplyne 5 let, co nás navždy
opustil pan Zdenk Pohl z Náchoda.
Kdo jste ho znali a mli rádi, vzpomete s námi.

Vzpomíná rodina

P
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Podkování

Rád bych touto cestou podkoval internímu oddlení nemocnice v Náchod v
ele s prim. Doc.MUDr. Josefem Jandíkem, csc., oddlení JIP, obzvlášt panu
MUDr.Jaromíru Drašnarovi a celému
kolektivu sestiek za vzornou péi, kterou mi vnovali pi mé hospitalizaci na
tchto oddleních.
František Maršík, Náchod

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Rodinný dům Náchod - Běloves

Rodinný dm, stojící v píjemném prostedí na pomezí
mezi Kladskou ulicí a atraktivní ulicí Nad Celnicí v Náchod
Blovsi. Dm býval menším hospodástvím, má v zadní ásti
prjezdnou stodolu a další hospodáské prostory vetn
kamenného klenbeného sklepa pod hlavní budovou. Zadní
ást má novou, zateplenou fasádu. Dispozice: 4+kk, chodba,
pedsí, koupelna s WC, místo pro ustájení. Dm je napojen
na el. 220/380V, plyn, vodovod i kanalizaci. Pi rychlém
jednání sleva možná!
z Cena: 1 690 000,- K

Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci ........................................................1 495 000,-Kč
Nadstandartní, cihlový byt 3+1 po celkové rekonstrukci v Náchodě ................................................1 895 000,-Kč
Pěkně řešený byt 3+1 v osobním vlastnictví v centru Dobrušky .........................................................1 190 000,-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

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

VZPOMÍNKA

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

Dne 22.záí 2010 uplynulo 25 let,
kdy nás opustil pan Jan Tomeš.

vzpomínají rodina a všichni píbuzní

Talíř ve znamení
Vah
Váhy – dejte si pozor na cukrárny!
Život lidí narozených ve znamení Vah (23. 9. – 23. 10.) by plynul mnohem jednodušeji,
kdyby jim nebyl dán do vínku sklon k labužnictví. Váhy, neurazte se, ale díky tomu nkteí
z vás nejsou práv nejštíhlejší. Pokud se chcete setkat s co nejvtším potem lidí narozených v tomto znamení, zkuste zajít do cukrárny. Najdete je zde, jak s nenapodobitelnou elegancí a chutí likvidují šlehakové a okoládové zákusky. Manželskou dvojici, kde oba jsou
narozeni v tomto znamení, mže tato váše pivést až k nanním obtížím. Jediným lékem
je vyhýbat se cukrárnám velkým obloukem. I v oblasti nápoj mají jedno spolené. Váhy
by nemly pít sycené nápoje a šumivá vína. Záliba v dobrém jídle a pití zavede nkteré
zrozence tak daleko, že se rozhodnou stát kuchaem nebo cukráem. Není to však proto, že
by rádi pokrmy pipravovali, ale protože je mohou ochutnávat bez omezení. Mezi Vahami
však najdeme i jiná povolání. V tomto znamení se narodili spisovatelé Graham Greene a
Oskar Wilde, skladatel Jaroslav Ježek, chemik a vynálezce Alfred Nobel, cestovatel Thor
Heyerdahl, ze známých herc Ladislav Pešek, Rudolf Hrušínský, Vladimír Menšík i Marcello Mastroianni. Specialitou tohoto znamení jsou omáky. Pro skuten dobrého kuchae
omáka byla a stále je vrcholem odborné dovednosti. Desetiletími ovené recepty jsou
bedliv steženy a úzkostliv dodržovány. Ani tak proslulá omáka jako je bešamel se tém
nezmnila. Upravuje se pibližn stejným zpsobem jako v dob svého vzniku. Nese jméno
kuchae Ludvíka XV. – markýze Béchameila. Vtšina svtoznámých omáek má také svj
pvod ve Francii. Ve 14. století byl tvrcem omáek Robert Vinot, jehož omáka Robert
provází pi slavnostních píležitostech grilované pokrmy a krtu.

Omáka Robert pro Váhy
1 cibule, 60 g másla, 1 lžika hladké mouky, 100 ml bílého vína, 1 lžíce octa, 3 lžíce vývaru
z masa, mletý pep, 1 lžika hoice, 100 ml šlehaky, 1 nakládaná okurka.
Z másla, cibule a mouky pipravíme svtlou cibulovou jíšku, rozmícháme ji s octem,
vínem a vývarem z masa. Povaíme podle chuti, osolíme a opepíme. Do provaené omáky
vmícháme hoici, šlehaku a drobn rozkrájenou okurku.
Další recepty a zajímavosti k této ásti našeho gastronomického cyklu najdou
tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravují žáci a pracovníci Stední školy hotelnictví a podnikání SMSD,
Hronov, s. r. o. www. hshronov.cz

SKVĚLÉ NÁPOJE

aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA
doporučuje
ŠAMPAŇSKÉ VÍNO - nápoj pro zvláštní příležitosti
Šampaské - slovo, které zná zejm každý lovk, aniž by musel být milovníkem vína.
Pokud budeme hovoit o historii Champagne, mnohým se možná vybaví Dom Perignon, dnes
název vína z produkce Möet Chandon. Je to jméno mnicha, který se podle povsti zasloužil
o píchod šumivého vína na svt. Paradoxem je, že se nejprve snažil šumní vína, které zpsobilo druhotné kvašení, zamezit. Protože se mu to nedailo, a jak stále ochutnával, snažil
se doladit chu a vzhled vína s bublinkami. Zhruba sto padesát až dv st let trvalo, než se
výroba vína „champagne“ dostala do dnešní podoby, tedy do podoby „metody champanoise“druhotného kvašení vína v láhvi.
Obsah láhve Dom Perignon neešil. Dnešní sommeliéi vdí, že velikost láhve, ve které víno
druhotn kvasí, je dležitá. Nejoptimálnjší je Magnum o obsahu 1,5 l. Používají se však i
15 l láhve.
Jen vína vyrobená v oblasti Champagne ve Francii se mohou honosit tímto názvem, a i když
mnoho vina po celém svt používá stejné metody výroby, nikdy se nebude jednat o „šampaské“, ale o šumivé víno! V naší zemi nazýváme šumivé víno to, co je vyrobené metodou
druhotného kvašení sektem.
Šumivé víno je nápojem svátením, slavnostním, nápojem pro zvláštní píležitosti, pro jedinenost okamžiku. Teplota pi podávání šumivého vína se v souasné dob pohybuje mezi 5 - 7
°C. Nejvhodnjší sklenka na šumivé víno je tzv. étna - štíhlá vyšší sklenka s obsahem do 2 dl.

Champagne Pick-Me-Up
Do šejkru nalijeme 3 cl vinné brandy, 3 cl pomeranového džusu a 0,5 cl grenadiny /erveného sirupu/. Vše promícháme a naléváme do vyššího tumbleru nebo vtší étny. Nakonec
dolijeme šumivým vínem.
Nadávkujeme - li však do šejkru 5 cl ginu, 2 cl citrónové šávy a 2 cl cukrového sirupu,
poté dolijeme šumivým vínem, pipravili jsme Diamond Fizz. A pochutná si opravdu každý...
Pohodu pi sklence dobrého moku pejí Bc. Soa Šrtková
a Mgr. Vlasta Drobná, Stední škola hotelnictví a spoleného stravování,
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

RYBAŘINA
- MYSLIVOST
- ZVERIMEX

K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV
Potraviny Verner-I.patro
Nabízíme široký sortiment výrobků,
živé návnady - červy, rousnice aj.
Akce: BOILIES -10%
Široký výběr oblečení pro myslivce
- trika, košile, kalhoty, bundy,
boty, holínky

Dárkové poukázky 200, 500 a 1000 Kč.

tel. 776 687 510 , 775 261 853

Hledání Eldoráda
je opt tady!
Zveme
všechny
malé i velké píznivce tohoto tradiního
pochodu
Pekelským údolím
s atrakcemi a pohádkovým lesem.
Start je v sobotu 2.10.2010 v Náchod na
Písáku. Oberstvení v cen vstupného.

