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�ISTÍME SKLADY
 SLEVY AŽ 54 %

AKCE !
Chcete půjčit?

Volejte ihned   491 619 888

100 tis. již od 1449 Kč/měsíčně
200 tis. již od 2898 Kč/měsíčně
300 tis. již od 4347 Kč/měsíčně
RPSN již od 11,26 % | 100 tis. Kč za 1449 Kč/měsíc, na 96 měsíců, 
celkem zaplatíte 139 104 Kč.

Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč?

Půjčky i pro klienty v registrech, nezaměstnané, OSVČ a ženy na MD. Bez poplatků předem. 
Žádné volání na placené linky 900. Vyhodnocení dostanete ZDARMA a ještě dnes!

Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.

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

od 6600 K�
od 6600 K�

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

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).

„Zuška“ slavnostně otevřena
 V Náchodě byla 19. září 2011 slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova 
Základní umělecké školy.
Na snímku Mirka Bráta  symbolickou pásku u vstupu do tohoto náchodského „sva-
tostánku múz“  střihají zleva ředitel školy  pan Zbyněk Mokrejš, starosta Náchoda 
Jan Birke, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, 2.místostarostka Ná-
choda Drahomíra Benešová a 1. místostarosta Náchoda Tomáš Šubert.

STAVBA�I V KNIHOVN�
 Na konci zá�í by m�ly být skon�eny stavební úpravy �ervenokostelecké m�stské 
knihovny. Uvnit� budovy najdou návšt�vníci, mimo jiné,  nové prostory, které budou 
využívány jako galerie a depozitáže. Pro p�ístup do vyšších podlaží budovy zde bude 
zárove� provedena i vestavba výtahu.                                                                              (r)

I. liga muž�
3. kolo – 1. ligy 
muž� ve � orbale

Sobota 1. �íjna 2011 
od 17 hodin hala TJ Náchod

FTS FLORBAL
 Náchod VERSUS 

FBŠ HATTRICK Brno

 Ve st�edu 14. zá�í 2011 se v hronovské školce uskute�nila zahradní slavnost s klaunem 
Hopsalínem. Cht�li jsme tak spole�n� se všemi d�tmi zahájit nový školní rok a ukázat rodi-
��m a kamarád�m nov� zrekonstruované prostory naší školky.
Celé odpoledne svítilo sluní�ko a tak jsme si do sytosti užili tance, písni�ek, her a sout�ží. 
Nechyb�l ani konfetový oh�ostroj a nafukovací balonky. D�ti také využívaly velkou tram-
polínu, kterou máme na školní zahrad� a nové dopravní h�išt�.
 Všichni jsme si slavnostní odpoledne užili. D�tem zá�ily jisk�i�ky v o�ích a dom� 
odcházely jen velmi nerady.
S oblíbeným klaunem Hopsalínem oslavíme v �ervnu svátek všech d�tí.

 Fotogra� e ze všech našich akcí jsou k nahlédnutí na www.materskeskoly.cz 
nebo na http://picasaweb.google.com/skolka.hronov.                     

D�ti a zam�stnanci MŠ Hronov

Prodejna 
stroj� a ná�adí

B�loveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz
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TOTÁLNÍ
LETNÍ VÝPRODEJ



 D�íve byly studny tém�� u každého domu nebo se chodilo pro vodu k obec-
ním pumpám. Ženy máchaly prádlo na obecních máchadlech na potocích nebo 
u �eky. Mimo to míval každý majitel pozemku u �eky vlastní máchadlo. To 
byla voda ješt� dost �istá. Ale to revma v zimních m�sících! Proto se nechávalo 
velké prádlo až na jaro.
 S postupným zvyšováním životní úrovn� se zvyšovaly požadavky i na vodu. 
Byl vyprojektován a vykopán centrální vodovod z Machova až do Náchoda, 
který byl dán do provozu v roce 1956. Pro udržování tohoto díla byla ustavena 
Okresní vodohospodá�ská správa v roce 1960 a to slou�ením delimita�ních slo-
žek Zásobování vodou a kanalizace Hradec Králové a Krajské správy povodí 
Labe. V té dob� bylo již v provozu 543 km vodovodní sít�, 190 km kanalizace, 
222 km vodních tok� a 27 jez�.
 Jak už v minulosti bylo zvykem, p�išla v roce 1966 další delimitace, p�i �emž 
Správa povodí Labe byla umíst�na v Bražci a Okresní vodovody a kanalizace 
postavily novou administrativní budovu na levé stran� silnice na Hronov, tedy 

mezi skálou Kašparáku a internátem n.p. Tepna.. Postupn� byly v roce 1961 
p�istavovány sklady, o dva roky pozd�ji laborato�e, ješt� pozd�ji garáže a dílny. 
V té dob� byla p�evzata též cementárna „Hlavatý“ a p�ebudována na sklad.
 Od roku 1973 se za�al stav�t od benzinové stanice v Náchod� sm�rem p�es 
dolní �ást B�lovse kanál odpadních vod z prefabrikovaných díl� až na k�ižovatku 

za mlýnem. Dále až k železni�ní zastávce a pozd�ji až k Hronovu byly položeny 
betonové truby. V roce 1979-84 byla uskute�n�na výstavba dalšího vodovodu 
Vysoká Srbská - Náchod. V pr�b�hu let 1981-85 byl vybudován dispe�ník, dál-
kové ovládání �erpacích stanic do vodojem� a sledování vodní hladiny.
 Další fotogra� e zachycují novou �istírnu odpadních vod, uvedenou do pro-
vozu v roce 1994 v Bražci na pozemku bývalého Tylšova statku - rota�ní pro-
vzduš�ovací za�ízení a kalové hospodá�ství. Všechny splaškové vody z Hrono-
va a Náchoda jsou sem p�ivedeny širokým potrubím a skalním tunelem. Pracuje 
zde v nep�etržitém provozu 12 zam�stnanc�.
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (VaK) nyní zásobují pitnou vodou a ob-
starávají kanaliza�ní sí	 v míst� a zna�né �ásti n�kdejšího okresu. Vlastníky 
jsou z 90% zainteresovaná m�sta a obce, p�edevším Náchod, Hronov a Nové 
M�sto. Spole�nost provozuje 740 km vodovodní sít� s 90 vodojemy a 37 �er-
pacími stanicemi a 206 km kanaliza�ní sít� s devíti �istírnami odpadních vod 
(vesm�s v povodí Metuje) v�etn� náchodské v Bražci, která �istí i odpadní vody 
z Hronova. VaK zásobuje vodou zhruba 75 tisíc obyvatel, dodává jim ro�n� 
p�es 7 milion� m3 pitné vody (pr�m�rná spot�eba na jednoho obyvatele je asi 
97 m3). Množství �išt�ných odpadních vod dosahuje p�es 8 milion� m3, týká se 
asi 54 000 obyvatel. Zisk v �ádu desítek milion� korun je investován do obnovy 
vodovodních a kanaliza�ních sítí. Nyní je v b�loveském objektu ješt� stanice 
STK, stanice lehkých topných olej� a plynu.

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

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (52)
VODOVODY A KANALIZACE

�   Budova a další provozy VaKu v B�lovsi

�   VaK - �istírna odpadních vod v Bražci

 

Rodinný dům s garáží a dílnou Náchod – Běloves ...............................................................1 790 000,- Kč
Větší rodinný dům ve Velkém Poříčí ....................................................................................1 995 000,-Kč
Velký byt 3+1 78 m2  v OV - Náchod (rohov.vana, rohov. kuchyň) .......................................1 050 000,-Kč  
Rodinný dům v klidné části v Červeném Kostelci ..................................................................1 890 000,-Kč
Byt 4+1 v osobním vlastnictví  Náchod – Pražská ul. ..........................................................1 050 000,-Kč

Zajímavý rodinný dům
se zahradou ve Vestci 

Větší rodinný dům se zahradou v klidném prostředí 
ve Vestci u České Skalice vhodný i pro podnikání.
       Cena po výrazné slevě: 995 000,-Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP
TICHÁ VZPOMÍNKA

Milovala jsem Vás všechny, cht�la jsem s Vámi žít,
já necht�la odejít.

Dne 1. �íjna 2011 uplyne jeden smutný rok, kdy nás navždy 
opustila moje milovaná maminka,

paní Jana Škodová rozená Hronová z Náchoda.
Kdo jste ji znali a m�li rádi,

v�nujte jí se mnou tichou vzpomínku.

dcera Zuzana s rodinou a rodina Hronova  I jedlé houby mohou otrávit
 Houby se snadno zapa�í a pak se v nich 
rychle množí patogenní organizmy, které 
produkují nap�. siln� toxický botulotoxin. 
Botulotoxin p�i tom pat�í k nejú�inn�jším 
p�írodním jed�m, a tak i jedlé houby mo-
hou být jedovaté.
 Otrava botulotoxinem ze zapa�ených �i p�e-
stárlých hub m�že být smrtelná. Ale i mírn�jší 
p�íznaky tzv. druhotných otrav zp�sobených 
houbami jsou doprovázeny nep�íjemnými ža-
lude�ní a st�evní problémy. Otravu m�že zp�-
sobit i nedostate�ná tepelná úprava hub. N�kte-
ré druhy, nap�. h�ib kolod�j, jsou totiž za syrova 
toxické a toxin� je zbavíme jen delší tepelnou 
úpravou. Jen delší var také m�že zni�it n�které 
mikroorganizmy p�ítomné v houbách.
 N�které druhy zdravých jedlých hub mo-
hou u n�kterých lidí vyvolávat nebezpe�né 
alergické reakce. Mezi t�mito druhy alerge-
n� jsou i b�žn� sbírané houby nap�. pe�árky, 
klouzci, h�iby a lišky. N�které druhy hub, 
nap�. bedly, pe�árky, ale i n�které h�ibovité 
houby zase mají schopnost koncentrovat t�ž-
ké kovy, zejména olovo, rtu	 nebo kadmium. 
Nedoporu�uje se proto sbírat houby v blíz-
kosti frekventovaných silnic, chemických 
nebo slévárenských závod� apod. Podobné 
je to i s obsahem radioaktivních látek. N�-
kdy dochází i k otravám houbami sbíranými 
v místech po chemickém post�iku. 
 Ale pozor n�kdy se také setkáváme s tzv. 
psychicky podmín�nými otravami. Mají sice 

souvislost s konzumací hub, ale nikoliv s jejich 
jedovatostí nebo škodlivými obsahovými lát-
kami. Nej�ast�ji vznikají sugescí, kdy houba� 
po požití hub intenzívn� p�emýšlí, zdali to byly 
skute�n� jedné druhy nebo jej n�jaký „dobrodi-
nec“ zviklá v jeho ur�ení sn�zených hub. 
 Sbírejte tedy pouze ty druhy, které bez-
pe�n� znáte. Je také nutné znát jedovaté 
dvojníky sbíraných hub. Ponechávat v lese 
nejen houby staré, ale také mladé, protože 
je n�kdy obtížné druh bezpe�n� ur�it. Pou-
žívat p�i sb�ru hub vzdušnou nádobu, ur�it� 
ne plastikové sá�ky.
 V p�ípad� podez�ení na otravu houbami vy-
volejte u �lov�ka zvracení, pokuste se zinten-
zivnit vyprazd�ování st�ev nap�. projímadlem 
nebo slanou vodou, dá-
vejte mu hodn� pít kv�li 
proplachování ledvin 
a neváhejte postiženého 
dopravit k léka�i. 

