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Příští Echo vychází 15.října 2010

www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

www.volbapronachod.cz www.volbapronachod.cz 

 POVODN� SLEV
NA CELÝ SORTIMENT

 AK�NÍ CENY
P�ÍMOTOPY-SUŠI�KY OVOCE

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).

Vinotéka
Jarmila Jirásková

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

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

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

Jedna svářečka 
pro elektrodu, céóčko i TIG

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

                                                                      Jarmila Jirásková
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P�EDPRODEJ VSTUPENEK v Informa�ním a cestovním centru na Kamenici v Náchod�, 
otevírací doba: pond�lí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420. 
Sleva 30% na ozna�ené programy pro držitele pr�kaz� M�Ú v Náchod�, ZTP a ZTP/P. Pr�kazy 

na vyzvání p�edložte p�i kontrole vstupenek. Vozí�ká�i po telefonickém nahlášení 
na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

Cisterna je širší než osobák
Tak jako se rychle zvyšuje po�et automobil�, tak rychle klesá po�et volných 

parkovacích míst. P�edevším na sídlištích se již parkuje, kde se dá, a bohužel už i tam, 
kde by se dát nem�lo.

P�ecpané ulice a bezohledn� zaparkovaná vozidla vadí asi každému. Pochopiteln� 
i záchraná��m, kterým �asto velmi komplikují zásah. Aby se hasi�i se svojí rozm�rnou 
technikou dostali až na místo zásahu, musí n�kdy zvolit náhradní delší trasu nebo 
své cisterny zaparkovat daleko od místa zásahu. N�která zaparkovaná auta jim zcela 
znemožní použití požárních hydrant� �i nasazení výškové techniky, která v n�kterých 
p�ípadech m�že být pro záchranu život� lidí, kte�í nemohou uniknout z prostoru 
zasaženého požárem �i kou�em, nezbytná. Kv�li nezodpov�dným �idi��m bývá zásah 
komplikovan�jší, trvá déle a škody jsou pak vyšší. Neukázn�ní �idi�i, kte�í blokují 
p�ístupové cesty, nástupní plochy a hydranty, si možná ani sami neuv�domují, jakému 
nebezpe�í v p�ípad� mimo�ádné události vystavují sebe a lidi ve svém okolí, a tak je 
t�eba jim to ob�as p�ipomenout. Vždy� pro napln�ní své touhy zaparkovat svého milá�ka 
co nejblíže vlastním okn�m ohrožují život a majetek nejen sv�j, ale i ostatních. Svým 
jednáním mimo jiné porušují i zákon o požární ochran�. Za tento p�estupek jim m�že být 
uložena pokuta až do výše 25 000 K�.

Jen samé ohleduplné sousedy vám p�ejí Hasi�i Nové M�sto nad 
Metují 

SKVĚLÉ NÁPOJE 
aneb TEPLICKÁ HOTELOVKA 

doporučuje

Ten jediný pravý pro hosty našich restaurací- to je Fernet Stock, který od roku 1927 vyrábí 
likérka Stock v Plzni - Božkov�. D�v�rn� je oslovován „�erný švihák“ a svým p�íznivc�m 
u�aroval bezesporu svoji kvalitou, která je výsledkem unikátního výrobního postupu. Recept 
je p�ísn� st�ežen, ale ví se, že základem pro jeho výrobu je �trnáct bylinek dovážených na-
p�íklad z Pyrenejí, Kamerunu �i Pákistánu. Mimo jiné obsahuje i ho�cový ko�en, chininovou 
a pomeran�ovou k�ru, he�mánek a na� �ubetu benediktu. Po navážení p�esných pom�r� se 
bylinky louhují ve vysoce kvalitním lihu. Aby m�l nápoj stále stejnou chu� a kvalitu, prochází 
složitým systémem míchání a poté ješt� �adu m�síc� zraje v dubových sudech.

Za oblibou Fernetu stojí také jeho blahodárné ú�inky na zdraví. Bylinky totiž p�sobí p�íz-
niv� na trávicí a nervovou soustavu, �istí krev a regenerují organismus. Fernet Stock je navíc 
vyráb�n bez chemie, a na rozdíl od jiných likér� obsahuje velmi malé množství cukru. Pro 
velkou oblíbenost produktu Fernet Stock se zrodil i jeho bratr - Fernet Stock Citrus. Ten se stal 
b�hem krátké doby druhým nejoblíben�jším alkoholem v �esku. V roce 2002 p�išel na sv�t 
další sourozenec - Fernet Stock Orange. Ten však takový úsp�ch nesklidil.

Bavorák - lahodný naho�klý drink
Do sklenky na long drink vložíme led. Na n�j nalijeme 4 cl fernetu, p�idáme 1 cl citrónové 

š�ávy a dolijeme tonikem /alespo� 15 cl/. Vložíme br�ko a servírujeme.