Zima už klepe na dvee
Topná sezóna se už zanedlouho rozebhne naplno. Máte již zkontrolován stav
kamen i seízený kotel? Pokud ne, tak je už nejvyšší as to napravit!
Zvlášt máte-li plynové kotle je dležité zajistit si ped topnou sezónou jeho odbornou
prohlídku. Pro podnikající subjekty je stanovena povinnost zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, istotou hoák, funkcí pojistkového ventilu a termostatu alespo
jednou za rok vyhláškou. Všichni uživatelé plynových spotebi jsou navíc dodavateli
plynu zavázáni udržovat spotebie v bezvadném stavu. Pi nesprávném seízení kotle
nejenže kotel mže špatn hoet a nevytopí místnosti, tak jak bychom si páli, aledo
bytu mže unikat i nebezpený oxid uhelnatý, který vzniká pi nedokonalém spalování.
Po vdechnutí se tento nenápadný plyn pevn váže na krevní barvivo a tím lidskému
organizmu znemožní okysliování krve. lovk nacházející se v prostoru s vysokou
koncentrací tohoto plynu se tak mže udusit, aniž by cokoliv cítil nebo byl jiným
zpsobem varován. Oxid uhelnatý vzniká i pi spalování v místech s nízkou koncentrací
kyslíku. Ta mže být zpsobena špatným odvtráváním. To mže nastat jednak špatným
tahem komínu, ale i zanesením výmníku kotle. Obou nežádoucích alternativ se mžete
vyvarovat práv vasným preventivním zásahem, který by se ml opakovat nejlépe v
period jednoho roku. I proto je dležitá také kontrola komínu. Zde platí povinnost pro
každého majitele domu s funkním komínem nechat si zkontrolovat komín od odborné
firmy min. jednou ron. Tuto podmínku je nutné striktn dodržet. Zanesený komín
pináší nejen špatné hoení, ale i nebezpeí vznícení sazí a následné popraskání komínu
a pípadn i požár domu.
Pedsezónní kontrolu rozhodn nenechávejte na poslední chvíli. Mže se vám totiž
docela snadno stát, že servisní firmy budu vytížené a už na vás nebudou mít as.
Píjemnou pohodu v teple domova Vám pejí
Hasii Nové Msto nad Metují

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
eská kvalita za polskou cenu - nap. trojdílná skín š. 180 v cen 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
NABÍDKA
Volný byt k pronájmu

2+1

ul. 28.října 655, Česká Skalice
bližší info
733 319 203, 733 395 604

P

nejlevnjší eské kuchyn, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotebie - kompletní sortiment do byt a kanceláí
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

NABÍDKA
Volný byt k pronájmu

STALOS
T
O Z
VETEŠ

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PDU, SKLEP, DM

608103810, 606270421

3+1

ul. Komenského 656, Č. Skalice
bližší info
733 319 203, 733 395 604

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

ŽALUZIE

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
SLEVA 20% NA
z textilní rolety z vestavěné skříně z renovace bytových dveří
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE
z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

Prmyslové objekty minulosti i souasnosti (17)
DOLY A LOMY
Asi v roce 1879 Josef Jirásek, rolník v Blovsi .p. 1, otevel se svým eledínem v prostoru pohádkov tradované „Draí díry“ dl,
kde oekával, že bude mdná ruda. Podle
povsti totiž mlo dojít k pokusm s tžbou
rudy na bloveském území již v 16. století.
Zaal tedy dolovat, ale brzy zjistil, že sám
nic nezmže. Pozval tedy „baraby“ (staré
pojmenování horník) ze Svatoovic, kteí
zde vyhloubili šachtu do délky asi 8 m. Kvalita rudy ale nebyla valná. Obsah mdné
rudy pešetovala komise Státního báského úadu v Kutné Hoe. Po rozboru vzork
bylo shledáno, že by kutání nebylo výnosné.
Další práce byly proto zastaveny. Dnes je
otvor do šachty tém zasypán.

 Lom za první republiky

JIRÁSKV LOM
Potomek jmenovaného rolníka, též rolník
a starosta obce Bloves Josef Jirásek také
brzy poznal, že z kopcovitých polí mnoho
nevytží. Proto se snažil zajistit další píjem z odbytu kamene na upravované cesty
a stavby. Z tchto dvod otevel v roce
1928 lom na tžbu kemitého porfyru
na svahu pod osadou Polsko u Dobrošova.
Vylámaný kámen byl odvážen hornickými
vozíky systémem lanovky z prudkého svahu k násypkám. Zde se nakládal na pevné
vozy a majitelovy tyi páry koní svážely
po celé dny kameny do údolí. Materiál byl
používán hlavn na základy dom a cest.
Tžba však byla nákladná a proto ukonena
v roce 1935. Dnes je lom zarostlý náletovými devinami a obklopen lesem.

 Drtírna kamene v lomu

KAERV LOM
Ve stráni nad Velkými láznmi smrem ke Smrin zídil v roce
1924 Antonín Kaer, rolník v Blovsi .p. 24, lom na kámen. Pi
postupném rozšiování tžby a poteb technického zaízení pronajal lom v roce 1934 okresu, který používal kámen hlavn na stavbu a opravy cest v okrese Náchod. Po roce 1938 pevzal okres lom
úpln do svého vlastnictví. Do roku 1951 Patil Okresní silniní
služb v Náchod, pozdji Krajské silniní služb v Hradci Králové
a od roku 1954 byl ve správ Technických služeb msta Náchoda.
Lom ml slušné technické vybavení, nkolikastupovou tídiku
štrku, vozíkový rozvoz od tžebních stn k tídikám a za lomem
byly zízeny plochy pro uskladnní hlušiny. Tžilo se v nkolika
úrovních a postupn se lom rozšioval na Hejzlarv pozemek.
Po roce 1955 byly postaveny nové šatny, sprchy a jídelna. V okolí
lomu byly umístny výstražné tabulky, aby pi odstelech kameny
neporanily kolemjdoucí. Odstel byl provádn i nkolikrát denn
a zaátek i konec stelby byl oznamován sirénou. Odstely byl zejm narušen i pramen Idy, což se projevilo slabším prtokem. Navíc
kvalita kamene v rozšíené ásti lomu klesala
a tžba byla v 80. letech v tichosti ukonena.
Je paradoxní, že už v roce 1933 zakázal Báský revírní úad hornické práce z dvod zabezpeení pramen minerální vody Ida. Ani
dlouho po tom nebylo naízení respektováno.
Navíc majitelé nejbližších dom zaregistrovali vlivem tlakových vln z odstel popraskané zdivo. Výrobní budova byla po roce
1990 rozebrána. Z šatny je díky nenechavcm
a vandalm jen zícenina.
Pipravil Antoní Samek, pokud máte ješt
njaké další poznatky, doklady a fotograe o uvádných objektech k zapjení atd.,
sdlte je prosím na adresu samek.beloves@
seznam.cz nebo do redakce ECHA.

AUDIT
DAN
ÚETNICTVÍ

Česká společnost
ornitologická zve všechny
milovníky přírody
na terénní exkurzi

Evropský festival
ptactva
sraz v sobotu 2.10. 2010 v 8:00
u kina Luník v Červeném Kostelci
Můžete se těšit na procházku kolem místních
rybníků spojenou s poznáváním ptáků podle
jejich hlasu i vzhledu a povídáním o jejich
životě. Připraveny budou i ukázky odchytu
a kroužkování ptáků. S sebou je vhodné
vzít dalekohled. Předpokládané ukončení
v dopoledních hodinách.
Akci vedou David Bubák a Petr Kafka
(tel. 732 287 356, efendi@seznam.cz)

11.11.
2.12.
16.12.

ŠKOLENÍ v NÁCHOD

Novinky v legislativ s dopadem do daní, pojištní a úetnictví
Da z píjm a úetnictví – aktuáln v roce 2010, zmny 2011
Da z pidané hodnoty – novely pro rok 2010 a 2011

ŠKOLENÍ v RYCHNOV nad Knžnou
16.11.
7.12.