Talíř plný chutí
a vůní

Toulky za vínem a jeho historií 
Podzim je �asem vinobraní, a proto jsme p�ipravili pro naše �tená�e cyklus toulek za ví-
nem, které nás zavedou do r�zných kraj� a region� naší zem�. Na úvod se ale musíme 
zahloubat do historie vina�ství. P�stování vinné révy bylo známo v Evrop� již p�ed více 
než 4 tisíci lety. Veškeré odr�dy rostly divoce ve vysokých lesích. V prvopo�átku se bo-
bule používaly jen k p�ímé konzumaci. 

Historie vina�ství v �echách a na Morav� stále obsahuje mnohá tajemství. Zejména 
není potvrzeno, kdy se k nám první réva dostala a kdy bylo vyrobeno první víno. Pravd�-
podobn� to bylo ve 2. století našeho letopo�tu, tedy v období velkých �ímských výboj� 
a válek. 
ímská armáda pod vedením Marka Aurelia budovala na severních hranicích 
své �íše �adu opevn�ní a ležení. Vojáky vždy doprovázeli �emeslníci a zem�d�lci. Zcela 
jist� se tedy vinná réva, její kultura a víno jako dostaly na naše území s touto armádou. 
Povšimn�te si, že jedno z velkých �ímských hradiš	 bylo vybudováno pod Pálavou.

Na druhou stranu se postupn� da�í odhalovat další nálezy, které ukazují, že vinná réva 
ve své p�vodní plané podob� byla na našem území výrazn� d�íve. �eká se na nálezy ná-
stroj� na zpracování a zbytk� nádob na uchování, které by potvrdily prehistorické vina�-
ské teorie. Naše d�ti �i vnuci se tak možná budou u�it o výrazn� delší historii révy u nás. 

Spolehliv� však lze za základ vinohradnictví a vina�ství ozna�it až vrcholné období Vel-
komoravské �íše, tedy 9. a 10. století. Legendy praví, že když se knížeti Bo�ivojovi narodil 
kolem roku 892 syn Spytihn�v, obdaroval jej moravský kníže Svatopluk sudem skv�lého mo-
ravského vína. A že víno je  výbornou kucha�skou ingrediencí, dokazuje i následující recept. 

Králík na víně
1 králík, p�l šálku oleje, 150 g slaniny, 500 ml �erveného vína, š�áva ze 2 citron�, 
3 stroužky ut�eného �esneku, sekaná petrželová na�, 1 lži�ka hrub� mletého pep�e, 
trocha cukru, s�l.
Osolené porce králíka protáhneme proužky slaniny a pe�eme na vymašt�ném peká�i 
za stálého polévání š	ávou do polom�kka. Potom porce vložíme do sm�si oleje, petrželo-
vé nat�, �esneku, citronové š	ávy, cukru, pep�e, vína, rozsekaného srdce a jater. Pe�eme 
zvolna pod pokli�kou do zm�knutí. Podáváme s knedlíkem. 
Další zajímavosti o vín� najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

Text p�ipravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Pomáháme t�žce nemocným „Šikovnýma rukama“
 Od dubna tohoto roku probíhá sout�ž o nejnápadit�jší vlastnoru�ní výrobek, a to 
praktického nebo um�leckého charakteru. Dosp�lí, d�ti, kluby, domovy pro seniory, 
školy a um�lecké kroužky posílají své výrobky do sout�že „Šikovné ruce pro hospic 
2011 aneb lidé lidem“, aby se pochlubili, co práv� jejich ruce umí, ale hlavn�, aby 
podpo�ili pé�i o t�žce nemocné v Hospici Anežky �eské.  
 „Zatím jsme obdrželi p�es 700 sout�žních výrobk�, za které velmi d�kujeme, “ �íká 
Michaela Kasnarová, pracovnice Oblastní charity �ervený Kostelec. Z darovaných vý-
robk� bude uspo�ádána prodejní výstava v prostorách výstavní sín� M�stského ú�adu 
v �erveném Kostelci od 7. 10. do 14. 10. 2011. Už nyní vás zveme na slavnostní ver-
nisáž 7. 10. v 17 hodin, kterou bude moderovat redaktorka �eského rozhlasu Hradec 
Králové, Romana Pacáková,“ up�es�uje Michaela Kasnarová a dodává: „Následn�, v týž 
den v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v �erveném Kostelci, p�edá paní Pacáková spole�n� 
s Václavem Faltusem také ceny v hodnot� 1000 korun dv�ma vít�z�m z každé v�kové 
kategorie sout�žících. Sledujte, prosím, pr�b�h sout�že na www.hospic.cz.“  
 V divadle vystoupí se svým programem žáci ZUŠ �ervený Kostelec a ve dvou blocích 
známý imitátor Václav Faltus. Akce se bude konat v p�edve�er Sv�tového dne hospicové 
a paliativní pé�e.                                                                                  Eva Wagenknechtová

POD�KOVÁNÍ
Rádi bychom pod�kovali léka��m z Oblastní nemocnice v Náchod�.

Konkrétn� panu primá�i MUDr. Antonínu Housovi,
paní MUDr. Dáše Krej�í�ové a všem léka��m,

sestrám a rehabilita�ním pracovník�m na odd�lení ARO
za vzornou pé�i o mého manžela,

pana Karla Jirušku a pana Vladimíra Pej�ila.

D�kujeme Vlasta Jirušková, Vladimír Pej�il

ZAJÍMAVÁ
VÝSTAVA

 Do 28. zá�í je v M�stském muzeu 
v Jarom��i k vid�ní výstava s názvem 
„Sto let  obchodního domu A.Wenke 
a syn“. Exopozice p�edstavuje historii 
velkoobchodu a zasilatelského závo-
du založeného již v roce 1872, který 
inicioval v letech 1910-1911 výstavbu 
modern� pojatého obchodního domu 
v Jarom��i. Výstava je ke shlédnutí 
do 28. zá�í t. r.

 Až do 30. zá�í je v prostorách                  
novom�stského zámku k vid�ní výstava 
mechanických hra�ek. Jedná se o pre-
zentaci ucelené kolekce mechanických 
hra�ek z období let 1840 – 1960. Sou-

�ástí expozice je 
i funk�ní elektri� -
kované kolejišt� zn. 
Merkur.                (r)    

VÝSTAVA HRA�EKHOTEL HRON

SWINGOVÝ VE�ER
host - LEE ANDREW DAVISON, vocal

pátek 30. 9. 2011 od 19 hod v hotelové kavárn�

SWING SEXTET
Vás srde�n� zve na



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:

KOZÍ MASO

My nabízíme jeden skv�lý recept : 
Kozí dobr�tka na timiánu

Kozí maso doma nebo v restauraci?

Kozí nebo skopové?
 Koza má mnoho vlastností shodných s ovcí, a proto také kozí maso se velmi podobá masu skopovému. 
Rozezná se však od n�ho podle sv�tlejší barvy. Nejlepší kozí maso je z odrostlejšího mlád�te do jednoho 
roku. Bývají to v�tšinou odstáv�ata, která p�i vydatném krmení dávají více dobrého š	avnatého masa.

 Pokud bychom cht�li kozí maso ochutnat, musíme zajít do n�které restaurace, kde jej mají v nabídce. 
Nebo musíme navštívit farmu, kde nám vybraný kus prodají  a zbytek bude na nás. V b�žné obchodní síti 
totiž kozí maso neseženeme. Obáváme-li se typického zápachu, maso nako�eníme, zabalíme do plátna 
a naložíme do mléka. Necháme odležet a potom zpracujeme. Kýtu pe�eme vcelku a podáváme se zelím 
a knedlíkem, nebo ji naklepeme a ugrilujeme, lze ji p�ipravit na smetan�, uva�it z ní guláš…

Mýty o...