FERNET CESARE - netradi�ní nápoj
Do šejkru nadávkujeme led, p�idáme 4 cl Fernetu, 2 cl Curacao Blue a 1 cl citrónové š�ávy. Vše 

zamícháme a nalijeme do st�edn� vysoké sklenky. Nakonec doplníme pomeran�ovým džusem.
Pohodu p�i sklence dobrého moku p�ejí Bc. So	a Šr�tková 

a Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 
Teplice nad Metují, 

www.souteplicenm.cz

FERNET - když muži mají své dny

Pro zdraví jedno jablko a �íši bur�áku!
Na po�átku d�jin lidstva stála prý v ráji jablo� rodící zázra�ná jablka poznání. O pár tisíc 
let pozd�ji ve starov�kém 	ecku se zase tradovala legenda o trojském princi Paridovi, který 
nabídl zlaté jablko bohyni krásy a lásky Afrodit�, za n�ž sice získal nejkrásn�jší 	ekyni, ale 
vyvolal tím bratrovražednou trojskou válku. Odtud byl už jen skok k zlatému královskému 
jablku, jež se stalo ve st�edov�ku jedním ze symbol� panovnické moci. Dnes existuje celá 
škála odr�d jablek a stále jsou vyšlech�ovány nové. Alespo� jedno jablko denn�, nejlé-
pe p�ed spaním, radí léka�i nejen senior�m. N�kte�í výživá�i spo�ítali, že ro�n� bychom 
m�li spot�ebovat nejmén� 35 kg jablek, �ím více, tím lépe. Plody z jabloní konzumujeme 
v �erstvém stavu p�ímo �i jako sou�ást nejr�zn�jších ovocných salát�. P�ipravuje se z nich 
�ada mou�ník�, marmelády, rosoly, kompoty, jsou také sou�ástí masitých pokrm�. Sta�í 
nap�íklad jen p�idat �tvrtky jablek k vep�ové pe�eni, kachn� �i ku�eti a pokrm hned chutná 
jemn�ji, p�itom pikantn�ji, jeho v�n� je p�íjemn�jší a výrazn�jší. Stejn� tak se dá jablky vy-
lepšit dušené zelí, zelný salát z kyselého zelí nebo klasický bramborový salát. Sušená jablka 
chutnala d�tem již v prav�ku. K oblíbeným sva�inkám nejen pro d�ti pat�í jablka strouhaná 
s mrkví, ochucená citronem, cukrem a pár kapkami oleje.
Bur�ák je podzimní nápoj ur�ený pouze pro dosp�lé. Tomuto �áste�n� zkvašenému moštu 
z vylisovaných hrozn� se p�isuzují také ozdravné vlastnosti. Traduje se názor, že b�hem 
sezony bur�áku máme vypít 8 litr�. Anebo bychom m�li vypít takové množství, které odpo-
vídá desetin� naší t�lesné hmotnosti. A máme prý na celý další rok o zdraví postaráno. Ale 
pozor, podle znalc� se prý bur�ákem nep�ipíjí!

Ko�en�ná jable�ná omá�ka
500 g jablek, 3 lžíce rozinek, 1 lži�ka soli, p�l lži�ky pep�e, 2 lži�ky sko�ice, špetka 
pálivé papriky, p�l lži�ky zázvoru, 3 lžíce šleha�ky.
Rozinky p�elijeme horkou vodou. Oloupaná jablka pokrájíme, pak je dusíme podlitá vo-
dou. Po zm�knutí je rozmixujeme nebo rozma�káme na kaši, p�idáme rozinky a ko�ení. 
Proh�ejeme a nakonec p�idáme šleha�ku, p�ípadn� 1 až 2 lžíce bílého vína. Hustou omá�ku 
podáváme teplou i studenou k minutkám z vep�ového masa.
Další jable�ný recept a zajímavosti o bur�áku najdou �tená�i na webu ECHA v sekci Partne�i.

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

www. hshronov.cz

Talíř ve znamení 
jablek a burčáku

Rodinný dům 5+1 po rekonstrukci v Šonově u Nového Města nad Met.   ............................................. 2 099 000,-Kč
Rodinný dům s udržovanou zahradou v klidné části Červeného Kostelce  .............................................. 2 190 000,-Kč
Velkometrážní byt v os. vlast. v cihlovém domě, Jaroměř – Předměstí   ......................................... 1 595 000,-Kč
Větší rodinný dům se zahradou nedaleko České Skalice ve Vestci  ...................................................... 1 495 000,-Kč
Byt 3+1 v družst. vlastnictví po rekonstrukci v Náchodě u nemocnice  ...............................................  899 000,-Kč

Větší rodinný dům Velké Poříčí
K prodeji se nabízí větší rodinný dům – vila se třemi garážemi 
a udržovanou zahradou ve velmi klidné části Velkého Poříčí. 
Původně továrníkovo obydlí v dobrém technickém stavu se 
skládá z garáže, sklepů a přádelny, dále v 1.NP samostatná 
bytová jednotka 3+1 se vstupní verandou. V 2.NP je větší byt 
2+1 s  lodžií. Na udržované zahradě bylo zbudováno menší 
kryté posezení s grilem. Posezení zpříjemní jezírko s lekníny. 
Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě. 
� Cena: 2 249 000,- Kč www.realityeu.com 