Daový ád – po 18 letech rutiny nov koncipované daové ízení
Dlouhodobý majetek v úetnictví a daních, silniní da
Podrobné informace a pihlášky:
Rychnov n. Kn., Komenského 41, tel. 494 533 413, fax 494 533 548
e-mail: lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz, www.ckdanovakancelar.cz
Slevy – nap. pro více úastník z jedné spolenosti, úastníky celého cyklu.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!
Tel. 602 103 775

(&+2

 Garnyže
devné, kovové
Nové vzory
Dodávka do bytu zdarma
Zajišujeme i montáže
Kvalita

není výsada, kvalita je právo

od rmy KJ MAX spol. s r.o.
Hostovského 247, Hronov
tel.:491 482 484, 777 273 503

®

To co pro ševce je verpánek to pro zahradu Petránek

tel. 724 173 560

Farní charita Náchod

MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD z tel.: 491 433 499, I: 46 52 42 82 z E-mail: charita.nachod@mybox.cz

Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
Tisková zpráva Farní charity Náchod
SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod

www.bazenymachov.cz
TRIGA REALITY realitní kancelá nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dvr Králové n. L.

SV. ANNA je zařízení, jenž poskytuje sociální službu matkám s dětmi a těhotným ženám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, související zejména se ztrátou bydlení nebo absencí sociálního zázemí a tuto situaci nejsou schopny
řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Zařízení se nachází na okraji centra města
Náchoda a jeho poloha umožňuje uživatelům snadnou dostupnost veřejných služeb města a
institucí státní správy. Kapacita tohoto sociálního zařízení je 72 lůžek, z toho 23 lůžek pro
matky a 49 lůžek pro děti. Doba, po kterou je uživateli v zařízení poskytována sociální služba,
se zaměřením na cíle uživatele, je zpravidla jeden rok. Provoz zařízení je celoroční, nepřetržitě
zajištěn denní i noční službou pracovníků. Spádovou oblastí služby je Královéhradecký kraj,
zřetel je brán i na speciﬁckou vazbu zájemce na tento kraj. V roce 2009 byl projekt SV. ANNA
Domov pro matky s dětmi Náchod plnohodnotně realizován, přičemž v zařízení proběhly připravované exkurze pro zájemce z řad odborné a interesované veřejnosti. Dále probíhaly aktivity
ohledně dané sociální služby v rámci návazné spolupráce pro studenty vysokých škol a zahraniční hosty. Jako každým rokem proběhlo i v r. 2009 několik společných volnočasových aktivit
– sportovní i kulturní akce pro matky a jejich děti včetně aktivit pro veřejnost.
V roce 2009 byla tato sociální služba poskytnuta 173 uživatelům z toho 54 matkám a 119 dětem.

Dům na půli cesty - Náchod
/DPC – Náchod/ sídlí v nepřehlédnutelném domě u příjezdové cesty do centra města nedaleko náměstí. Projekt je plně - nepřetržitě funkční od roku 2002. DPC – Náchod je určen
pro mladé dospělé ženy a muže ve věku 18 – 26 let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci,
kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Zájemci přicházejí ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, z jiných zařízení pro
děti a mládež, může se také jednat o osoby z ulice, osoby zneužívané, případně mladé lidi z
nefunkční rodiny. Doba a rozsah poskytování služby vyplývá z platné smlouvy mezi zařízením a uživatelem. Celkové trvání poskytování služby uživateli je zpravidla 1 rok. Odborné
působení pracovníků zařízení směřuje k dosažení pozitivní změny v životě uživatelů. K
tomu je také nasměrována celá nabídka DPC – Náchod, kde kromě základních služeb, jako
je poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí, najdeme i poskytnutí základního sociálního poradenství, možnost přípravy stravy
včetně pomoci při její přípravě, aktivizační a vzdělávací činnosti, případně i podporu při osvojování hygienických návyků a trénink praktických
dovedností. Kromě plnění základních úkolů sociální služby se v zařízení DPC – Náchod uskutečnilo také několik kulturních, sportovních a relaxačních aktivit. Takto může toto nízkokapacitní zařízení pomoci až 11 uživatelům najednou. Svou činností jde projektu především o efektivní
zapojení uživatelů do samostatného běžného života.
V roce 2009 využilo sociální službu 56 uživatelů.

Farní charita Náchod
Bližší informace: Jan Čada, ředitel
Kontakt: 491 433 499 charita.nachod@mybox.cz,
www.charitanachod.cz

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Projekt je ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce

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

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Oteveno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.
Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

ZNAKOVÁNÍ DĚTÍ

Prodám Labské kameny
rzné velikosti na dekoraci,
traverzy I 1180/40 2x, I 620/40 4x
rzné jiné pro ly peklad I
a sloup z pískovce
TEL.:602 145 222

Víte o tom, že Vaše miminko či batole dokáže
komunikovat mnohem dřív než vůbec řekne
první slovo (např. máma nebo táta)? Už jste
někdy slyšeli o znakové řeči i pro slyšící dětičky, ale pořád se nemůžete rozhodnout, zda
je to pro Vás to pravé?
Pokud se chcete nezávazně dozvědět více
či jenom vidět znakující miminka a batolata
anebo si vyslechnout zkušenosti maminek,
které se svými dětmi již znakují, přijďte

Pondělí 4.října od 10hod
MC Hopsáček
(sídliště u nemocnice – výměník tepla)
Více informací o programu Baby Signs naleznete
na: www.znakovani.cz, www.babysigns.cz nebo
na tel. čísle +420 608 16 16 34
či na mail. adrese znakovani@seznam.cz
Těší se na Vás Lenka Bittnerová
nezávislá certiﬁkovaná instruktorka
programu Baby Signs®

Náchod na kolekách aneb
Musím piznat, že pi pohledu do nedaleké
minulosti mi bezbariérovost msta Náchoda nepišla dležitá tak, jak je tomu dnes. A
pro taky, když dva ti schody se daly lehce
pekroit a páté patro v panelovém dom
bylo otázkou lehkého zadýchání. íká se
ale, že „zmna je život“ a nejde jinak nežli
souhlasit. Ale ne všechny zmny a události
v našich životech vedou jen k lepším zítkm a nikdo z nás nezná svoji budoucnost.
Nyní ti roky po dopravní nehod s malou
úlevou zjišuji, že nižší pohled z vozíku na
msto Náchod a jeho komunikace není zase
tak erný. Velkou pomocí pi projíždní
mstem bylo vybudování chodníkových nájezd. Díky tomu mohu s trochou nadsázky tvrdit, že lze msto
pejet na vozíku z jedné strany na druhou i bez cizí pomoci. Velmi
kladn vnímám rekonstrukci již dlouhodob oekávaného bezbariérového pístupu na poštu a dobrou dostupnost do nemocnice. Bo-

Skalničkářský ráj v Sedloňově
Na 40 arech ze zpustlé a zaplevelené zahrady vytvoil v Sedloov v Orlických horách bhem 53 let Jaromír Grulich (zemel
loni ve vku 77 let) alpinum, kde najdete
pes tisíc rostlin z celého svta vetn zástupc horské kvteny všech kontinent a
jež - co rozsahu sbírek - má na svt tžko

obdobu. Zlatý potok a jeho pítok nabídly
vodu, kterou tvrce dokonale využil, takže
tu najdeme i rostliny behové. Jedinenou
kulisu vytváí 25 metr vysoké obnažené
strmé skály, donedávna zalesnné. Lesní
správa o odtžení porostu nechtla ani slyšet, až ped 16. lety pišla vichice, smrky
neodolaly a další se porouely, lesníci polom odtžili a na pímluvu ochránc pírody
velkoryse rozhodli, že místo už zalesovat
nebudou. Jaromír Grulich pak už jen kluil
ostružiní, maliní, plevely a odstraoval vtve
i pebytené paezy, než se dostal k vysazení
první sazeniky. Nkterá místa byla natolik
nepístupná, že je musel osazovat ze zavšené horolezecké sedaky (byl horolezec).
Zaátkem ervence 1998 povode zniila i
nižší partie tohoto skalnikáského zázraku,
ale on spolu se ženou všecko obnovil. Toto
unikátní alpinum nemá propagaci, ze silnice není oznaena ani odboka. Obtav se
o zachování tohoto unikátu stará jeho letos
69letá manželka Marie Grulichová.
Josef Krám

hužel velký nedostatek vidím ve sportovním
a kulturním vyžití. Do Mstského divadla
Dr. Josefa ížka se ješt minimáln zajímavým zpsobem dostanete, jakékoli sportovní
vyžití alespo s bezbariérovým vstupem už
musíme hledat lupou a zajít si v Náchod do
kina nebo si zaplavat v bazénu je pro vozíkáe nemožné.
Samozejm je toho více co bychom my obané msta Náchoda chtli a mohli zmnit,
aby se nám v našem mst lépe žilo. Ale kde
zaít? Minimáln mžeme pijít 15. a 16.
íjna 2010 k volbám do zastupitelstva msta
Náchoda a hlasovat pro ty, kteí skrze Vaši
podporu budou moci zmny uskutenit.
Aleš Zelený. Patrioti msta Náchoda
Sdružení Strany svobodných oban a nezávislých kandidát
www.patriotinachod.cz