MASAJOVÉ 
NA NÁCHODSKU?
 Samozřejmě nejsou hned tak k vi-
dění. Výjimkou mohla být nedávná 
návštěva velvyslance tanzanského 
kmene Masajů pana Meshacka Zaka-
riju  na českoskalické radnici, kde byl 
přijat starostou Tomášem Hubkou. 
Pan Zakariju v Tanzánii spravuje školu 
pro masajské děti. Jeho usilování pod-
poruje řada jeho českých přátel., kteří 
v  České Skalici uspořádali benefi ční 
koncert rockových kapel. Výtěžek byl 
věnován sirotkům v již zmíněné ma-
sajské škole.                                      (r)  

Z PODZEMÍ 
DO MUZEA

 V m�síci zá�í je podzemí pevnosti 
v Josefov� otev�eno pro ve�ejnost celý 
týden – krom� pond�lí – od 9 do 17 ho-
din. Poslední prohlídka se koná v 16 ho-
din. A z podzemí mohou vaše kroky vést 
do muzea v bývalé josefovské radnici. 
A dál už nemusíte chodit, protože díky 
moderní technice zde snadno u monitoru 
po�íta�e absolvujete virtuální procházku 
starou Jarom��í a Josefovem.                                        
                                                               

 (r)

   Celkové náklady na realizaci projektu 
dosáhnou výše 254,9 mil. K�. Na � nan-
cování projektu se podílí Státní fond ži-
votního prost�edí �eské republiky �ást-
kou tém�� 8 mil. K� a Fond soudržnosti 
EU �ástkou 135,6 mil. K�. Stavební prá-
ce na novostavb� kanalizace byly zahá-
jeny 10. února 2011 a na rekonstrukci 
�OV potom 11. �ervence 2011. Dokon-
�ení celého projektu je naplánováno 
na 30. �ervna 2013. 
   „Rekonstrukce �OV bude realizována 
za provozu, vždy s vy�azením jedné ze 
dvou linek. V pr�b�hu p�epojování ob-
jekt� dojde ke krátkodobému vy�azení 
procesu �išt�ní,“ p�iblížil pr�b�h staveb-
ních prací obchodní �editel Ing.Miloš 
Emmer ze spole�nosti VCES a.s., která 
rekonstrukci provádí. „Na tyto práce bu-
dou nasazeny zvýšené pracovní kapacity 
a vše bude v�as a �ádn� plánováno tak, 
aby dopad na životní prost�edí byl vždy 
minimální. Tyto krátkodobé odstávky 
jsou konzultované s p�íslušnými orgá-
ny Krajského ú�adu Královéhradeckého 
kraje,“ uzav�el Emmer.
   Spole�nost Vodovody a kanalizace 
Náchod a.s. do budoucna p�ipravuje 
další projekty, které zvýší �istotu vod 
v recipientu �eky Metuje. K nim pat�í 
dostavba kanalizace v Teplicích nad Me-
tují, v obcích Zbe�ník a Spy, uvažována 
je dostavba kanalizace a rekonstrukce 
�OV v Mezim�stí. Krom� toho se spo-
le�nost spolupodílí na p�íprav� výstavby 
kanalizací v obcích, které VAK Náchod 
zásobuje pitnou vodou.                   (red)

P�ipravíme si: 
1,5 kilogramu kozího masa, 2 nasekané cibule, 1 kilogram raj�at, 7 v�tvi�ek �erstvého tymiánu, 
olej, s�l, pep�.
 Nejprve si maso nakrájíme. V hrnci si rozpálíme olej, na n�m osmahneme nakrájenou cibuli a p�i-
dáme kostky z kozího masa. Osmažíme, poté podlijeme sklenicí vody a dusíme pod pokli�kou asi p�l 
hodiny. Mezi tím si spa�íme raj�ata, oloupeme, nakrájíme a poté je p�idáme ke kozímu masu. P�isype-
me tymián, osolíme, opep�íme a vše spolu dusíme další necelou p�l hodinu. 
P�ílohy: dušenou kozí dobr�tku podáváme s bramborem nebo zeleninovým salátem.

Patrik Š	oví�ek 2. H,  Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Ve �tvrtek 15. zá�í byly zahájeny sta-
vební úpravy chodníku v ulici 1. Máje 
v Náchod� B�lovsi.
 Radní v �ervenci odsouhlasili provedení 
úprav tohoto chodníku pro možnost parková-
ní v blízkosti tenisových kurt� a fotbalového 
h�išt�, které povedou k lepší organizaci par-
kování v tomto hodn� navšt�vovaném míst� 
a lepší pr�jezdnosti pro projížd�jící vozidla.
„V rámci úprav dojde ke snížení chod-
níku a vyasfaltování �ásti pro parková-
ní. Již v p�edstihu byl proveden chodník 
na druhé stran� u tenisových kurt� a vcho-
du na stadion“, up�esnil místostarosta 
ing. Tomáš Šubert.
 „Naším dalším zám�rem je rekonstrukce 
p�ilehlého parku v�etn� zpevn�ného chod-
níku a výstavba nových parkovacích míst 
v areálu tenisu, kde by na základ� majetko-
vého vypo�ádání mohlo dojít k posunutí zdi 
a tím vzniku v�tší plochy pro parkování“, 
dodal místostarosta.

 V následujících 2 - 3 týdnech dojde v ulici 1. Máje z d�vodu zmín�ných úprav 
ke zm�n� v organizaci pohybu chodc�, prosíme tedy o zvýšenou pozornost v t�chto 
místech �idi�e i chodce.  
                                                                                                                                                      N.A.

 Autobusy dotované Královéhradeckým krajem, které jezdí na zavolání, si mohou cestující 
objednat od září i na jedné z tras na Broumovsku. Tato linka se tak přiřadila k dalším třem, 
které vozí cestující v Orlických horách. Pilotní projekt takzvaných radiobusů by mohl v bu-
doucnu znamenat výraznou úsporu pro krajský rozpočet i zlepšení systému veřejné dopravy. 
Královéhradecký kraj pilotní projekt radiobusů spustil začátkem srpna. Jeho výhody či nevý-
hody odborníci vyhodnotí po asi dvou měsících provozu. Pokud se projekt osvědčí, mohl by se 
rozšířit i na jiné linky, které cestující využívají v menší míře, ale které kraj chce zachovat, aby se 
lidé dostali do škol, k lékaři či na nákupy. Zároveň by se tak v budoucnu mohly snížit náklady 
kraje na objednávání autobusové dopravy. Spoje na zavolání jsou v autobusových zastávkách 
vylepeny na  samostatných jízdních řádech. Nejsou součástí databáze vyhledávače jízdních 
spojení, dostupné na adrese www.idos.cz. Další informace k provozu radiobusů je možné najít 
na webu krajského organizátora dopravy www.oredo.cz.

AUTOBUSY „NA ZAVOLÁNÍ“

Čistírna odpadních vod v Náchodě projde rozsáhlou modernizacíČistírna odpadních vod v Náchodě projde rozsáhlou modernizací

 Kozí maso z mladých a dob�e krmených kus� je jemn� vláknité, š	avnaté, k�ehké a výživností se 
tak�ka vyrovná mnohému jinému jate�nímu masu. P�esto však u nás není zvláš	 oblíbeno pro údajný ne-
p�íjemný pach. To ovšem platí pouze pro maso ze starých koz a kozl�, nikoli pro mladé k�zle�í masí�ko.  

 Ob�anské sdružení Centrum rozvoje �eská Skalice vyhlásilo fotogra� ckou sout�ž pro 
d�ti na téma M�j strom. Zú�astnit se mohou žáci všech v�kových kategorií, navšt�vující 
základní školu. Pokud rádi fotíte, pošlete nám svoji práci s krátkým popiskem, uvedením 
lokality a od�vodn�ním, pro� jste si ten který strom zvolili. Maximální po�et na jednoho 
autora je 5 fotogra� í.     
   Fotogra� e v tišt�né podob� p�ineste do Regionálního informa�ního centra v �eské Skalici, fotogra-
� e v elektronické podob� zasílejte na e-mailovou adresu: ekoporadna@centrumrozvoje.eu a to nej-
pozd�ji do 12. �íjna 2011.  Nezapome�te uvést své jméno, v�k a školu, kterou navšt�vujete.
   Sout�ž realizujeme v rámci osv�tové akce Slavnost strom�, která se uskute�ní v sobotu 
15. �íjna 2011 ve Vile �erych v �eské Skalici. V pr�b�hu dne bude vysazeno n�kolik strom� 
a ke�� a uskute�ní se zajímavý doprovodný program. Tímto jste všichni srde�n� zváni! 
A práv� v den konání Slavnosti strom� budou došlé práce vystaveny ve Vile �erych. V odpo-
ledních hodinách prob�hne slavnostní vyhlášení výsledk� a auto�i nejlepších fotogra� í budou 
odm�n�ni, proto se nezapome�te dostavit!                                                 Helena Hamanová

Vyfoťte strom 
a zapojte se do soutěže  Ve Velkém Po�í�í se 10. zá�í uskute�nilo setkání rodák�. A co by o tom mohl napsat pozorný kroni-

ká�? „Byla to událost p�eveliká, která obecenstvo zaujala a pobavila, nebo� i hasi�i p�edvedli techniku 
všelikou, kynologové své �tvernohé p�átele na rynek vyvedli, hudba hrála žest�m blýskavým, borci 
na kolech i na k�ídlech byli k vid�ní... prost� celodenní program plný zábavy byl a snímkem pro noviny 
ECHO tuto skute�nost na pam��ovou kartu elektronické camery obscury potvrdil Josef Pepa Voltr...“ 

 St�eda 14. zá�í 2011 se na náchodské �istírn� odpadních vod nesla ve znamení slav-
nostního zahájení projektu „Náchod a Hronov – kanalizace a rekonstrukce �OV Ná-
chod“ a položení základního kamene tohoto projektu. Celý projekt „Náchod a Hronov 
– kanalizace a rekonstrukce �OV Náchod“ sestává z dostavby kanaliza�ní sít� v �ás-
tech m�st Náchoda, Hronova a m�styse Velké Po�í�í, které doposud nejsou napojeny 
na centrální kanaliza�ní sb�ra� ukon�ený na stávající �istírn� odpadních vod Náchod 
Bražec. Sou�asn� se provede generální rekonstrukce a modernizace stávající �istírny 
odpadních vod.      
   „V rámci rekonstrukce �OV budou instalovány technologie, které výrazn� sníží množství 
celkového dusíku a fosforu. Nezanedbatelným p�ísp�vkem k ochran� životního prost�edí 
bude také snížení energetické náro�nosti provozu �OV“, uvedl p�ed poklepáním základ-
ního kamene Ing. Dušan Tér, p�edseda p�edstavenstva spole�nosti Vodovody a kanalizace 
Náchod a.s. „P�estože p�i rekonstrukci �OV dojde ke snížení její kapacity z 66.000 EO 
(ekvivalentních obyvatel) na 46.000 EO, bude �istírna disponovat dostate�nou rezervou, 
která do budoucna umožní napojit další lokality, nap�íklad Zbe�ník, Ž�árky, Jizbice, Vyso-
kov, Lipí a umožní rozvoj stavebních a pr�myslových ploch ve m�stech Náchod a Hronov“, 
doplnil Tér.