EU TIP

info: 777 602 884

 RYBAŘINA
- MYSLIVOST 

- ZVERIMEX
K.ŠOLCOVÁ - NÁCHOD - PLHOV

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

 Dárkové poukázky 200, 500 a 1000 Kč.  

tel. 776 687 510 , 775 261 853 
NOVÉ MYSLIVECKÉ OBLEKY 

- PÁNSKÉ A DÁMSKÉ

Akce: BOILIES -10%
Široký výběr oblečení pro myslivce

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

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

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (18)

Mlýny pro svou nákladnost bývaly nejd�íve podnikem vrchnos-
tenským. Již v 15. století byla v náchodských knihách neur�itá 
zmínka o b�loveském mlýnu. V husitské é�e se p�ipomíná, že roku 
1472 prodal Jakub, (bratr kn�ze) ostrov v Bilovci. B�loveský mlýn 
byl popisován v 16. století jako majetek náchodského zámku. 0d 
roku 1533 jej p�evzala obec (náchodská) do nájmu. Z téhož mlý-
na platila obec zámku 1 kopu, 12 groš� ro�ního nájmu.

V rodové kronice „podemlejnských Hejzlar�“ prý byla zmínka 
o �asov� neur�ené povodni, která úpln� zni�ila panský mlýn. Ten m�l 
ležet v místech nyn�jšího splavu. P�i stavb� tohoto díla se skute�n� 
našlo v nánosech písku zachovalé pískovcové kolo na mletí. Mlýn byl 
p�vodn� pohán�n dv�ma vodními koly (na spodní vodu, z toho 1 kolo 
pro pilu). Náchodská obec jej provozovala st�ídav� ve své režii nebo 
jej pronajímala mlyná��m.

Nájemci mlýna se �asto st�ídali. Na opravách hrazených m�stem 
se zna�nou m�rou podíleli robotníci a �emeslníci z okolních vsí. Je 
doloženo, že od roku 1833 byl majitelem mlýna František Loquens. 
Vdova Anna Lokvencová p�ikoupila k mlýnu roku 1870 od obce os-
trov mezi náhonem a �ekou. Od roku 1907 p�ešel celý mlýn do vlast-
nictví Alberta Hejzlara. Z roku 1910 je známa fotogra
 e pekárny pana 
Šr�tka, p�íbuzného mlyná�e, provozujícího na dvo�e mlýna 
 rmu 
pekárny. Provozovna i p�ilehlý obchod sloužily pro pot�eby mle��, 
kte�í �ekali na semletí mouky, jakož i jejich d�tem a široké ve�ejnosti. 
V roce 1904 byla pila zrušena.

Po smrti Alberta Hejzlara se do mlýna p�iženil Jaroslav Chmela�. 
V roce 1908 byl postaven nový mlýn na vrchní vodu. Po roce 1917 

byla instalována Francisova turbína o síle 60 ko�ských sil. Celé stroj-
ní za�ízení mlýna bylo modernizováno. Postavil další turbínu o síle 40 
HP a dal instalovat 100 kW elektrický generátor. Elektrický proud byl 
zpo�átku dodáván lázním, Mautnerov� pile, �ezníku Hofmanovi a pro 
ve�ejné osv�tlení obce.

Další významná modernizace byla provedena v roce 1938, kdy 
mlýn p�evzal syn Alberta Hejzlara, Zden�k. Za n�ho byly instalová-
ny t�i mlýnské stolice o délce 1 700 mm a rovinné vyséva�e. Mlelo 
se pro obchod (2 190 q) i pro jednotlivé zem�d�lce (kolem 1 500 q 
ro�n�). Mlyná� m�l v blízkém statku kon� a povozy, s kterými zajiš-
�oval na požádání odvoz mouky, pomáhal p�i požárech i t�ebas p�i 
odvozu stavebního materiálu. Za II. sv�tové války pomáhal sou�asn� 
i s náchodským mlyná�em Holzbecherem semlít mnoha sedlák�m tzv. 
„�erné obilí“, které jim zbylo po spln�ní kontingentu z pom�rn� dobré 
úrody.

V roce 1951 byl mlýn znárodn�n a p�evzaly jej Východo�eské mlý-
ny n.p. P�edm��ice. Mlelo se zde pro zem�d�lce. Od roku 1955 pak 
p�evzal mlýn Zem�d�lský nákupní podnik �eská Skalice, který též po-
skytoval služby pouze zem�d�lc�m. V roce 1960 byl provoz p�estav�n 
na mísírnu krmiv pro zem�d�lství. Výkon za�ízení byl tehdy 10 q za ho-
dinu. Po vybudování nových kapacit byla v roce 1981 mísírna v B�lo-
vsi úpln� zrušena. Ani po roce 1990 nebyl provoz restituenty obnoven.