Bloveské lázn jinak - rozhovor s dvojkou na kandidátce
TOP09 Michaelem Mikšovským
* Co Vaše osoba a Lázn Bloves? Jak to jde
dohromady?
Nkdy okolo roku 2000 jsem byl nucen podat návrh na konkurs spolenosti AQUA IDA
s.r.o., nebo jsem ml u této rmy velké neuhrazené pohledávky. V rámci konkursu jsem
byl jmenován zástupcem vitel. V této pozici
jsem ml možnost obeznámit se se všemi majetkovými vazbami a okolnostmi souvisejícími
jak se stáírnou minerální vody IDA, tak i Láznmi Bloves. Všechno totiž souvisí s jednmi
vlastníky.
* Jak se na celou situaci ohledn lázní a stáírny díváte?
Náchod má bohužel smlu, že se vlastníky
stali lidé, kteí svým pístupem prokázali, že
nemají zájem stáírnu ani lázn provozovat.
Jejich cíle jsou pouze spekulativní. Ml jsem
sám možnost nkolikrát hovoit s panem Khalifou, který o prodeji lázní a stáírny vyjednává
a vystupuje jako vlastník. Jeho pedstavy o podmínkách prodeje byly
bohužel mimo realitu.

 Svcení obecního praporu v obci Kramolna, které probhlo v sobotu 11.záí 2010
u Obecního úadu, zachytil svým fotoaparátem pro tenáe Echa Josef „Pepa“ Voltr

dostupnost a bezbariérovost
msta

* Pro myslíte, že zkrachovala jednání o koupi lázní?
Sešlo se nkolik dvod najednou. Ze strany msta byla jednání
vedena ponkud neuvážen vzhledem k potenciálním rizikm. Vedle
toho potom stály nereálné požadavky spoívající v nkolikanásobném navýšení skutené hodnoty prodávaného majetku ze strany pana
Khali . Radní mli v té dob pouze povrchní informace o pipravovaném obchodu. Poté, co jsem je obeznámil se všemi riziky a souvislostmi, byli velmi pekvapeni a koupi majetku pestali podporovat.
* V em spoívala ona rizika?
Pedevším msto jednalo o tom, že koupí akciovou spolenost, která majetek lázní vlastní. To je sice výhodné pro pana Khalifu, nebo
by se pro nho jednalo o nezdanný píjem, ale ze strany msta by to
bylo riskantní. Nikdy nemáte jistotu, že spolu s akciovou spoleností
nekoupíte jiné závazky, za které potom musíte pevzít ruení. V daném
pípad bylo jedinou možností koupit pímo budovy a pozemky a ne
spolenost, která je vlastní. Msto by získalo co potebuje a nevystavovalo by se riziku velkých potíží. Tato varianta však nebyla preferována.

* Vždy ale probhla veejná anketa, ve které se obané vyslovili pro nákup lázní?
To je dkaz, jak lze zacházet s veejným
mínním. Jakákoliv anketa nemže dle zákona
nahradit rozhodnutí zastupitelstva. Byl to jen
pokus získat alespo njakou podporu pro zámr nákupu lázní - navíc pokus uskutenný
s jednou podstatnou chybou. V anket nabídlo
msto obanm možnost vyjádit své ano i ne
na otázku „Souhlasíte s tím, aby msto Náchod
odkoupilo od nynjšího majitele akciovou spolenost Lázn Bloves za nabídnutou cenu cca
78 mil. K?“ A nyní pozor. V obchodním rejstíku existují dv spolenosti velmi podobného jména: „Lázn Bloves a.s.“ a „Bloveské
lázn a.s.“. Ob mají stejné sídlo a u obou je
lenem pedstavenstva pan Khalifa. Zásadní
rozdíl je však v tom, že vlastníkem pozemk a
budov lázní je spolenost Bloveské lázn a.s.,
nikoliv však Lázn Bloves a.s.. V anket byla
tedy nabízena obanm Náchoda k odkupu za
cenu 78 mil.K spolenost, která pozemky ani budovy lázní nevlastní! Z tchto a podobných dvod jsem si dal tu práci a zástupcm
msta vše vysvtlil.
* To je ale velmi podivné jednání ze strany msta?
Záleží, jak se na to díváte. Nechci spekulovat o dvodech i píinách takového konání. Je možné se zmýlit. Mohlo se také jednat
o zavádjící i nepesné informace ze strany prodávajících, dvody
mi skuten nejsou známy. Myslím si však, že v takto závažných
majetkových úkonech obce by mlo být postupováno s vtší péí a
zodpovdností.
* A co s láznmi dál, jaké vidíte další možnosti?
Je zejmé, že msto Náchod nemže mít z nanních dvod jakékoliv ambice znovu Lázn Bloves vlastními silami pivést k životu.
Na to se musí spojit se silným investorem a pomoci napíklad pi
získávání dotací z EU. Co však musí msto udlat jako první krok
a v em spoívá jeho silná pozice je pokusit se získat správu nad
majetkem lázní. Jednou z možností je nová dohoda s vlastníky, avšak
s jinou strategií a za jiných nanních podmínek odpovídajících skutené hodnot získaného majetku. Existují i jiné možnosti, kterými
obec disponuje a které se jeví jako reálné. O tch však nyní nechci
z taktických dvod hovoit. V pípad, že se mstu podaí udlat
tento první krok, musí s ohledem na dané možností hledat pro areál
lázní využití pinášející nejlepší výsledky pro obany Náchoda. Mže
to být revitalizace lázní se silným investorem, mže to být vybudování relaxaní zóny pro obyvatele a návštvníky Náchoda, tzn. parku,
sportovišt, zázemí pro kulturu, apod. Jakékoliv smysluplné využití
bude lepší než stávající stav.
* A jak chcete vy napomoci mstu v jeho snažení ohledn Lázní
Bloves?
Spolen s ostatními kandidáty TOP09 do podzimních komunálních voleb v Náchod chceme nabídnout své zkušenosti a znalosti
pi ešení otázky lázní, ale nejen to. Chceme zmnit pístup k rozvoji
msta a správ jeho majetku.
* Dkuji za rozhovor.
ECHO-PI