Otevřela od 1. 9. 2011
nové obchodní místo za

účelem vylepšení služeb
Vám, našim stávajícím
a budoucím klientům

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NABÍZÍME:
- správu všech pojistných smluv bez ohledu 
na místo uzavření
- možnost hradit pojištění (složenky) bez 
poplatku za převod
- pravidelné speciální akce pro klienty 
např. slevy na různé druhy pojištění
- příjemné prostředí, minimální čekací doby
- osobní návštěvu u Vás doma - domluvte 
si schůzku po telefonu

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - ČT 9 - 17hod
telefonický kontakt

491 426 289, 725 033 101

Komenského 21, naproti klášteru, bývalá lékárna

Když se známe, 
jednoduše vám půjčíme.
Era půjčky

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Zažádejte si od 12. 9. do 15. 10. 2011 o Era půjčku nebo 
Era půjčku na bydlení v níže uvedených pobočkách a jako 
dárek získáte při poskytnutí půjčky 2 vstupenky do divadla.
Bližší informace získáte na pobočkách Poštovní spořitelny:
Náchod, Kamenice 109, tel. 491 441 011
Svitavy, Erbenova 205/1, tel. 461 362 011
Trutnov, Havlíčkova 14, tel. 499 309 212

tel.: +48748174242
mob. +48666549096

dachter@dachter.pl

www.NABYTEKNACHOD.cz

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

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

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!

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

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení

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

Nebankovní hypotéky

�
�

�
�

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

nebankovnípůjčka na cokoliv

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt 1+1 v OV zd�ný zrekonstruovaný s lodžií v Náchod�          760.000,-K�
-byt 1+1 v OV (29m2) v Broumov�-Oliv�tín� v 8.NP                390.000,-K�
-byt zd�ný 2+1 (57m2) v OV v Novém M�st� n/Met.                 990.000,-K�
-byt zd�ný 4+kk (92m2) v OV v Novém M�st� n/Met.               1.950.000,-K�
-objekt vhodný k podnikání i bydlení v Horní Radechové        1.480.000,-K�
-restaurace zab�hnutá v Novém M�st� n/Met., vinárna, bar      4.500.000,-K� 
-chata (25m2) se zahradou 535m2, el. a voda je na pozemku       450.000,-K�
-chalupa poloroub. v Machov� nedaleko Police n/Met.             1.590.000,-K�
-chalupa poloroubená ve Ž
árkách nedaleko Hronova               590.000,-K�
-chalupa poloroubená s velkou stodolou Dolsko u Naho�an     1.050.000,-K�
-chalupa - rod. d�m poloroub. ve Velkém D�eví�i, garáž            2.740.000,-K� 
-rod.d�m - chalupa v Suchém Dole, k bydlení i rekreaci            1.700.000,-K�
-rod. d�m s garáží na Žernov� u �. Skalice,1-2 byt jednotky    2.100.000,-K�
-rod. d�m na lukrativním míst� v Jarom��i, ihned volný           2.500.000,-K�
-rod. d�m �adový v Novém M�st� n/Met., �ást Kr�ín               1.600.000,-K�
-rod. d�m 6+1,1+1 v Novém M�st� n/Met., pozemek 452m2   3.490.000,-K�
-rod. d�m 5+1 v Malém Po�í�í se zahradou 600m2, volné         1.500.000,-K�
-rod. d�m na Klínku, krásný výhled na Náchod, garáž              2.700.000,-K�
-st. poz. 792m2 Spy u N- M�sta n/Met., možno ihned stav�t       590,-K�/m2

-st. poz. 1249m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý               399.000,-K�
-zahrada 400m2 na slunném míst� u rybníka Brodský                 140.000,-K� 
-zahrada 1318m2 u p�ehrady Rozkoš vhodná pro rybá�e              130.000,-K�

Kulturní komise obce Provodov – Šonov , spolu se starostou obce Ign. Josefem Kulkem, při-
vítala v neděli  11.9.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Šonově 12 nových občánků.

 Ve sportovní hale v Náchodě  se v neděli odpoledne konaly  oslavy 10 let od založeno Flor-
balu Náchod. Celé odpoledne strávil mezi sportovci starosta Náchoda Jan Birke,  který nejen 
pozdravil přítomné sportovce a diváky, kterých se sešlo opravdu hodně. Florbal má širokou 
základnu mládeže, která předvedla přítomným ukázky co se již naučili. Starosta se také zapojil 
do exibičního utkání těch starších,  kde se opravdu snažil o nejlepší výsledek. Florbal Náchod 
bude v letošním roce bojovat v první lize.                                                      Text a foto Zd. Majer



PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, 
Mob.: 604 280 693, Po-Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS NÁCHOD
Náchod, U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, 
Mob.: 603 712 516, Po-Pá 7:00 – 17:30, So 8:00 – 12:00

– neuvěřitelné ceny – jako na internetu
– dostupné pneu skladem a bez čekání
– slevy na servisní služby
– profesionální přístup 
– dárek k nákupu pneumatik
– sněhové řetězy
– ocelové a hliníkové disky
– zimní náplně a autodoplňky

Široký sortiment pneumatik skladem

               Skvělé ceny 

Studnické

POSVÍCENÍ
U STUDNY
8. - 10. října 2011

so-ne 11 - 15
po 13 - 23

od 17 hudba

tel. 739 433 396

HOTEL HRON
pond�lí
26. 9. 2011
úterý
27. 9.2011

vždy celý den Vás srde�n� zveme na

BRAMBORÁKOVÉ 
HODY

kvalitní �eská kuchyn�, p�íjemné
neku�ácké prost�edí, dobré ceny

rezervace na tel. 491 520 374 nebo na
www.hotelhron.cz

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 1+1 v OV v Náchod� (57m2), u centra,plastová okna,zahrada 890.000,-K� 
- byt 2+1 v OV v Náchod� (52m2), d�m po revitalizaci, lodžie, 1.p. 780.000,-K� 
- byt 2+1 v OV Nové M�sto n.M. (62m2),lukrativní,centrum,rekonst. 1,295.000,-K� 
- byt 3+1 v OV v Náchod� (65m2), u centra, pl. okna, velká lodžie 1,095.000,-K�
- byt 3+1 v OV v Náchod� (57m2), kompl. rekonstrukce, u centra 1,350.000,-K�
- byt 3+1 v OV Nové M�sto n.M. (57m2),2006 rekonstrukce,zd�né j. 1,670.000,-K�
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo p�ímo u nám�stí 1,290.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (35m2),pl. okna, komora, klidné 640.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (30m2),pl. okna, zatepleno, komora 709.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Novém M�st� n.M. (35m2),po rekonstrukci, zd. jádro 770.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2)zd�né jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 990.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec Koubovka (81m2) zd�ný,plast.okna 1,020.000,-K�
- dr.byt 3+1 Dobruška (73m2) u centra, kompl.rekonstrukce, balkon 1,090.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž 2,290.000,-K�
- �ad. rodinný d�m Náchod, v centru, 289m2, po kompl. rekonstrukci 2,385.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo, cena 690.000,-K�
- rodinný d�m Miskolezy 5+1,337m2,hr.stavba+st�echa, krásné místo 560.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Slavo�ov 5+1, 2268m2,krásné místo, stodola       1,290.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 2069m2, klidné, stodola 1,590.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,190.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Chvalkovice-Kopaniny, 1273m2,výborné místo 1,699.000,-K�
- rod.d�m-chalupa Litobo�, 1402m2, 3x apartmán, po rekonstrukci 3,120.000,-K�

Šance pro nezadané v Náchod�
 V pátek 16. zá�í prob�hl v náchodské „Plechovce“ první hudební ve�er „pro ne-
zadané“, který po�ádala agentura Mima a spol. Bedimex s.r.o.. K poslechu i tanci 
hrála skupina Efest a zcela zapln�ný sál se bavil p�i sout�žení i tombole až do pozd-
ních no�ních hodin. Jak je vidno, mezi „nezadanými“ jsou v Náchod� aktivn�jší 
dámy, protože ty m�ly v sále p�evahu, což p�irozen� jejich mužským prot�jšk�m 
vyhovovalo. Budeme doufat, že na další akce tohoto typu, které se p�ipravují, se 
nám poda�í „rozložení sil“ více ohlídat, aby nebyly zástupkyn� n�žného pohlaví 
v p�esile. Další seznamovací hudební ve�írek prob�hne ve �tvrtek 27.�íjna 2010 
od 19:00 v sále restaurace „Na koupališti“ v Náchod�, další se chystá na po-
slední listopadový víkend. Rezervace a info na tel. 722 289 489, podrobnosti 
na www.rande.vyjimecny.cz                                                        Milan Hrbá�ek

��Náchodský kouzelník Miloš Malý, �len Magické lóže 
M. S. Patr�ky, se dne 17. 9. 2011 zú�astnil Mistrovství 
republiky v moderní magii po�ádaného v Týn� nad Vlta-
vou. V této prestižní sout�ži se krom� 1. až 3. místa v kaž-
dé kategorii ud�lovaly dva tituly Mistra �eské republiky 
pro p�íští �ty�i roky - v kategorii jevištní magie jej získala 
Iveta Žvaková z Ostravy, v mikromagii Miloš Malý. J. P.

Buzetski dani 2011
 Buzetski dani v Chorvatsku byl posledním závodem Mistrovství Evropy automobil� 
do vrchu v letošní sezón�. Tento závod rozhodoval o výb�ru pilot� do Czech national 
teamu podle kone�ného umíst�ní pro sezónu 2012 a kone�ném celkovém umíst�ní. 
 P�i nakládání náhradních díl�, pneu a vybavení týmu pro tento závod došlo k zá-
m�n� a omylem se naložily použité tréninkové pneumatiky. 
 Miloš Beneš (GMS Mados Racing team) s F3000 Ralt v první a druhé so-
botní tréninkové jízd� díky pneu zna�n� zaostával za svými nejv�tšími soupe�i.       