P�ipravil Antoní Samek, pokud máte ješt� n�jaké další po-
znatky, doklady a fotogra� e o uvád�ných objektech k zap�j�ení 
atd., sd�lte je prosím na adresu:  samek.beloves@seznam.cz nebo 

B � L O V E S K Ý   M L Ý N

 � Jez na Metuji u mlýna p�ed regulací

 � Pekárna na dvo�e mlýna

M
STSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA �ÍŽKA V NÁCHOD
 

BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v m�síci �íjnu 2010

* Úterý 12. 10. v 19.00 hodin
A. Ayckbourn: 

Kdes to byl(a) v noci
Divadlo Bez zábradlí Praha

P�edstavení ab. cyklu - skupina “A”
Vstupné: 350, 330, 310, 290 K�

* �tvrtek 14. 10. v 19.00 hodin
Dubai a Spojené arabské emiráty
Dia show Ing. Jaroslava Groha

P�ednáškový sál m�stského divadla
Vstupné: 50 K�

* St�eda 20. 10. v 19.00 hodin
Boni Pueri

Sbormist�i: 
Pavel Horák a Jakub Martinec

Koncert ab. cyklu - skupina “K”

Vstupné: 180, 160, 140, 120 K� 
SLEVA

* �tvrtek 21. 10. v 19.00 hodin 
Malý sál m�stského divadla

Literárn� hudební ve�er
Den s Janem Letzlem

Po�ad s režisérkou a publicistkou 
Olgou Struskovou a japonskými hosty

Vstupné: 40 K�

* Úterý 26. 10. v 19.00 hodin
E. A. Longen: 

Dezertér z Volšan
Divadelní spole�nost J. Jurištové
V hlavní roli: Old�ich Navrátil
Vstupné: 250, 230, 210, 190 K� 

SLEVA



nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
D�M NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
D�M NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

608103810, 606270421
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OZ�STALOST

VETEŠ
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

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

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

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

PÁ 9.30 - 13.00

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

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

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

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

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

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

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

 - profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
 - profilový systém spl	uje normu 73 0540-2
 - dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, pln�né argonem
 - kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
 - montáž, doprava a zam��ení v cen� 
   dodávky
 - zákaznický kupon slev pro další dodávky

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

Potřebujete peníze?

Půjčka bez poplatků,
rychlé vyřízení, vyplatíme

i exekuce

777 009 465

KOUPÍM STEREOKOTOUČKY, 
MEOSKOPY, FOŤÁKY 

          a PŘÍSLUŠENSTVÍ

        606 270 421      

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

MD, podnikatele

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

Územní plán má být nad�asový
Ing. Ji�ího Ko�nara zpovídal Mgr. Karel Petránek

Za koalici Volba pro Náchod kandiduje v nadcházejících volbách do náchodského zastupitel-
stva  ing. Ji�í Ko�nar (na snímku). V p�edvolebních novinách jsme mu p�i�adili obtížné téma, 
kterým je územní plán a vztahy s ním související v�etn� tolik problematické dopravy. 
* Vrátil jste se z dovolené. My jsme zatím , tak jak Vás známe, napsali k Vaší fotogra� i 
krátké p�edstavení. Chcete n�co p�idat nebo doplnit?
Spíše up�esnit. Vystudoval jsem Stavební fakultu �VUT, sm�r konstrukce a doprava. Také 
ve škole jsem u�il jen asi �tvrtinu svého profesního života. Více jsem projektoval, stav�l 
a hlavn� udržoval silnice a mosty. 
* A co územní plán?
Víte, dnešní stav dopravy zp�sobil nedomyšlený územní plán, který z Náchoda dopravn� 
ud�lal m�sto jedné ulice. To je t�eba napravit. Územní plán má být nad�asový a umož�ovat 
rozvoj m�sta, neomezovat ho. P�íkladem nám m�že být architekt Go�ár a Hradec Králové. 
Tam je pot�eba si vzít vzor. 

P�ÍDAVEK NAVÍC
V �erveném Kostelci „nafoukli“ tamní populární m�stský zpravodaj. 
Jak se jim to poda�ilo? Prost�ednictvím internetových stran m�sta, 
kde jsou nyní umíst�ny všechny p�ísp�vky, které se z prostorových 
d�vod� nepoda�ilo v tišt�né verzi zpravodaje zve�ejnit. P�ídavek na-
víc najdete na m�stském webu na adrese www.cervenykostelec.cz

Ve volbách do m�stského zastupitelstva 
v Náchod� kandiduje i uskupení Koali-
ce pro m�sto (KDU-�SL a Nestraníci). 
Zeptali jsme se tedy lídr� obou složek 
této koalice, aby nám o tomto projektu 
n�co �ekli.

Pro� jste letos utvo�ili koalici?

A co váš program?

Nehodláme propojit politiku s byzny-
sem. Ur�it� se chceme soust�edit na pr�-
hledné hospoda�ení s majetkem m�sta, 
zlepšení služeb ob�an�m �i strategii 
rozvoje m�sta. Další naše priority nalez-
nete na www.facebook.com.

Pavel B�lobrádek se narodil v Nácho-
d�, je mu 33 let, pracuje jako manažer. 
Nácho�áci ho mohou znát jako aktiv-
ního i pasivního ú�astníka kulturního 
a sportovního života.

Ji�í Polák se narodil v Náchod�, je mu 
36 let, pracuje jako odborný referent. 
Ve Sboru dobrovolných hasi�� B�lo-
ves se angažuje jako jednatel a kroni-
ká�, rád fotografuje.