* SOUKROM
SEZNÁMENÍ
* Pro kamaráda 32/195, s kterým se život
moc nemazlí, hledám kamarádku, zatím na
dopisování, asem možná více. Samota je zlá.
ZN.:E26/1
* Muž ve vku 37 let hledá ženu na vážný
vztah do stejného vku. Mob 720 562 031
spíše sms
BYTY
* Pronajmu ást. zaízený byt 2+1 52 m2 v
centru Náchoda v cihlovém dom. 4000,-K +
služby + kauce 12 tis.K. TEL.:733 735 709
* Pronajmu 1+1, NA-Plhov. Náj. 3,5 + ink.
Tel. 737 411 933
* Dlouhodob pronajmu byt 2+1 v Náchod
u nemocnice, ást.zaízený, ihned volný. Nájem v. inkasa 7500,-K. TEL.:736 467 067
* Koupíme byt 1+1,2+1 v os. vl. v Hronov
nebo Polici nad Metují. Tel.: 607 939 657
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu. Tel:
775 777 073
* Sháníme byt 2+1 nebo menší 3+1 v os. vl.
nejl. Plhov, ul. Bloveská, ul. Pražská. Hotovost.Tel.: 608 667 734
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod - Blovsi
. 7000.- K/msín . Kauce 10000.- K.
TEL.:736 539 846
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a
okolí. Tel: 774 777 073
* Prodám byt v DV 3+1 v Náchod, sídlišt SUN. Nová plastová okna a zateplení. K
nasthování 1.11.2010. Cena 799.000,-K.
TEL.:774 062 033
* Pronajmu dlouhodob byt 2+k.k v os.
vlast.v Náchod, 46 m2, v 1 NP, v nov zrekonstruovaném dom poblíž centra. Nájemné+energie 6.400,-K+kauce. Tel.:608
903070
* Pronájem nového podkrovního bytu
1+kk na Komenského ulici v Náchod. Nová
kuchyská linka, lednika, stešní okna, klidné místo blízko centra. Nájem 3500,-.Služby
1300,- .Kauce 10.000,Volné ihned. Kontakt 602 247 247
* Pronajmu v nov zrekonstruovaném
dom v Náchod poblíž centra byt 2+1 s balkonem 63,46 m2, 1.NP., samostatné parkovací
stání, super sklep, topení a ohev vody párou,
rohová vana. Nájemné 5.500,-K + inkaso +
kauce., tel. 608 90 30 70
* Prodáme byt 3+1 60 m2 v OV v cihl. dom
se zahradou. Byt je po celk. rekonstrukci,
nová kuch. linka, 2x sklep. Klidné místo nedaleko centra Náchoda. Cena 1 299 000,- K.
Tel: 739 624 610
* 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 + inkaso + kauce. Nutno vidt, tel.
608 90 30 70
* Prodám družstevní byt 2+1 v Náchod na
Plhov na klidném míst, plastová okna, zateplený. Tel. 604 82 74 43
* Pronajmu dlouhodob byt 3+1, 74 m2 ve
4.NP ve Václavické ul. v Náchod. Nájemné
5.000,- K + inkaso 1.653,-K + kauce, volný
od 20.12.2010, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu pkný byt 2+1 ve zdném dom
v centru Nového Msta n/M. na Zadomí. Tel.
777296834
* Pronajmu byt 3+1 s velkou terasou v centru Náchoda. Nájem 6.500,- + 2.500,- záloha
na služby, kauce 13.000,-. Tel.:737 407 528.
* Pronajmu dlouhodob nadstandardní
byt 3+1 v Náchod na Brance. Nutná kauce.
TEL.:732 167 291
* Prodám byt v Náchod na Plhov 5+1 v
OV. Cena dohodou. Tel. 776 106 982
* Pronajmu byt 1+1 v Jaromi, nájem
3500,-K + služby. TEL.:775 061 233
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jaromi u
gymnázia. Cena 299.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 v Jaromi, cena 798 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
zajištno 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
Msta n.M., píroda, garáž. Kauce. TEL.:602
13 42 13
* Pronajmu pkný slunný byt 2+1 v dom,
poblíž centra Náchoda. Byt má vlastní máky, plyn topení, krb, vana, sprcha, plov. podlahy, plast okna a dvee. Kauce 15000K. Tel.
777 796 996
* Pronajmu dlouhodob byt 3+1 s 15 m2
terasou po ást.rekonstrukci v klidné ásti
.Kostelce, nájem 6500,- + inkaso + kauce.
TEL.:776 33 56 37 volat po 27.9.2010
* Prodám nebo vymním byt 3+1 v Brou-

* ŠIKOVN

mov (Kinické sídlišt). Cena 600 000,-K.
V pípad menšího byt + doplatek.Výmna lokalita Broumov. Tel. 603 994 605
* Prodám byt 3+1 po kompletní rekonstrukci (67 m2) v OV, Malecí/Novém Mst
n. Met. Tel.: 604 210 254 Pronajmu byt 1+1
v Náchod u nemocnice. Tel.603566276
* Pronajmu garzonku v Náchod - Branka,
50 m2 s balkonem. Nájem + inkaso 6000 K,
vratná kauce 10.000 K. Tel. 739 216 531
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod - Plhov. Cena
6000,- + energie. Tel.: 775 077 067
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Náchod na dobrém míst. velká kuchyn s jídelnou, + 2 velké pokoje + pedsín + komora +
zasklená lodžie + WC + koupelna nová plastová okna, lino, kuch. linka, sporák atd. pda +
sklep + kabel. TV + internet + telefon. Kauce.
Volný ihned. Tel 602 790 044
* Pronajmu 2+1 a 1+1 v Náchod. Tel.603
165 026, miskmich@seznam.cz.
* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. Tel. 739486403
* Prodám byt 2+1 v OV. Ul. Bloveská - Náchod. Výmra 44,21 m2. Rekonstrukce kuchyn a koupelny. Výhled k lesu. Cena 950 000,K. Tel. 737 488 266
* Prodám pkný ásten zrekonstruovaný DB 2+1 v Novém Mst n.Met., ul. Nad
Stadionem 1304, 2. NP, 58 m2. Nová plastová
okna, balkon, stoupaky. Pevod do OV v r.
2016. Tel. 605 579 009
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod, Starém
Mst, nájem vetn 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
* Pronajmu byt 1+1 38 m2, Náchod, Kladská
ul. 1.p., nájem 3500 + 1700 K záloha. Tel.
777 606 801
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pate cihlového domu v Polici nad Metují. V cen je byt.
jednotka, spoluvl. podíl na spolených ástech
domu, na pozemcích a také na nebyt. jednotce - prodejna v pízemí. Cena 690.000 K k
jednání. TEL.:606 951 546
* Prodám byt 2+l v OS. Velké Poíí.
TEL.:605 889 722
* Pronajmu byt 3+1 v RD se zahradou a garáží na okraji Náchoda (Klínek), nájemné 4
tis. + inkaso , dlouhodob. TEL.:608 444 808
* Prodám udržovaný byt 1+1 v Novém Mst n Met., 4. NP, nová plast. okna, nové stoupaky. Tel. 608 949 968
* Pronajmu byt 2+1 v RD ve Studnici. Od
1.10.2010, povinná kauce. Tel. 608 869 885
* Prodám byt 2+1 v OV ve II.NP v Náchod
o výme 57,63 m2. Byt je ve zdném dom s
vlastním sklepem a ást pdy. 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 Bloveské ul. v
Náchod, 2. patro s výtahem. Cena 750.000
K. Tel. 604 660 814
* Prodám krásný nový byt 3+1 v OV v
Novém Mst n.Met., cena 1.490.000 K.
Tel. 603 204 368
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1 80m2 v
Novém Mst n/M. Dm je zateplen, plastová okna, možnost pipojení internetu. Volný
od 1.11. Pi nástupu kauce 20000,-K. tel
608323373
* Prodám byt 3+1 v DV o výme 65 m2
ve Velkém Poíí. Pi rychlém jednání sleva.
Cena 740.000,- K. Tel: 604756688, RK nevolat !!!
* Sháním byt v Polici nad Metují - pronájem. TEL.:603 441 264
* Hledám pronájem bytu 1+1 v Dobrušce a
okolí. Mob.: 604 890 005
* Pronajmu byt 1+kk v Novém Mst n.M..
Plast.okna, internet, satelit. Nájem 3400,-K +
inkaso a 10200,-K kauce. TEL.:777 103 897
* Pronajmu byt 1+kk (16 m2) v Jaromi u
gymnázia. Nájemné 2400,-K + služby. Tel.:
775 061 233
NEMOVITOSTI
* Nabídnte ke koupi chalupu v OH nejl. s
rybníkem, lesem na polosamot, do 1,5mil.
Tel.: 608 88 30 12
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Hledám rodinný dm nebo chalupu
(ne roubenku) k celoronímu bydlení, Náchod, N.Msto n/Met., D. Radechová, Hronov, eská Skalice do 10km do 2,5mil.
Tel.:721 146 244
* Prodej dvou oplocených pozemk k výstavb RD, Náchod - Staré Msto, ul. V Kalhotách o výmrách 908 m2 s chatou a elektinou a 807 m2 se studnou. Na hranici pozemk
vodovod, kanalizace, možnost pipojení na