Na jednom kilometru trati ztrácel 
na soupe�e 2,5 vte�iny. 
 V první závodní jízd� na nových 
pneumatikách už bylo vše jinak. Beneš 
obsadil 4. místo v absolutním po�adí 
za Faggiolim, Demuthem a o dv� setiny 
vte�iny za Krámským. V sou�tu obou 
závodních jízd pak Beneš obsadil ko-
ne�né 6. místo, kdy se v druhé závodní 
jízd� dvakrát lehce ot�el o svodidla. 
V tomto závod� se nadalo jet na jisto-
tu a všichni piloti museli jet na hranici 
možností svých i své techniky.
 Miloš Beneš si tímto zajistil místo 
v Czech national teamu pro rok 2012.

 Výsledky závodu (absolutní po�a-
dí): 1. Faggioli, 2.Demuth, 3. Bormo-
lini, 4. Krámský, 5. Beneš, 6. Zerla, 
7. Janík, 8. Rollinger, 9. Szasz, 10. 
Roasio, 11. Vítek
 Kone�né po�adí Mistrovství Evropy 
v absolutním po�adí 2011: 1. Faggioli, 
2. Zerla, 3. Bormolini, 4. Demuth, 5. 
Krámský, 6. Beneš, 7. Roasio, 8. Vítek.

Text: rs, foto: Simona Drašnarová

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

POSLEDNÍ POSLEDNÍ 
MOŽNOST!MOŽNOST!

Broumov: Mírové nám�stí 130, 491 421 711

KUPTE LETOŠNÍ MODELYKUPTE LETOŠNÍ MODELY
ZA SUPER CENY!ZA SUPER CENY!

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!
 INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Posezení na Mlejně a Správa 
NKP Státní zámek Ratibořice

Vás srdečně zvou na

SVATOVÁCLAVSKOU
VESELICI NA MLEJNĚ

s kapelou KLAPETO

Akce se uskuteční ve dvoře
Rudrova mlýna v Babiččině údolí

Ve středu  28. 9. 2011
od 10.00 do 16.00

Vstup zdarma

Stylové občerstvení: chleba se sád-
lem a cibulí, chleba s tvarohem 
a podmáslí, bramborové placky 
se škvarkama, koláče, buchty, - 
prostě, co se na mlejně vysmejčí 
– a k tomu Tradiční Proškovic klo-
básy a prasátko na rožni! 

„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“



* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu 
v cen� do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 
608 245 634
* Sháníme rod. d�m nebo chalupu k ce-
loro�nímu bydlení od Náchoda sm�rem k 
Trutnovu do 1,5 mil.K�, k rekonstrukci . Tel.: 
608 667 734
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� na sídlišti 
SUN, d�m je zateplen, plastová okna. Cena 
7000,-K� v�etn� inkasa. Kauce 7000,- K�. 
Volný od �íjna. Tel. 777 615 699, 724 532 709
* Prodám RD ve velmi dobrém stavu, 2 
byt. jednotky. Nové M�sto n.Met. (Franti-
šek). Cena dohodou. Tel.721 320 294

* Prodám rodinný d�m na Kramol-
n�. Volný k nast�hování. Cena dohodou. 
TEL.: 603 229 415

* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu 
krásnou krajní garáž v �eské Skalici. 
Možnost užití vedlejšího pozemku a možný 
p�íjezd nákl. automobilu. Plocha 21m2. Super 
cena 64 000. Tel. 721 435 426

* Pronajmu rodinný domek v centru �eské 
Skalice. Tel. 777 822 668
* Prodám stavební parcelu v Náchod� o 
rozloze 850 m2, v dosahu parcely inženýrské 
sít�. TEL.:604 478 012
* Prodám chatu v Náchod�, V Kalhotách, 
dobrý tech. stav, p�íjemné prost�edí, slunný 
jižní svah, výborná dostupnost, vlastní poze-
mek, krb, vodovod, el.E., soukromí, 540tis. 
K�. Tel.608 141 035
* Prodáme stavební parcelu v Novém 
M�st� n.M., František, vým�ra 1182 m2, in-
ženýrské sít� k dispozici na hranici pozem-
ku, 950 K�/m2. RK nevolat. Foto na http://
pozemeknm.rajce.idnes.cz TEL.: 773585555
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod�. 
TEL.:732 167 291
* Prodám nové nízkoenergetické RD d�e-
vostavby v Polici n.Met. a Nové M�sto n. M. 
Mezilesí. Tel. 603 525 531
* Prodám p�kný udržovaný RD se zahra-
dou, v Hronov�. Nutno vid�t, volat ve�er: 
732 561 959

* Prodám RD Broumov - 2 NP (2 samo-
statné byty), sklep, pozemek s bazénem. 
Rekonstrukce v r.1999 - zateplení, plast. 
okna, st�echa, fasáda, koupelny. Topení 
plyn +TP. Byty 4+1 a 2+1, sklep dílna, 
špajz, prádelna, sušárna, kotelna. Cena 
1900000. TEL.: 775 955 878

* Prodám RD v Horní Radechové po 
�áste�né rekonstrukci s možností 2 BJ a 
zahradou. Volný ihned. Rodinné d�vody. 
Cena 1.560.000,-K�. TEL.:732 257 957. 
RK NEVOLAT!
* Prodám udržovanou chalupu 3+1, 
koupelna, WC, nová el., velká p�da, sto-
dola, vhodné k rekreaci i celoro�nímu 
bydlení v Dolsku u Naho�an. Pozemek 
400 m2. Klidné místo. Cena 990.000 K�. 
Tel. 602 805 053
* Prodám RD ve výstavb� ( hrubá stavba ) 
6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 
550.000K� Tel. 732 799 528 e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 2.050.000K� Tel.: 732 799 528, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek ve Rtyni v 
Podkrk., 1200 m2, jižní strana, zasí	ová-
no, výhled na Krkonoše. RK NEVOLAT! 
Tel.777 591 818

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl.
do zelen� poblíž centra, + WC, v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj.1.500 +el. 
+vody + topení +kauce., tel. 608903070.
* Pronajmu nebytový prostor 17m2 
+sociální za�ízení. V centru Náchoda (ul.
Hurdálkova, 1.patro). Volný ihned, vhod-
né pro kade�nický salón, kancelá� apod. 
Tel:737 773 102
* Pronajmu na Plhov� vybavenou míst-
nost jako kancelá� v�. nábytku, seda�ky, PC 
s internetem, kuchy�. koutu. WC na chodb�. 
Cena dohodou. Tel. 774 678 899
* Hledáme � rmu �i jednotlivce ke spole�-
nému pronájmu kancelá�e v centru No-
vého M�sta n. M. Velmi p�kná, vybavená 
kancelá� v nových prostorách naproti M�Ú, s 
vlastním zázemím (kuchy�ka, WC atd.). Ná-
jemné 2.600,-/m�s. Tel.: 773 585 555
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 608 66 77 32

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Pronajmu byt 2+kk, 60m2 v Polici nad 
Metují v novostavb�, 3500 +inkaso +kauce. 
TEL.:776 730 849
* Pronajmu jedné pracující osob� malý 
sv�tlý byt 1. kat. 1+1. Vana, sklokeram. spo-
rák, velká lodžie. SUN Náchod. Kauce 5000 
K�. Levn�. Tel. 777 021 798
* Prodám DB 3+1 o velikosti 80 m2, 4.NP, 
SUN v Náchod�. Tel. 732 183 281. RK nevolat.
* Pronajmu byt v Náchod�, 2+1, kauce 
nutná. Tel. 774 808 332
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 3+1 v 
Náchod�. Výhodná poloha poblíž centra. 
Parkování u domu. Nová plastová okna, to-
pidla a zánovní lino a kuchy�ská linka. No�-
ní proud. P�da, sklep, tel., inter., kabel. TV. 
Kauce 20000,-. Volné od 1.10.2011. Telefon: 
602 790 044
* Prodáme byt 1+1 v Náchod� na Karlov� 
kopci. Cena 680000.- K� /jistá sleva/. RK 
NEVOLAT mobil.: 736 539 846
* Pronajmeme velmi p�kné byty vedle ná-
m�stí v Náchod�. Velikost 1+1 32 m2 cena 
4000,-+ inkaso a byt 2+1 50 m2 cena 5400,-+ 
inkaso. K dispozici p�da na prádlo, kolárna a 
dv�r pro parkování vozidla. Kauce 10 tis.K�. 
Preferujeme dlouhodob�jší pronájem pro 
bezproblémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný 
byt 3+kk o velikosti 67 m2 na Kamenici v 
Náchod�. Nové soc. za�ízení, okna, dve�e, 
kuch. linka, podlahy. Pouze dlouhodob�jší 
pronájem pro bezproblémové zájemce. Cena 
pronájmu 5700,- + inkaso. Kauce 10 tis.K�. 
TEL.:777 152 750
* Prodám za�ízený byt 3+kk na SUN v Ná-
chod� TEL.: 776 768 422
* Pronajmu nov� zrekonstr. byt v Ná-
chod� na Kamenici 2+kk, 55 m2, 2.pat-
ro, 7000,-K� v�.inkasa. Kauce 20 tis.K�. 
TEL.:777 55 10 22
* Pronajmu hezký byt v �eské Skalici o 
vým��e 120 m2, kuchy�ská linka, obývací 
pokoj s francouzským oknem na terasu, ne-
daleko centra. Cena 6000 K� + inkaso, nutná 
kauce. Tel. 608 888 141
* Pronajmu �áste�n� za�ízenou garzon-
ju po rekonstrukci, Náchod, Nerudova ul. 
Cena 3500,- K� + poplatky, nutná kauce. 
Tel. 608 888 141
* PRONAJMU BYT 2+1 v rodinném dom� 
v Hronov�. Tv satelitní p�íjem, internet. Ná-
jem v�etn� inkasa 5500,-K�. Dlouhodob�, 
tel.734559308
* Prodám byt 3+1 v Náchod� na Brance, 
jižní strana u lesa, klidné bydlení, ihned vol-
ný, cena 980 tis.K�. RK NEVOLAT. TEL.: 
608 47 69 20
* Prodám �áste�n� zrekonstruovaný byt 
1+1 s lodžií v Náchod� Cvr�kova 340., v 
OV, nová plastová okna (zaplacena), plo-
voucí podlaha, zrevitalizovaná koupelna a 
kuchy�, nová lednice a pra�ka, nové vytá-
p�ní wav, byt je v perfektním stavu, možno 
koupit i komplet vybavený. Tel. 777 612 068
* PRONAJMU DLOUHODOB� nový 
byt 2 kk 44m2 v Hronov�. D�m i byt jsou 
po celkové rekonstrukci, nedaleko centra. 
602133173, E- mail. renestarkov@seznam.cz
* Prodám byt 3+1, v osobním vlastnictví, 
po celkové rekonstrukci, s výhledem do p�í-
rody, Náchod tel.: 725 033 101
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�s-
ta Náchod ulice Palachova 1457 u okresní-
ho soudu. Cena 2500K� + energie + kauce. 
Tel. 732 799 528 e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Pronájem bytu 2+1 o ploše 60m2 v cen-
tru m�sta Náchod ulice Palachova 1457 u 
okresního soudu. Byt se nachází v cihlovém 
dom� ve 4 N.P. bez výtahu. Cena 5000,-K� 
+ energie, nutná kauce. Tel. 732 799 528 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk 30m2 v za-
tepleném dom�. D�m je v klidné �ásti Nové-
ho M�sta n/M. Plastová okna, výtah, inter-
net. Nájemné 4600,-K� + elekt�ina. Kauce 
15000,-K�. Volný ihned. Tel. 608 323 373