Po�adí po sedmi disciplínách je 1.Würth, 
2.Integraf Stars, 3. Partners, 4. IR Inspe-
ctions, 5. UFO Krasotinky
Další disciplínou bude badminton, kte-
rý se uskute�ní v sobotu 9.10. v Novém 
M�st�.                                           P.H.

Pavel B�lobrádek, lídr KDU-�SL: „In-
spirovali jsme se v Pardubickém kraji, kde 
tento model na krajské i komunální úrovni 
funguje velmi dob�e už deset let. Princi-
pem je um�t se domluvit na rozumných 
a pot�ebných v�cech již p�ed volbami a ob-
�an�m je nabídnout jako reálný program.“

Kdo jsou Nestraníci a pro� s velkým N?

Ji�í Polák, lídr Nestraník�: „Jedná 
se o politické hnutí Nestraníci, které je 
registrováno ministerstvem vnitra. Jde 
tedy o regulérní subjekt s p�edsedou, sta-
novami atd. V n�kterých dalších obcích 
a v krajích již nejde o žádnou novinku.“

Jak došlo k Vašemu spojení?

PB: „ KDU-�SL v Náchod� se již v mi-
nulosti snažila být otev�ená osobnostem 
i mimo své �ady. Rozhodli jsme se proto, 
že se pokusíme o spolupráci s osobnostmi 
dobré v�le bez d�razu na politickou p�í-
slušnost a náboženské p�esv�d�ení.“
JP: „S Pavlem se znám už z b�loveské 
ZŠ. N�kolik slov jsme spolu prohodili 
i na hasi�ských a jiných kulturn�-spole-
�enských akcích. Náchodští lidovci mají 
koneckonc� dlouholetou tradici a dobré 
jméno.“

P�edstavujeme Koalici pro m	sto

Bro
ák plný Babacupek

VÝBOR PROTI HLUKU
Silni�ní obchvat �eské Skalice výrazn� uleh�il motorist�m tran-
zitní dopravu v našem okrese. Silni�ní p�eložka ovšem ve své 
blízkosti produkuje i zvýšený hluk. Na tuto skute�nost chce upo-
zornit p�ípravný výbor za vybudování protihlukové st�ny u inkri-
minované komunikace. Jeho první zasedání se uskute�nilo v zá�í 
v �eskoskalickém Penzionu Olga.                                             (r)
 

Areál Brodského rybníka hostil v ned�li 12.9. již sedmou disciplínu letošního Babacu-
pu - duatlon. Závod nebyl klasickým duatlonem, odpadl totiž druhý b�h. N�které týmy 
doznaly p�es prázdniny ur�itých zm�n. �erný Petr visel p�edevším nad týmem UFO 
Krasotinky, kterým chyb�la jedna závodnice. Našt�stí dívky sehnaly náhradu a do zá-
vodu mohly nakonec nastoupit. V týmu Integraf Stars došlo k vým�n� zran�né Hanky 
�ermákové za Eriku Samkovou. Ukázalo se, že náhradnice byly pro své týmy p�ínosem.
Na start závodu se nakonec postavilo 35 b�žky�. Slune�né po�así p�álo sout�žícím i di-
vák�m. Po tradi�ním b�žeckém okruhu nasedly dívky na kolo a vydaly se na cyklistic-
kou �ást závodu, která je zhruba po 25 km dovedla do cíle.
Závod skv�le vyšel Ev� Vítové z týmu UFO Krasotinky. Zvít�zila �asem 0:50:43 a ne-
chala za sebou i týmovou kolegyni An�u Rohulánovou. Na t�etím míst� dojela Pav-

lína Pížová z týmu IR 
Inspections. Tomuto 
družstvu pat�ila i �tvr-
tá a pátá p�í�ka v hod-
nocení jednotlivky�. 
Dívky z IR Inspections 
již podruhé dokáza-
ly, že kolo pat�í mezi 
jejich silné disciplíny 
a získaly týmové ví-
t�zství. Druhá skon�i-
la d�v�ata z UFO Kra-
sotinek, t�etí Würth, 
�tvrtý Integraf Stars 
a pátý Partners. 

PEDANT
Jitka Geislerová

Celoživotní vzd�lávání dosp�lých

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

� rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA, 

STYLISTIKA 

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

Možnost uplatn	ní dotace.
Možnost splátek.

Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006

e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové M�sto n.Metují 

                

LEŠENÍ
Pronájem, 

montáž, prodej

 
od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

spol. s r.o.

Hostinec U STUDNY
pořádá 9. - 11.října

STUDNICKÉ STUDNICKÉ 
POSVÍCENÍPOSVÍCENÍ
kachny, husy, krůty, zvěřina

V pondělí hudba k tanci
Tel.: 739 433 396, 491 435 114

Nový Elton a.s. v Novém 
Městě nad Metují

přijme 
do třísměnného provozu 

obsluhu dlouhotočných 
automatů TORNOS.