* R O Z U M N * RYC H L E *

plyn. 950,-K za m2. Tel. 774 969 791, 776
569 791
* Prodám nájemní dm v Hronov se 4 byty,
Havlíkova ul.240. Velký pdní prostor pro
další 4 byty. Cena 2.500.000,-K. TEL.: 775
061 233
* Prodám rod.dm 4+1 v Jaromi, Albánská ul.198. Cena 2.499.000,-K. TEL.:775
061 233
* Prodám ve Velkých Petrovicích udržovaný RD 4+kk, k domu náleží oplocená zahrada
o výme 1200 m2, volný ihned k bydlení. Tel.
608 245 634
* Prodám ve Zbeníku u Hronova RD
3+kk, lze rozšíit o dtský pokoj, UT na plyn,
na pozemku je zdná dvougaráž a dílna. Volné
k nasthování. Tel. 608 245 634
* Koupím zmdlskou usedlost nebo chalupu (Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203
* Prodám RD ve Ž árkách u Hronova za
955.000,- K 739486403
* Prodáme kompletn zasí ovanou stavební parcelu pro stavbu RD, v Novém Mst
n.M., Na Františku. Celková výmra cca
1000m2. Tel. 773585555
* Prodáme rodinný dm se dvma pln
oddlenými bytovými jednotkami (3+1 a
5+1) a pozemkem 1250 m2, v centru Velkého Poíí. Dm je po kompletní rekonstrukci.
Foto na http://velkeporici.rajce.idnes.cz/ Tel.
605252635

kelitová autíka Ites, Kaden a aut. na bovden,
autodráhy, modelové železnice, vláky 0, H0,
TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto pístroje,
rádia, knihy, vyznamenání a ády LM aj. staré nepotebné i poškozené pedmty. Tel. 608
811 683
* Koupím plastový kompostér. Náchodsko.
Tel. 602 144 154
* Vykupuji vtve ze stíbrného smrku a tujek. TEL.:776 146 173
* Koupím jakékoli staré asopisy, tylístky
s dtskou tématikou. TEL.:603 549 451
* Koupím jakékoliv hraky 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 píslušenství.
Koupím také stereokotouky, meoskopy a jiné
fotopíslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím plechové šlapací autíko. TEL.:
603 173 075
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji
též bankovky a vyznamenání. Tel. 602 735
593
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice,
knihy i celou pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
PRODEJ

* Prodám pozemky v Náchod, eské Metuji, Horních Teplicích, možnost stavby chaty.
TEL.:606 951 546

* Prodej sazenic rží. 35 K/ks. Pnoucí,
velkokvté, mnohokvté, mini. Www.ruzejitka.ic.cz. Nahoany 777230601

* Prodám RD 4+1 v ernicích u Nového
Msta n.M. - dm je po rekonstrukci topení,
v objektu pda, sklep, zahrada 280 m2, garáž,
klna. Cena 1,950 tis.K. TEL.:724 307 964,
RK nevolat!
* Koupím garáž v Novém Mst nad
Metují a blízkém okolí platím hotov tel.
777086388

* Prodám palivové devo 1m3/500,-K.
TEL.:774 848 137
* Prodám nábytek z r.1920 - masivní rohová lavice, stl, 3 židle, prádelník a píborník
- vše z borovice, erné kování. Cena dohodou.
TEL.:491 483 662 po 17.té hodin
* Prodám zelák 40 l, cena 1000 K. tel. 490
504 723
* Prodám nová natená devná okna. Rozmry:v148xs90, v118xs125-2 okna + kliky.
Tel:732 340 159, email:f.sara@centrum.cz
* Prodám pívs za os. auto na malých kolech. Nosnost 160 kg, STK do 2/2013. Cena
3000 K. Tel. 603 981 526
* Prodám míchaku betonu 0,65 m3, pilu
cirkulárku, vše v perfektním stavu. ervený
Kostelec. TEL.:736 613 423. Zn. LEVN .
* Prodám kvalitní katrovanou ernozem travní substrát, kypenou, dohnojovanou, ideální pro konenou úpravu zahrad a zakládání
nových trávník, vhodná i do skleník, cena
400,- K/1 m3, min. odbr 2 m3, dovezu, tel:
777 222 232
* Prodám sendviové izolaní panely stnové, 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, stn, opláštní, stropního podhledu,
píky, mám 150 ks, tel. 728 527 366

NEBYTOVÉ PROSTORY

R ZNÉ

* Pronajmeme nebytové prostory 100 m2 v
centru Náchoda. Dosud jako vzorková prodejna, nyní lze využít jakkoliv jinak. Tel. 491 474
048 v prac. dny.
* Hledám pronájem podnikatelským prostor v Novém Mst. Tel: 774 777 073
* Pronajmu prodejnu/kancelá 50m2 v
centru Hronova, 5000 K/ms. Volná ihned.
Tel:606 111 413
* Pronajmu malou kancelá v Náchod, poblíž centra, v nov zrekonstruovaném dom.
Vetn kuch. koutu a WC. Nájemné 2.000,K + inkaso + kauce., tel. 608 90 30 70

* Máte doma starou rozbitou panenku?
Chcete ji mít zase krásnou a tšit se z ní?
Opravím, zrestauruji, pípadn odkoupím vaši
starou panenku. Náchod, tel. 605 851 268
* Vyuuji FJ a RJ. Tel. 773 027 705
* Peovatelka pomže starým obanm s
hygienou, vaením - praxe, vlídnost, tel. 777
13 24 30

* Prodám chalupu v obci Vestec u Lhoty
p.Hoikami. K objektu náleží stodola, klna i zahrada o cel. výme 787m2. Zavedena
elektina a voda, suché WC. Cena dohodou.
Tel.608515890
* Prodám pozemek na stavbu RD, 2.500 m2,
Dolní Radechová. Tel. 608 66 77 30
* Prodám adový RD 4+1 v Náchod za pivovarem. Tel. 608 26 18 06
* Pronájem dvougeneraního rodinného
domu v Náchod, pkné místo. Solidní rodin. Tel. 607 501 842
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují.
TEL.:603 441 264
* PRODÁM RD po rekonstrukci v Broumov 4 1, balkón, dm je podsklepený.
Cena 1 550 000,- K, kontakt: tel.. 605 435
678

* Pronájem výrobn-skladovacích prostor u Nového Msta n.Metují. 200m2, cena
dohodou. Tel.725 822 468
* Pronajmu dlouhodob novou garáž v Náchod. TEL.:732 167 291
* Pronajmeme kanceláské prostory v budov Itálie na Kamenici v Náchod. Celkem
4 kanceláe o celk. výme 91 m2. Možno dohromady nebo jednotliv. K dispozici kuchyka, WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Dobrošovské ul, Náchod, ihned. Tel. 739 396 158
* Pronajmu garáž v Náchod, Komenského
ul. Tel. 608 318 566
* Prodám garáž v Bražci za ekou. Cena
dohodou. Tel. 603 45 85 37
* Pronajmu prostor k drobnému podnikání
nebo kancelá v Hronov - levn. Tel. 608 66
77 30
KOUP
* Koupím pivní sud (hekák). Dobe zaplatím. Tel. 491 474 048 v prac. dny.
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, ba-

odpadu, železa, vtví, paez, atd., na pání s
nakládkou. Dále dovoz písku, štrku, betonu,
kaírku, deva a veškerého sypkého materiálu.
Tel: 608 959 550
* Provádím údržbu zahrad, poseu trávu,
ostíhám živý plot, natu devný nábytek i
ploty, pokácím i vysadím nový stromek, uklidím listí i sníh . Tel. 737 564 496
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Hledám ženu s perfektní znalostí polštiny
se znalostí PC, z Náchoda. Zajímavá pracovní
nabídka. Tel. 777 11 55 83
* Pivýdlek po celý rok. Po domluv lze i
na H. Výdlek až 17.000 K/ms. Tel. 603
731 609
AUTO - MOTO
* Prodám PEUGEOT 406 combi, 1.9 TD,
r.v. 1997, dobrý stav, stíbr. metal., cena
40.000 K. Tel. 608 383 154
DOMÁCÍ MAZLÍCI
* Prodám lovecky upotebitelného psa
.F. klidný, ovladatelný, tíletý pes. PZ
1.cena 287b.V.P. obstál. Cena dohodou. Tel:
721872160
* Daruji ko ata do dobrých rukou. Odbr
íjen.Tel. 604 207 742
* Britská lilová koika s PP. Odervená,
okovaná, k odbru ihned. Tel. 603 206 743,
491 426 680
* ivava dlouhosrstá - krásná štnátka s PP
na mazlíka. Zlatá feneka a krémový pejsek.
Okovaní a odervení, k odbru ihned. Tel.
603 206 743, 491 426 680

Zednické a obkladačské
práce, opravy.
tel. 602 380 709

Nabízím vedení
daové evidence
i podvojného úetnictví,
vetn DPH a mezd
mob.: 733 771 868
Obchodníci v pojišťovnictví a stavebním spoření
Chcete práci bez stresů, plánů a tabulek?