* Hospodá�ský RD ve Slavo�ov� u 
N.M�sta n/M,p�kné,klidné místo, velká 
stodola s dílnou.Cena 895.000,-K� k jedná-
ní,tel. 602 204 002
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Tel: 774 777 073
* Hledáme rodinný d�m nebo pozemek, Ná-
chod a okolí do 2,5 mil.K� Tel.: 721 146 244
* Prodám RD v Náchod� B�lovsi, po �ást.
rekonstrukci, ihned k bydlení nebo pod-
nikání. Odhad 2,7 mil.K� sleva 20%, p�i 
rychlém jednání i vyšší. TEL.:606 330 606
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Nabídn�te rodinný d�m Broumovsko, Po-
licko do 1mil menší k rekreaci. Tel 608 883 012
* Pronajmu garáž na Komenského ul. v 
Náchod�. Tel. 608 318 566

* Pronajmu dlouhodob� ob�erstvení v 
Deštné v Orl.horách v blízkosti sjezdovek. 
TEL.:732 167 291
* Nabízíme nebytový prostor - 50 m2 (2 
místnosti, volný od 1.10.2011, Hronov, Hos-
tovského 161). Tel. 736 687 284

* Pronajmeme nebyt. prostory v 
dom� �p. 1742, Plachova ul. , Náchod 
(bývalé PVT), v p�ízemí i pat�e, vhod-
né pro kancelá�e, léka�ské ordinace, 
obchody, kosmetiku, kade�nictví a jiné. 
Tel. 777 130 410

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV� NA KRAKONO-
ŠOV NÁMSTÍ, 1.PATRO, CCA 170 
M2.VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS CENTRUM 
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV� NA KRAKONOŠOV 
NÁMSTÍ, CCA 123 M2.VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ
E 
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 302 483, 
777 606 464
* Pronajmeme volné obchodní prostory v 
Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. 
K dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 
m2. TEL.:777 152 750

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

* Prodám chladni�ku 91 l s mražákem 14 
l. Jako nová, 2 roky stará, za 1000 K�. Tel. 
728 960 486
* Prodám kolob�žku ve velmi dobrém 
stavu pro d�ti i dosp�lé. Zatížení do 120 
kg. Cena 1500,-K�. TEL.:490 504 723, 
774 59 59 81
* Prodám p�ikrývky z ov�í vlny 2 ks a pol-
štá�e 2 ks - nové nepoužívané. Cena 3000,-
K�. TEL.:490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám zelák 40 l, cena 600,-K�. 
TEL.:490 504 723, 774 595 981
* Levn� prodám starší barevnou televizi 
NORIS, úhlop�í�ka 60 cm, zachovalá. Tel. 
603 440 969
* Prodám starší pianino PETROF. Cena 
8000 K�. Tel. 776 363 981
* Levn� prodám okna 210x150 cm t�ídíl-
né, 2 ks, a 120x150, dvoudílné, 1 ks. Tel. 
774 805 092
* Prodám kolo skládací zn. Eska za 800 
K�. Tel. 491 420 544 Náchod.
* Prodám mícha�ku na bantamových 
kolech 16x4, zánovní d�ev�ný žeb�ík 8 m - 
1000,-K�, �erpadlo Piccola (P 65W, n 1400/
min.), ru�ní kráje� na chleba IDEAL 172, 
tel. 736 503 029
* Prodám strojení na chlape�ka (n�kte-
ré v�ci neutrální) od narození do 8 m�síc�, 
v�etn�: hracího koloto�e, hrazdy, kojícího 
polštá�e, atd. TEL.: 776707735

* STATICE BAREVNÁ - limonka. Svaz-
ky o pr�m�ru cca 20 cm. Tel.607857022 e-
mail pestovani.statice@seznam.cz

* Prodávám cihly �ervené za 2 K� a bílé pále-
né za 4 K�. Ozv�te se mi na �íslo 737 887 807
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládá-
ní nových trávník�, do skleník� a výsadb�. 
Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Do-
vezu. Tel: 775 959 962

* Koupím bantamové kolo na kole�ko. 
Tel. 602 103 775
* Vykupuji v�tve št�íbrného smrku a t�je. 
TEL.:776 146 173
* 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 hotovosti. Tel. 777 559 451

* Hledám kamaráda/dku na procház-
ky, výlety do 68 let. Jsem z Náchoda. 
TEL.:731 329 462

* Prodám družstevní byt o velikosti 1 kk v 
Novém M�st� nad Metují, nov� zrekonstru-
ován, tel: 733 335 297
* Pronájem p�kných,kompletn� vybavených 
byt� v RD v N.M�st� n/Met.,cena se službami 
od 11.000,-K�/m�síc, tel. 602 204 002.
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Prodám byt 3+1 družstevní zd�ný na 
Novém Hrádku. Tel. 607 174 625
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod�, 
ul.B�loveská, cena 599 tis.K�. Nízké nákla-
dy na bydlení, velmi udržovaný a slunný. 
TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Pronajmu p�kný cihlový byt 3+1, 78 m2, 
s balkonem, v Náchod�, nová okna, internet, 
klidný a slunný byt, hezký výhled na zámek 
a do p�írody, volný ihned. Tel. 732 167 291
* Hledám byt 2+1 nebo 3+1 v os. vl. v Nácho-
d� nejl. na Plhov�, hotovost. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu slunný byt 2+1 v centru Ná-
choda, zahrada, parkování. Pouze slušným 
lidem. TEL.:777 828 428

* Pronajmu byt 3+1 v �erveném Kos-
telci. Tel. 602802240

* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v 
Náchod� u nemocnice. Byt po rekonstrukci, 
nová plastová okna, zateplení, nová kuchyn� 
v�etn� spot�ebi��, obložky, nové balkony. 
Výhled na zámek. Cena 1050000K�. Foto na 
www.byt.nachodsko.info TEL.: 775 416 700
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD 
se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchy�, koup., d�ev. 
oblož. dve�e, náj. 5.500 +voda +el. +plyn 
+kauce, 608903070
* Pronajmu dlouh.byt 3+1 v os.vlast., 75 m2, 
2 NP, v nov� zrek. dom�, v NA-B�lovsi, pl.ok-
na, zateplení, sklep, park u domu, náj. 5.000 
+voda +el. +plyn +kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu dlouhod. nebo prodám DB 
1+1, 45m2, 2.NP v NA sídl.u nem., kr.výhl. 
na Bražec, balk., zd�né jádro, nová plast.
okna, zateplení, náj.3.000 +inkaso 2.558 +el. 
+kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77 m2, s 
balk. a p�dním prostorem na spaní, v Nácho-
d� na Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj. 4.000 
+2.200 inkaso, kauce 18.600. Tel.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhod. byt 3+1 s balkonem, 
v 1.NP panelového domu v Náchod� na Pl-
hov�, podl. plocha 75m2, plast. okna, nov� 
zatepleno. Náj. 5.000 +inkaso +el. +kauce. 
Tel.: 608 90 30 70.
* Pronajmu 3+1 v Novém M�st� n.M., 
ul. Dukelská, velká lodžie, p�ízemí, zd�ný 
d�m, 5700,-/m�s. +energie, kauce, volný od 
1.11.2011. Tel.606507380
* Prodáme p�kný byt 2+kk, který se nachá-
zí v druhém poschodí zd�ného domu, neda-
leko centra. Byt je v osobním vlastnictví po 
kompletní rekonstrukci. K bytu náleží sklep-
ní kóje a podíl na spole�ných �ástech domu 
a pozemku. Možnost parkování v uzav�eném 
dvo�e.Tel.: 608 245 634
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 2+1 
ve Velkém Po�í�í u Rubeny. TEL.:605 329 099
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v Nácho-
d� na Brance. TEL.:732 167 291
* Prodám družst.garsonku v Náchod�, nová 
okna, balkon 6 m, 3.patro. Cena dohodou. P�íp. 
vým�na za domek. TEL.:608 842 706
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. 
Zateplený, po rekonstrukci. Ihned volný. 
Tel.604576080
* Prodám DB 3+1 85 m2 v Náchod� na Brance, 
2.poschodí, cihlový d�m, sklep, komora. Cena 
1,1 mil. K�. Volný ihned. TEL.:739 084 375
* Prodám, pronajmu byt 1+1 v OV na Pl-
hov� v Náchod�. Volat po 18. hod. na tel. 
775 652 622
* Pronajmu byt 1+1 Náchod Plhov, nájem + 
služby 5.200 K�, vratná kauce 10.000 K�. Pro-
najmu garáž v centru Náchoda. Tel. 776 554 431
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchod�. 
Tel. 776 114 975
* Pronajmu za�ízený byt 3+1 v Náchod� 
vhodný pro � remní ubytování nebo pro stu-
denty jako privát. Cena dohodou. Informace 
na tel. 777 810 626
* Pronajmu byt 2+1 s balkonem v cihlo-
vém dom� naproti nádraží v Náchod�. Plast. 
okna, zateplení, volný od �íjna 2011, nájem 
4500,- + inkaso. TEL.:602 291 594
* Pronajmu od �íjna p�kný slunný byt 
2+kk (63 m2) v cihlovém dom� v centru Ná-
choda. Byt je po celkové rekonstrukci, p�í-
pojka na satelit a internet. Nájem 5.500,- K�, 
služby 2.000,- K�, kauce 11.000,- K�. Tel.: 
737 407 528