Požadujeme min. 5 let praxe.
 informace 774 000 524

Hostinec Na Králíku
Zblov u České Skalice

* Králičí hody
16. - 17.10.2010

* Posvícení
30.10. - 1.11.2010

TEL.: 491 452 262



775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

www.bazenymachov.cz

Domov d�chodc� v Náchod� se po�átkem �íjna stal místem, kde poprvé p�edstavila ve�ejnosti 
svoji maturitní práci studentka Floristické st�ední školy v Hradci Králové Eva Petránková. Na 
snímku je autorka se svým dílem na téma opo�enského rodáka malí�e F.Kupky.               (kp)

ZPRACOVÁNÍ 
majetkových daní 

pro fyzické a právnické osoby
* daň z nemovitostí

* daň z převodu nemovitostí
* darovací a dědická daň

www.majetkovedane.cz
e-mail: alena.militka@email.cz

Tel. 733 727 183

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Chceme obnovu 
láze�ství!

Na obnov� láze�ství již pracu-
ji. Dotace z EU, kterou se mn� 
osobn� poda�ilo zajistit, byla 
použita na studii proveditelnos-
ti. Ta potvrdila prosp�šnost láz-
ní.                      Tomáš Šubert

Neprodáme 
VaK

Tak jako budoucnost Nácho-
da vidím v obnov� láze�ství, 
tak vím, že naše kvalitní voda 
je bohatství celého regionu. 
Nechci p�ipustit, aby byl VaK 
p�edm�tem dalšího podez�elé-
ho prodeje m�sta.

Libor Fiedler

Budeme 
sportovat

Budu podporovat mládežnický 
sport v Náchod�. Zasadím se o 
zkvalitn�ní 
 nan�ních podmí-
nek pro údržbu sportovních za-
�ízení v majetku klub� i m�sta.
Zden�k Philipp

Chceme Náchod 
krásný

V komisi životního prost�edí již 
n�kolik let bráním každý strom, 
každý kousek zelen�. Chci vrá-
tit na zámecký kopec še�íky a 
mít ve m�st� pose�ené trávníky. 
Ud�láme Náchod p�íjemn�jším 
místem pro život.
                          Iva Cvetanova

Plynulá jízda

Nebudeme jen pasivn� vy�kávat na 
spásu v podob� obchvatu Náchoda. 
Až do jeho realizace budeme p�ed-
kládat návrhy na zm�ny dopravy 
v samotném centru za ú�elem lepší 
pr�jezdnosti a více možností par-
kování.                              Pavel Tham

Máme podporu 
starosty

Milí Ná-
cho�áci, m�j 
zdravotní stav 
mi nedovo-
luje v t�chto 
komunálních 
volbách kan-
didovat. Jinak 

bych stál ur�it� na kandidátce Pa-
triot� m�sta Náchoda. Je to parta 
lidí, které znám, kterým v��ím, a 
za kterými stojím. Je to parta lidí, 
kte�í cht�jí pro Náchod to nejlepší. 
M�j hlas mají jistý - patrioti volí 
Patrioty.          Miloslav �ermák

Trápí Vás podzimní únava, 
nedostatek energie k pohybu 

nebo přebytečné centimetry po dovolené?

Nabízíme řešení za pouhé 2 hodiny!

Garance ztráty 15 cm, jinak neplatíte.

Přijďte vyzkoušet v měsíci říjnu se slevou 5%!

Salon SCARLET
Petra Rozínková, Hurdálkova 206, Náchod

TEL.:775 416 977

Jedinečný detoxikační 

a zeštíhlující zábal 

na všechny problémy!

Termodiagnostika

Ušetří vám peníze!!!
Pomocí bezkontaktního měření vám 

zjistíme kde vám utíká teplo z domu!
* špatná těsnění u oken a dveří

* nevhodně provedené zateplení fasády

* praskliny ve zdivu pod omítkou

* problémy v elektroinstalacích

* rozvaděče, elektromotory, kabely, jističe

i pod napětím a plném provozu!

* Detekce místa přerušeného podlahového 

topení.

TEL.:774 142 115



®

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�
MARCO

       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

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

547 01  Náchod

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

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

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

AUTOLAKYAUTOLAKY

Přijeďte k nám a uvidíte, 
                že příště přijedete zase!!!

JOPECO
Pneuservis/Autoservis

Náchod
547 01 Náchod, 
U Cihelny 1751

Tel.: 491 422 797, 
Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 - 17:30

So 8:00 - 12:00

Pneuservis 
Broumov

550 01 Broumov, 
Soukenická 169

Tel.: 491 523 654, 
Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 - 17:00

So 8:00 - 12:00

Široký sortiment pneumatik a disků 

Skvělé ceny – srovnatelné s internetem  

Uskladnění pneumatik 
či kompletních kol za 1,- Kč
(při nákupu 4ks pneumatik)

Poradíme Vám s volbou té správné 
pneumatiky pro Váš vůz, jízdní styl i peněženku 

Slevy na servisní služby při nákupu 
pneumatik a pro stálé zákazníky

Odborné a rychlé pneuservisní služby  

Další sortiment pro Váš vůz 
– sněhové řeťezy, nemrznoucí 
kapaliny, škrabky a jiné