FINANCE ALBATROS nabízí Vám, či Vaší
skupině vysoké provize, vztahovou ﬁrmu,
děditelnost kmene a klidnou práci.
Info: 736 500 029,
e-mail: fa@ﬁnancealbatros.cz

Salon Natali shání šikovnou kadeřnici do týmu
(kosmetička, nehtářka, masér),
nástup možný ihned. Nájem levně,
klientela nečeká!!!
Náchod. Tel. 777 605 704

OSOBNÍ BANKROT

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

Oddlužení zákonnou cestou.
Znaná úspora a rychlost.
Máte šanci opt normáln žít.
TEL.: 604 588 681

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, vhodné na zavážky a do cest.
TEL.:739 814 111
* Hlídání dtí, pejsk, senior (kvali k.uit.
MŠ - 32 let praxe). ištní oken, koberc, sed.
souprav, úklidy. Platí stále. TEL.:605 145 004
* AVIA kontejner - pistavení a odvoz suti,

Zavedená jazyková škola
hledá lektory cizích jazyků.
Kontakt: 739 596 803

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST
Slavoňov u N.Města n/M-Dům (5+1) po část.rekonstr.s větší stodolou a zahradou k výstavbě RD,poz.2.426 m2 ............1,35 mil.Kč SLEVA!
Vršovka u N.Města n/M.-Starší chalupa s pěknou,větší stodolou a pozemkem (1.125 m2) k výstavbě nového RD ......... 640.000,-Kč SLEVA!
Teplice n/Met.-Komerční objekt o zast.pl.380 m2 v centru města,k rekonstrukci restaurace,solonky,kuchyně,14 pokojů ............. 1.685.000,-Kč
N.Město n/Met.-Výrobní objekt o zast.pl. 1044 m2 na atraktivním místě,užitná pl. 837 m2,pozemek celkem 6.185 m2 ................... 10,2 mil.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-Dům s třemi volnými byty (dva s balkony) na atraktivním místě, u nákupních středisek,na poz.kolna a okras.dřeviny ............. 2,9 mil.Kč
Lhota u Č.Skalice-Komerční objekt s vybavenou restaurací,barem,vel.sálem,bytem 4+1,půdou k vestavbě a pozemky 6.100 m2..........k jednání!
Č.Čermná u Náchoda-Restaurace s výčepem, salonkem,sálem,kuchyní a bytem 1+1 v centru obce,poz.551 m2 ............950.000,-Kč k jednání!
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 zahradu........... 3,1 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/Met. a okolní obce-Exluzivní pozemky pro výstavbu RD-inženýrské sítě na pozemku,výměra dle zájmu klienta .............k jednání!

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

*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

STRAVOVÁNÍ

AUTO-MOTO SERVIS

Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VA ÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K. Bereme stravenky

ejrohan.cz

z

www.autoprod

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

53
tel.: 491 453 4

Volejte 728 386 034
Vhodné pro d chodce
a matky na mateské.

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové msto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dnem 1.10.2010 výběrové řízení
na zjištění zájemce o koupi majetku:

pozemek parcela č. 119/1 v k.ú. Kleny,
obec Provodov-Šonov.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů a na tel. č. 491457285.

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, DOMKY
na digitální píjem
a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s pevodem SAT/analog
s rozvodem

doporuujeme ústní konzultace pedem
sjednané
pro digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej
technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
eských Bratí 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
píjem zakázek: Po - t 9-13,30 h

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz stalosti, z p dy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spluje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamení v cen
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

Vážíme si našeho zákazníka!

- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

Zájezd u České Skalice

Nebankovní pjky
tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvrového útu zdarma

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 pronájem samostatně, kde plocha jedné kanceláře je od 20 m2 do 30 m2.
Info o ceně a možnosti prohlídky
na tel. 733 395 604

Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
s potkem,možno zbudovat rybník ...................1.575mil.
Náchod – podsklepená devná chata s vlastní zahradou o
výme 375m2 nad koupalištm ...............................450tis.
Bloves - ideální 1/2 RD s bytovou jednotkou 3+1 se vl.
vchodem, garáží a zahradou......................................950tis.
Pibyslav nad Metují - dm sestává z hl. obytné
ásti,výmnku,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 Poíí - kompletn zrekonstruovaný nadstandardní
dvoug.rodinný dm (5+1, 3+1 .............................4,250mil.
Nové Msto n./Met. – dva stavební pozemky 972m2 a
1 182m2, lukrativní místo ...................................Info v RK
Hlavov - poloroubená útulná chalupa 3+1 nedaleko
Police n./Met.,vhodná i k trv. bydlení .................1,050mil.
Náchod – dvoupodlažní RD ve Starém Mst n/Met. se
zahrádkou na klidném míst .....................................995tis.
Náchod – Klínek – stavební pozemek o výme 1 640m2,
možnost odkupu i ½ pozemku.............................1,070mil.
Náchod – Bloveská – prodej (740tis.) nebo pronájem
(3 500,-K/ms.) 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 -zdná chata 2+kk na Babí............. 230tis., Nový
Hrádek – rodinný dm 3+kk, volný .......................770tis.
Nové Msto n/Met. – rodinný dm 4(3)+1 po rekonstr.
ve Vrchovinách,ihned obyvatelný .......................2,290mil.
Hoiky – domek k bydlení i rekreaci....................950tis,
eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou......160tis.

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pipravena v naší kancelái 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

!
PORTA
Novinka Interiérové, vstupní a technické dveře
- prodej a montáž
Potřebujete peníze?

NE

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme
i exekuce

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pi sthování,
prodeji nemovitosti i likvidaci pozstalosti.

777 009 465

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY,
MEOSKOPY, FOŤÁKY
a PŘÍSLUŠENSTVÍ

606 270 421

VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVEE

na zjištění zájemce o koupi majetku:

bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice
www.renovnabytek.cz
tel.: 491 487 409,
mob.: 776 74 20 74

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

www.pujcime-vam.cz

tel.: 731 409 826, 739 144 541, www.pamix.cz
e-mail: hradec@pamix.cz, nachod@pamix.cz
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Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitní, sít
proti hmyzu, parapety vnitní i venkovní, zimní zahrady.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů a na tel. č. 491457285.

30%

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K,
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2
BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.

739 275 119

Měsíční nájem je 5000,- plus voda
a elektřina s možností bydlení
přímo v provozovně. Podmínkou
je platné živnostenské oprávnění,
bezúhonnost a dobré reference.

pozemek parcela č. 119/2 v k.ú. Kleny,
obec Provodov-Šonov.

ISO 9001 a 14001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

Obec Vysokov nabízí
podnájem pohostinství
ve Vysokov.

Nabídky na OÚ Vysokov,
tel:491424827,
nebo e-mailem:
obec.vysokov@seznam.cz
Možnost zahájení provozu
je od 1.10.2010.