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

R	ZNÉ

 20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

Náchod-Větší RD s provozovnou (vl.vchod),v centru........3,5 mil.Kč a Kramolna-Pěkný,zateplený RD (4+1) s bazénem ..........2,9 mil.Kč
Náchod-Byt 1+1 (36 m2) poblíž nákupních středisek,s plast.okny...500.000,-Kč a pronájem bytu 3+1-Plhov .......8.500,-Kč se službami
N.Město n/Met.-Malecí-Byt 4+1 s garáží v 1 NP zatepl. domu, možnost převodu do OV,nájem 4.000,-Kč/měs.,prodej 1.295.000,-Kč
N.Město n/Met.-Krajní,řadový RD (4+kk),poblíž centra,garáž a dílna,terasa k výstavbě dalšího pokoje,klidná zahrada 1.900.000,-Kč
N.Město n/Met.-Malecí-Slunný byt 3+1 (69 m2) s balkonem,v 7 NP,v domě nyní dojde k výměně oken,pěkný výhled 1.095.000,-Kč!
Teplice n/M-Pěkný RD 2 byty (po 3+1)...2,69 mil.Kč,H.Radechová-RD-2 byty,část.rekonstr.-půd.vestavba,plast.okna ... 1.560.000,-Kč
Náchod-centrum-Objekt na atrakt.místě o zast.pl. 620 m2 (haly,kanceláře..),dle ÚP-zóna obč.vybavenosti,poz.1107 m2 ........2,7mil.Kč!
N.Město nad Met.-Řadové domy v klidných a pěkných lokalitách „Na Františku“,ul.Husova.......2,5 mil.Kč,ul.Okrajová ....2,85 mil.Kč
Náchod-Kompletně nadstandartně vybavený (i s novými spotřebiči),zrekonstruovaný byt 1+1 (42 m2) v zatepl.domě ...... 765.000,-Kč!
Č.Skalice-V.Třebešov-Pěkná usedlost-komplex 4 budov (zast.pl.550 m2),klidné místo,poz.4.101 m2,vše nutno vidět .... 2.750.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M-Větší RD,klidné místo,plast.okna...2,8 mil.Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě ...1,9 mil.Kč,popř.pronájem

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky, tel.�.722 907 510
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množ-
ství,tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�,-
tel.�.724 020 858
* Koupím knihy Verne, May a jiné dobro-
družné. Tel.�.724 020 858.
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky zn. 
ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky na 
bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, 
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou poz�stalost. Peníze 
na ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Student 4. ro�níku gymnázia nabízí do-
u�ování z M.a Aj. V p�ípad� zájmu kontak-
tujte na 775 94 53 54 - cena dle dohody.
* Hledám šikovnou sle�nu /paní na pravi-
delný úklid domácnosti +žehlení 1x/2týdny 
cca 4hod, 90K�/hod. Požaduji spolehlivost 
a pe�livost. Seriozní zájemkyn� o tuto práci
pošlete SMS na 777 119 889
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo 
malování domku �i bytu, provádím jed-
norázový úklid, mytí oken nebo pravidelný 
úklid domácnosti, za�ídím nákupy, také po-
hlídám d�ti, zdravotní pr�kaz mám, zkuše-
nosti a doporu�ení také, volejte 737 564 496, 
cena dohodou
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, 
ost�íhám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek 
i ploty, pokácím i vysadím nový stromek, 
uklidím listí. Tel. 737 564 496
* P�enechám z rodinných d�vod� zavede-
ný krám s textilním zbožím v�etn� vyba-
vení a kontakt� v Hronov� na hlavní t�íd�. 
TEL.:777 318 281

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�o-
vino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�tví, 
listí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. 
Tel: 774740614

* Vyklidíme p�dy, sklepy, byty, garáže, 
RD, chaty, k�lny, p�ístavky, vše co p�ekáží 
- koberce, nábytek, lednice, pra�ky, odpad, 
atd. Tel: 775959962
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, v�tví, atd. Na p�ání s nakládkou. 
Tel: 777222232
* Nabízím opravy a úpravy od�v�, šití 
záclon a dekora�ního textilu, šití kalhot, 
sukní, halenek. Vým�na zip�, zkrácení kal-
hot, halenek, bund, atd. LEVN. Náchod. 
Tel.604349703
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou p�-
dou. TEL.:739 814 111

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755 

Přijmu brigádníky

na sekání trávy

křovinořezem.
(pouze muže)

Tel. 724 173 560



St�echy
Zelená úsporám

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

 zednické
 zateplení budov      
 nat�ra�ské
 sádrokartony          

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

tel.: +420 608 345 132

NON STOP

LUBO EXPRESS TRANSPORT NÁCHOD

Autodoprava do 3,5 t - Stěhování

Tel.: 606 709 2310909

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

ROZVOZ OB�D	ROZVOZ OB�D	
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

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

P�ijmeme 
vyu�enou kucha�ku

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

v Náchod	  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

Již 17 let jsme soudními 
p�ekladateli NJ, AJ

a provádíme p�eklady 
dokument� jak s ú�edním 

ov	�ením, tak i bez n	j. 

Špi�ková kvalita 
za velmi dobrou cenu. 

AJ: 603 493 780 
nebo 491 423 077

 jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
NJ: 603 440 969 

nebo 491 420 945
lada.petrankova@gatenachod.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!

tel.: 731 409 826, 739 144 541, www.pamix.cz
e-mail: hradec@pamix.cz, nachod@pamix.cz NEJEN KLEMPÍ�SKÉ A MECHANICKÉ

OPRAVY OSOBNÍCH
 A DODÁVKOVÝCH VOZIDEL

 - antikorozní ochrany podvozk�
 - opravy moto nádrží, cínování

 - renovace autoveterán�
email: autodilnasevcik@seznam.cz

www.autodilnasevcik.cz

723 588 725                                 
776 227 724

608103810, 606270421
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OZ	STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

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

PÁ 9.30 - 13.00

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

chemické výrobní družstvo, 
významná spole�nost v oblasti výroby a distribuce  kosmetiky 

a nát�rových hmot se sídlem v Novém M�st� nad Metují

 p�ijme zam	stnance na pozici

Referent prodeje
Nápl
 práce:

➢ odbyt výrobk� - p�edevším nát	rových hmot
➢ spolupráce s odb	rateli, evidence poptávky

➢ vedení fakturace
➢ zajišt	ní chodu expedi�ního skladu

➢ poradenské služby v prodejním sortimentu nát	rových hmot

Požadujeme:
- SŠ vzd�lání

- komunika�ní schopnosti, 	 exibilitu
- znalost práce na PC

Nabízíme:
- pracovní  pom�r na dobu ur�itou  
zástup za mate�skou dovolenou

- zázemí spole�nosti s dlouholetou tradicí

Profesní životopis zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz         
personální odd	lení: tel 491477133

Nástup  možný ihned.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky

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

* konstrukce schodišť * okenní mříže *

TEL.: 777 590 755

Koupím vzduchovku, 
přilbu, bodák 

a věci z obou válek.

Tel.: 606 270 421 

uvádí v m�síci ÍJNU 2011

M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA
V NÁCHOD� BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 Úterý 11. 10. v 19.00 hodin
„ Z Petrohradu do Karelie“
Dia show Ondřeje Valáška

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč

Předprodej od 22. 9. 2011
* Středa 12. 10. v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Náchoďanem z vlastního rozhodnutí

Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč

Předprodej od 22. 9. 2011
* Sobota 15. 10. v 17.00 hodin

150. výročí Pěveckého sboru Hron
Velký sál Městského divadla

Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

* Úterý 18. 10. v 19.00 hodin
Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, 

Ondřej Havelka:
SATURNIN

Divadlo ABC
Spoluúčinkuje: Melody Makers

Omezený počet vstupenek v prodeji!
Vstupné: 390, 360, 330 Kč
Předprodej od 21. 9. 2011

* Čtvrtek 20. 10. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Ašot Chačaturjan - klavír

Luca Bizzozero - dirigent
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 180, 160, 140 Kč SLEVA
Předprodej od 26. 9. 2011

* Neděle 23. 10. v 15.00 hodin
J. Vodňanský, P. Polák: Když jde kůzle otevřít

Hravé divadlo
Pohádka pro děti

Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 3. 10. 2011

* Čtvrtek 27. 10. v 19.00 hodin
Tomáš Klus

Divadelní túra 2011 k novému albu Racek
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 12. 9. 2011

ITÁLIE 1944

otevírací doba:  pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 

Průkazy na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.:  491 426 379 vstup zdarma.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 



Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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 Garan�ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce�ujte prevenci, která vám 
v mnoha p�ípadech ušet�í �as a p�edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád�ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom� v p�tiletých cyklech. 
Výstupem t�chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran�ní a odhadem ceny. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