AUTOSERVIS NÁCHOD
kompletní diagnostika BOSCH, nejmo-
dernější 3D kontrola geometrie náprav 
a její seřízení, kontrola a servis brzdových 
systémů, kontrola a servis tlumičů, 
kontrola a seřízení světlometů, výměny 
olejů a filtrů, servis klimatizací, výměny 
a opravy autoskel, test a výměna auto-
baterií a další…

CROATIA - 29. BUZETSKI DANI 2010
Abychom neporušili tradici této sezóny, tak Beneš tre
 l v 1. závodní jízd� svodidlo 
a zlomil rameno.
V letošní sezón� má Miloš Beneš až neskute�nou sm�lu.
Na za�átku závodní sezóny se p�i testování na okruhu utrhlo zadní k�ídlo F3000.
Ve Slovinsku na PETROL Ilirska Bistrica dojel v první tréninkové jízd� na 1. míst� 
v absolutním po�adí a v druhé závodní jízd� na 3. míst�.
Na startu první ned�lní závodní jízdy ale praskl zcela nový h�ídel p�evodovky, 
na kterém je umíst�n první rychlostní stupe�, který m�l za sebou 3 jízdy a bylo 
vymalováno. Tím závod pro Miloše skon�il.
Ve Špan�lsku Miloš Beneš obsadil v tréninku 2. místo v absolutním po�adí a v zá-
vodní jízd� jako jediný z formulových voz� odstartoval na mokru. Po hodinové 
pauze odstartoval zbytek závodního pole na osychající trati a bylo po závod�ní.
Na Ecce Homo Benešovi špatn� zm��ili �as 2. závodní jízdy a op�t prasklo zadní 
k�ídlo, které bylo již jednou reklamováno a vráceno výrobci.
Na Slovensku Miloš Beneš obsadil v tréninku op�t 2. místo v obou tréninkových 
jízdách v absolutním po�adí a v závodní jízd� Beneš op�t startoval v nejv�tším dešti 
a tím nebylo možné ostatním konkurovat.
V N�mecku praskl Milošovi h�ídel p�evodovky, na kterém je umíst�n první rych-
lostní stupe�. Pro poruchu Beneš nestihl startovat ve Francii, kde v�tšina formu-
lových monopost� startovala pouze v národním mistrovství a byly jisté body pro 
mistrovství Evropy a umíst�ní do 3. místa.
Ve Švýcarsku pak Miloš startoval jako poslední pilot startovního pole hned po tra-
gické nehod� Lionela Régala. Opravná jízda byla po této události nemyslitelná.
Miloš Beneš se umístil v první sezón� mistrovství Evropy na 12. míst� v absolut-

ním po�adí s tím, že na 5. místo sta�ilo 
Benešovi prom�nit pouhá 2 druhá místa 
z tréninku. Ale tak to prost� ve sportu 
chodí.     text:RS, foto:Speldin, Vician

Poslední závod zapo�ítávaný do seriálu 
mistrovství Evropy se jel v Chorvatsku. 
V sobotu hust� pršelo a jela se pouze 
jedna tréninková jízda, ve které Miloš 
Beneš (GMS MADOS Racing team - 
F3000 Ralt) obsadil 2. místo za Kraj-
�ím. Na 3. míst� se umístil Krámský 
p�ed Napionem, Svobodou, Bormoli-
nim a Janíkem.
V ned�lní 1. závodní jízd� dojel Be-
neš na 2. míst� za Svobodou p�ed 
Kraj�ím, Krámským, Bormolinim 
a Janíkem.
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Přijmu 2 asistenty/

asistentky 
do regionální kanceláře v Náchodě.

Požadavky: příjemný vzhled a ko-

munikační schopnosti výhodou.

Info: PO-PÁ: 10.00-18.00

Tel. 737 001 200

SEZNÁMENÍ

* Najdu ženu z Náchodska do 35 let na vážný 
vztah? Dít� není p�ekážkou. Jsem štíhlý, 31 let, 
neku�ák z Náchoda. tel:722 695 914
* 32/195 - rád bych našel p�ítelkyni z Náchod-
ska. Zn.E27/1