DRŽITEL

Sleva

Potebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dnem 1.10.2010 výběrové řízení

Olešnice u . Kostelce - zdná chalupa na polosamot se
zahradou, klidné slunné místo..............................1,400mil.
Hibiny – Ledská, okr. RK – poloroubená chalupa po
rekonstr. k celoronímu bydlení...........................1,450mil.
Náchod – byt 3+1 v os. vl., ul. Bílá, 75m2…Cena dohodou, Hronov – byt 2+1 v os. vl........................Dohodou
Libatov, okr.TU–chalupa na krásn klidném míst..1,5mil,
.Skalice–byt 3+1 v OV......................................1,250mil.
Kramolna – podsklepený dvougeneraní rodinný dm
(2+1, 3+1) se zahradou a garáží...........................2.600mil.
Bukovice u Police n/Met. - rodinný dm 4+1 s
dvougaráží a se zahradou, ihned k užívání .........1,900mil.
Bloves – dvougeneraní podsklepený rodinný dm
(2+1,3+1), garáž, zahrada, dílna ..........................2.605mil.
Kramolna - modern zrekonstruovaný rodinný dm 4+1
s pozemkem o výme 877m2..............................2,495mil.
Nové Msto n/Met. – RD s garáží nedaleko centra, ale na
klidném míst se zahradou ...................................2,595mil.
Nové Msto n/Met. – adový RD (5+1 a 1+kk) se zahrádkou a garáží v na Františku ..........................2,799 900,-K
Náchod - podsklepená zdná chata s bazénem u lesa s vl.
zahradou,koupelnou,pergolou ......................................1mil.
Hemánkovice – RD 4+1 s dvma 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, rybníkem..................................1.490mil.
Nedvzí – zdný domek v Orl. h. 7km od Deštné v OH

PRODEJ A MONTÁŽ

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

PROGRESTECH – nástroje s.r.o.
Hledáme nové pracovníky na pozice:

OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ,
SEŘIZOVAČ, PROGRAMÁTOR
Požadujeme: - vzdlání technického smru
- zkušenosti v oblasti obrábní
- programování
Nápl práce: - obsluha ve vícesmnném provozu
- seizování a korekce nástroj
- seizování stroje

Tel. 731 588 403

email: progrestech@progrestech.cz

...ZDENK JANK

MASIV - BOROVICE
MONTÁŽ
A DOVOZ
DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

křídlo dveří
- plné
995,-Kč

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč

skladem
200 ks dveří

Borové dveře se
zárubní - dýhované
2 820,-Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách
tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč
tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

D
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V naší správ je nyní 5827 byt ve 272 bytových
domech. Dobe tak víme, že každý dm musí být
samostatn hospodaícím subjektem, má-li mít spokojené obyvatele a dobré sousedské vztahy. Naše komplexní nabídka smuje ke spoleenství vlastník bytových jednotek a týká se pomoci v oblasti správy,
úetnictví, provozní innosti, právních úkon, technické agendy atd.. Využijte naší zkušenosti, našeho
stabilního technického a ekonomického zázemí. VY
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!
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RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ
AKCE: 5,-KČ
1. - 3.10.2010
RÁK 3

TATARÁKOVÉ HODY

BAVO ZDARMA
ZÁKUSEK

PORCI
KE KAŽDÉA PIVA
SKLENK MA
ZDAR

8. - 10.10.2010
Černé pivo za 18,- Kč
ZABÍJAČKOVÉ HODY a Weizenbier
za 22,- Kč.
SOBOTA 9.10. COUNTRY VEČER

Foto: Josef „Pepa“ Voltr

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

tel.: 603 422 845

Sportovní centrum
Nové Město nad Metují

* badminton
* tenis
* squash
* spinning
* fitness www.sportovnicentrum.cz
tel.: 775 770 700

Síla, rychlost, zábava a relaxace pod jednou střechou

fitnes

squash

tenis

spinning

badminton

„HARMONIE 2“

Upozornní
- pozor zmna

Svaz dchodc v Náchod nabízí všem seniorm programové tvrtky v klubovn Harmonie 2, Rybáská 1819
* 7. 10. ve 14 hod. „ervený Kostelec a
jeho okolí“ - posezení u videa s p. Josefem
Zavelem
* 14.10. ve 14 hod. „Nespavost“ - na toto
téma mezi nás pijde pohovoit p. Mgr. Ulvrová z lékárny U Italie
* 21.10. ve 14 hod. budeme moci sledovat
další pokraování cesty po severozápadu
USA s vyprávním p. O. Macha;
Pij te mezi nás všichni, kdo máte zájem
o naše programy, nebo jsou i pro neleny
Svazu dchodc. Pipomínáme kroužek anglitiny, který je vždy v pondlí od 14. hod.
Na vaše návštvy se tší lenové výboru MO
SD v Náchod
Klub vojenských dchodc poádá dne 22.
íjna již tradiní zábavu s opékáním kuat.

Obanské sdružení - Sdružení zdrav.
postižených BROUMOV upozoruje své
leny na zmnu místa konání podzimní valné hromady. Velký sál na Stelnici
prochází celkovou rekonstrukcí. Z tchto dvod dojde ke zmn místa konání
valné hromady. Díky pochopení a ochot
pana puschmanna k nám zdravotn postiženým se bude valná hromada konat dne
7.10.2010 od 14,30 hodin ve velkém sále
hotelu PRAHA, který se náchází v Broumov na Mírovém námstí. Velký sál je v
pízemí hotelu. Pro všechny leny a úastníky schze je zajištn bezbariérový vstup
do hotelu z ulice Lipová - zadní trakt hotelu proti kadenickému salonu, soláriu...
Pozor!!! Vstup z námstí do velkého sálu
hotelu bude uzaven!
Obanské sdružení - Sdružení zdrav.
postižených BROUMOV

Senior klub Náchod

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

(&+2YNXFK\QL
ZAPÉKANÉ SÉPIE
S KUŘECÍM MASEM
Kuecí kídla dáme vait do trochu osolené vody, asem k nim pidáme povait
zeleninovou sms. Z uvaených kídel
obereme maso, zeleninu scedíme. Stejn
tak obereme maso z jednoho uzeného
koenného stehna. Vtší tstoviny uvaíme obvyklým zpsobem.
Vše smícháme dohromady, pidáme
pokrájené sterilované malé sépie, 5 vajec
a dochutíme koenící smsí Kuchárek.
Dáme do vymaštného pekáe a v troub
peeme asi 40 minut. Vhodnou pílohou
je nakládaný chest, kyselá okurka, nebo
jakýkoli zeleninový salát.
Tak, a Vám chutná.....
peje La ka Škodová

V sobotu 11.záí 2010 poádalo Msto Náchod ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem ÚOP Josefov a Státním zámkem Náchod Náchodské Kuronské slavnosti. K dispozici návštvníkm byly stánky s ukázkami emeslné výroby a oberstvením, výstava
kvtinových vazeb a aranžmá, výstava dravých pták a ukázka jejich výcviku. Vystoupili
Manové Pemysla Otakara, kejklíi a další pvecká a tanení tlesa. Atmosféru nám pibližují snímky Josefa „Pepy“ Voltra.

Výstava ovoce,
zeleniny a kvtin
eský zahrádkáský svaz ve Slatin nad Úpou
Vás srden zve na výstavu doplnnou o expozici „Historie Slatiny nad Úpou a okolí“.
Výstava se koná v budov bývalé místní školy ve dnech 25.9.2010 ( sobota ) od 11,00 do
17,00 hod, v nedli 26.9., v úterý 28.9., ve
stedu 29.9. a v sobotu 2.10.2010 - vždy od
9,00 do 17,00 hod. V nedli 3.10. 2010 bude
oteveno od 9,00 do 16,00 hod.
Uvidíte zde výpstky zeleniny a ovoce od len a píznivc místní organizace, práci dtí ze
ZŠ Hoiky, ovoce ze ZD Dolany a od pana
Lexmana ze Žernova. Z historie obce zde
budou k vidní staré fotogra e, pohlednice
a kresby zachycující Slatinu, vetn dalších
pedmt spjatých se souasným životem
obce. Vstupné je dobrovolné.
Pro školy a ostatní zájemce je možno dohodnout návštvu výstavy po telefonu na íslech
603 390 285, nebo 491 491 648. Ivan Vávra

SQUASH
CENTRUM
NÁCHOD

hru
Sleva 30 % na
sh
ricochet a squa
platí do konce záí

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

INY
ÉHO
NOV HODSK
NÁC IONU
REG

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis
Házenkáská hala - Hamra, Náchod
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