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

I NADÁLE OD NÁS 
OBDRŽÍTE

MALÝ DÁREK

Tel. 602 886 577
Házenká�ská hala – Hamra Náchod

Najdete nás na Facebooku  
Squash Centrum Náchod

Ricochet + squash + stolní tenisRicochet + squash + stolní tenis

SQUASH CENTRUM
 NÁCHOD

Klí�ová silnice pro Broumovsko
 Pasa, životn� d�ležitá silnice celého Broumovska, se má prom�nit v pohodln�jší, bez-
pe�n�jší i rychlejší moderní dopravní tepnu. Rekonstrukce silnice II/303 po�ítá vedle 
modernizace vozovky p�edevším s vybudováním nového stoupacího pruhu. Králové-
hradecký kraj, který nyní stavbu p�ipravuje, chce pro tuto akci získat více než 100 
milion� korun z Evropské unie.
 „Stav�t by se m�lo za�ít na podzim p�íštího roku a hotovo by m�lo být do konce 
roku 2013. Celkové náklady by m�ly p�ekro�it zhruba 153 milion� korun. Krajští 
silni�á�i nyní p�ipravují podklady pro stavební povolení a prost�ednictvím krajského 
Centra evropského projektování budeme žádat na tento projekt evropské � nan�ní zdro-
je,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.
 O evropskou podporu požádá tento projekt v nejbližší vyhlášené výzv� a podpora Ev-
ropské unie by m�la �init 85 procent celkového rozpo�tu.
 Rekonstrukce této silnice by m�la prob�hnout na zhruba 4 kilometry dlouhém úse-
ku, který pat�í p�edevším v zim� k nejnebezpe�n�jším. Silnice je jedinou cestou, 
kudy mezi Náchodem a Broumovem proudí kamiony, linkové autobusy �i vozy sani-
tek záchraná��. Proto je její význam pro celou oblast zcela klí�ový.
 Královéhradecký kraj, který se stará o více než 3500 kilometr� silnic II. a III. t�í-
dy, již získal z evropských � nan�ních zdroj� na modernizaci své silni�ní sít� zhruba 
1 miliardu korun.                                                                                                              r

Nejlepší �eská škola? M�že být v Náchod�?
 Nejlepší �eská škola je název nového 
projektu �eské televize, který odstar-
toval 1. dílem dne 8. 9. 2011 na progra-
mu �T2. Cílem projektu je zviditelnit 
a ukázat práci �eských základních škol 
formou sout�že.

 Do projektu se mohly p�ihlásit všechny školy v naší republice. 
Po prvním kole, které prob�hlo na p�d� Pedagogické fakulty v Praze 
bylo vybráno 120 škol. Mezi nimi i škola naše - ZŠ Pavlišovská Náchod.
 Natá�ení po�adu za�alo již na konci minulého školního roku. Jed-
noho krásného �ervnového dne k nám do školy p�ijel celý natá�ecí 
štáb �T. Strávil s námi celý den a pozoroval, natá�el, ptal se a sle-
doval. Díl o naší škole bude vysílán dne 6. 10. na programu �T 2 
v 15.45h nebo na �eském rozhlase 2 v po�adu Domino v 19.10h.

 A co je pro nás d�ležité? Abyste se všichni dívali a pokud se vám 
bude díl o naší škole líbit, posílejte nám hlasy. Vít�zové této sout�že 
vzejdou z nejvyššího po�tu hlas�.
Více na: www.nejlepsiceskaskola.cz odkaz HLASUJ.
 Všem, kte�í nám drží palce a fandí nám moc d�kujeme. P�ípadnou 
výhru v podob� � nan�ní hotovosti bychom v�novali na stavební úpravy 
naší školy, zmodernizování u�eben, školního h�išt�, pop�ípad� p�estavbu 
p�dních prostor na u�ebny a školní družinu, kterou nutn� pot�ebujeme.
 Uv�domujeme si, že jsme malá škola, s malým po�tem možných 
hlasujících  a bude obtížné obstát v boji s velkými školami, které mají 
i n�kolik stovek žák�. P�edem ale nic nevzdáváme a naším cílem je 
ukázat, že práce na malé škole m�že být stejn� kvalitní, možná v n�-
�em náro�n�jší než práce na škole velké.
Všem hlasujícím D�KUJEME!                                                         cejnai

„První vlaš�ovka velkého hejna“
 V souvislosti s p�ípravou realizace dopravních opat�ení, jejichž cílem je zlepšení 
dopravy v centru Náchoda, byly dokon�eny stavební úpravy �ásti komunikace v ul. �es-
kých Brat�í, díky kterým, je již od 15. 9. jednosm�rn� zpr�jezdn�na tato komunikace.
 P�edání stavby prob�hlo ve �tvrtek 15. 9. 2011 v dopoledních hodinách za ú�asti 
p�edstavitel� m�sta Náchoda - starosty Jana Birke a místostarosty Tomáše Šuberta, 
technicko-výrobního �editele spole�nosti Rubena, a.s., Milana Théra a za zhotovitele - 
� rmu STRABAG, a.s., byl p�ítomen �editel oblasti Západ Vlastislav Fišer.

 Zpr�jezdn�ní komunikace �eských 
Brat�í je prvním krokem k zahájení 
realizace dopravních opat�ení v Ná-
chod�, které by m�ly vést k uleh�ení 
dopravní situace.

 „Pr�jezd je z technických d�vod� 
opravdu úzký (2,40 m). Hlavním d�-
vodem je uložení energetického kanálu 
v p�ilehlém chodníku, který proto neby-
lo možné více zúžit, a nemén� d�ležitým 
faktorem je, že tento úsek je ur�en pro 
vozidla do 3t, tudíž není možné, aby 
nám do t�chto míst zajížd�li kamiony“, 
vysv�tlil starosta Jan Birke. „Jsem však 
p�esto velmi rád, že realizace doprav-
ních opat�ení v Náchod� byla tímto, 
by� malým kr��kem, zahájena. Mé 
pod�kování pat�í p�edstavitel�m akci-
ové spole�nosti Rubena, že nám vyšli 
vst�íc“, dodal starosta a sám si jako 
první pr�jezd bez problém� vyzkoušel. 
Stavební úpravy byly zahájeny 1. srpna 
t. r. Zhotovitelem je � rma STRABAG, 
a. s., oblast Západ, Hradec Králové.                                                          
                                                             N.A.

KČT Nové Město nad Metují pořádá v sobotu 15. 10. 2011
10. ročník turistického pochodu a cyklotrasy PODORLICKÝ ŠMAJD

Prezence a start: Sokolovna  7.oo – 10.oo hod.
v Novém Městě nad Metují kam se dostanete z nádraží ČD po modré 
TZ k rozcestníku na Rychtě, odtud po červené TZ směrem na Peklo, 
asi po 200 m velká budova se schodištěm – sokolovna – místo startu 

Startovné: 25Kč členové KČT a děti sleva

Odměna: Pamětní list a medaile.

Občerstvení: na trase pochodu z vlastních zásob.

Závěr pochodu: sokolovna do 16.oo hodin

Trasy pochodu: pěší – 8,16,28 km a  cyklo – 35 km                                     
                            pěší – 5 km pro vozíčkáře na tuto trasu
                            start – 10-11 hodin

Popis tras: pěší turistika
10 km – sokolovna - Pavlátova louka - Rezek - Klopotov - náměstí 
- sokolovna
16 km – Nové Město n. Met - Peklo - Sendraž - Libchyně - Rezec-
ký most - sokolovna                         
28 km – Nové Město n. Met - Peklo - Lipí - Dobrošov - Holubí 
palouk Sendraž - Pavlátova louka - sokolovna

Cykloturistika
35 km – Nové Město n. Met. - Zákraví - Ohnišov - Bačetín - Na 
Krahulci - Sněžné - Peklo - sokolovna

Kontaktní osoba: Milan Rydlo, Nad Stadionem 1323, 549 01 Nové 
Město nad Metují, tel. 737 112 162, email: rydlo.milan@centrum.cz

Akce se koná za každého počasí.    Každý jde nebo jede na vlastní nebezpečí!    ZDRÁVI DOŠLI 

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       pond	lí-ned	le od 11 hodin ob	dy

24. 9. 2011 taneční večer , 24. 9. 2011 taneční večer , Generace the Fires- big beat Generace the Fires- big beat 

24. - 25. 9. 2011 uzené křížové kosti 24. - 25. 9. 2011 uzené křížové kosti 
1. 10. 2011 taneční večer , 1. 10. 2011 taneční večer , hraje Jan Staněk hraje Jan Staněk ml. ml. 

1. - 2. 10. 2011 tatarák 1. - 2. 10. 2011 tatarák 

Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem senior�m programové �tvrtky v klubovn� 
Harmonie 2, Rybá�ská 1819,  kde se sejdeme v �íjnu  p�i následujících programech:

6. 10. .. ve 14 hod.   Rekondi�ní pobyty  ��K, oblastní pobo�ky v Hradci Králové 
    - s nabídkou na rok 2012  mezi nás p�ijede  p. J. B�lohoubková
13. 10. .. ve 14 hod.  Historie Kladského pomezi
  -  p�ednášku pro nás p�ipravila a vypráv�t bude  p. Mgr. Vl�ková
20. 10. .. ve 14 hod.  Beseda: „Dobrovolnictví v rámci projektu:
    Rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb
    v Královehradeckém kraji II“ – pohovo�í  p. Bc.Vít �ejka;
27. 10.  .. ve 14 hod. „KAVKAZ“ -  jeho krásy na snímcích a spolu s vypráv�ním
    nám  p�iblíží  p. Zden�k  Nývlt.
P�ij�te mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, nebo	 jsou i pro ne�leny svazu 
d�chodc�. Na vaše návšt�vy se op�t t�ší �lenové výboru MO SD v Náchod�.

Klub vojenských důchodců
po�ádá 7. �íjna 2011 pro své �leny i p�íznivce spole�né posezení s hudbou skupiny „FR�Í“
v restauraci U VAGONU ve Velkém T�ebešov�. Odjezd v 15 hod. od býv. Tepna klubu.
P�ihlášky do 25. zá�í 2011 na tel. 491 462 830, mobil  607 783 313  po 19.hod.
Cena 70,- K� zahrnuje: dopravu, hudbu a objednané menu.                 Anna Poláková

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“

ŘÍJEN 2011