BYTY

* Pronajmu �ást. za�ízený byt 2+1 52 m2 v cent-
ru Náchoda v cihlovém dom�. 4000,-K� + služby 
+ kauce 12 tis.K�. TEL.:733 735 709
* Pronajmu byt 2+1 v Novém M�st� n.M. - Ma-
lecí od 1.11.2010.Nájemné 4.000,-K� + energie + 
vratná kauce.Tel.: 777 671 705
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s balkonem 77 
m2 v Náchod�, volný ihned. TEL.:732 167 291
* Pronajmu DB 1+1 (42 m2) v Náchod� u ne-
mocnice. Nájem 2800 K� + energie + vratná kauce 
2.500,-. Tel. 775 160 767
* Pronajmu garsonku na B�loveské ulici v Ná-
chod�. Nájemné 2950 K� + inkaso. Kauce ve výši 
10.000 K� nutná. Mobil. 737 359 420 - vždy mezi 
15.00-20.00 hod.
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. Tel: 
775 777 073
* Sháníme byt 1+kk, 1+1,2+1 nejl. Plhov, ul. B�-
loveská, ul. Pražská. Hotovost.Tel.: 608 667 734
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. 
Tel: 774 777 073
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+k.k v os.vlast. 
v Náchod�, 46 m2, v 1 NP, v nov� zrekonstruo-
vaném dom� poblíž centra. Nájemné+energie 
6.400,-K�+kauce. Tel.:608 903070.
* Koupíme byt 1+1,2+1 v os. vl. v Hronov� nebo 
Polici nad Metují. Tel.: 607 939 657
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� - nájem 6600,-
K� + el., max. 4 osoby tel. 603 398 571 - volat 
ve�er
* 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 vid�t, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 dlouhodob� ve Vel-
kém Po�í�í, 200 m od nám�stí, po rekonstrukci, 
plast.okna, nová koupelna, WC, kuch. linka, plo-
voucí podlahy. Nájem 4000,- + služby 2000,-. 
TEL.:603 49 54 79
* Pronajmu dlouhodob� v nov� zrek.dom� 
v Náchod� poblíž centra v 2.NP nadstandardní 
podkrovní mezonetový byt 120m2 s balkonem. 
Spodní �ást 3+1, vrchní �ást ložnice, koupelna 
s WC, pokoj(šatna). Nájemné 8.000,-K� + inkaso 
+ kauce. Nutno vid�t, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu byt 2+kk a 1+1 v Hronov�. 
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu 1+1 v NA. Náj. 3.500 K� + ink. Tel. 
737 411 933
* Prodám byt 3+1, 74m, ve zd�ném bytovém 
dom� v Hronov� na Padolí. 2.NP, nadstandartní 
úpravy, sat., internet, balkon. Cena 1.400.000 K�. 
Tel.776 333 139
* Pronajmu dlouhodob� družstevní byt 3+1,74 
m2 ve 4.NP, ul.Václavická v Náchod�. Nájemné 
5.000,-K�+inkaso 1.653,-K� +plyn a el.+kauce, 
volný od 20.12.2010, tel. 608 90 30 70.
* Nabízíme družstevní byt 1+1 v Náchod�,v pa-
nelovém dom�, ul.B�loveská. Cena: 635.000,-K�, 
tel.724 869 260.
* Prodám 2+kk v centru Náchoda, cihla, OV, 47 
m2. TEL.:606 949 222
* Pronajmu 2+1 s balkonem v Náchod�, p�kný 
výhled, nájem 3500,-K� + inkaso, vratná kauce 
6000,-K�. TEL.:776 554 431
* Pronajmu dlouhodob� hezký byt 3+1, 95 
m2, v 1.NP, nov� zrekonstruovaný RD se zahra-
dou ve Vysoké Srbské. Nájem 5.500 K� + kauce 
20.000,-K�, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu v Náchod� dlouhodob� byt 2+1, 
2.p., volný od 10/2010. Tel. 608 245 634
* Vym�ním byt 3+1 za byt 2+1 + doplatek. Ná-
chod. TEL.:776 114 975
* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spo�ilov v Brou-
mov�. Zd�né jádro, kuchy�ská linka z masivu 
a další úpravy. Nutné vid�t. TEL.: 739 637 400
* Dlouhodob� pronajmu nadstandardní cihlový 
byt 2+1 v klidné �ásti Nového M�sta nad Metují. 
Byt je slunný s krásným výhledem, má velký bal-
kón, kuchy�ský kout se spot�ebi�i, plovoucí pod-
lahy, WC s bidetem, sprchový kout, wi-
  internet. 
M�sí�ní nájem 5 500,- K� + inkaso, vratná kauce 
15 000,- K�. Tel. 602 222 677
* Prodám byt 2+1 do OV, ulice B�loveská Ná-
chod. Výhled k lesu. TEL.:737 488 266
* Prodám slunný DB 3+1 (78 m2) zrekonstruova-
ný s balkonem v �eské Skalici. Možnost p�evést 
do OV. TEL.:737 426 569
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 72m2,      
v Novém M�st� nad Metují, panelový d�m v cent-
ru m�sta, druhé podlaží, kompletn� modern� za�í-
zený na zakázku, v�etn� zánovních kuchy�ských 
spot�ebi�� a LCD televizí. Cena 1 700 000,- K�. 
RK nevolat. Tel. 602 222 676
* Prodáme p�kný byt 3+1, OV, rozloha 68 m2, 
Nové M�sto n.M., po rekonstrukci, s vestav�n.
za�ízením, volný ihned. Cena 1 450 000,- K�. Tel. 
723 208 485
* Koupím 1+1 nebo 2+1 v Náchod� - Plhov 
a okolí. Platba hotov�. TEL.:605 948 262
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. Tel. 776 114 975

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

* Pronajmu byt 1+1 43 m2 v Hronov�. K dispo-
zici k�lna, sklep, zahrada. Nájem 3500,- + inkaso 
+ kauce 10 tis.K�. TEL.:604 836 027
* Pronajmu byt 1+1 v centru �erveného Kos-
telce - po rekonstrukci, cca 65 m2, nájem 4000,-
K� + služby, kauce 12 000,-K�. tel. 604 774 119, 

604 774 115
* Pronajmu 1+1 v centru Náchoda. TEL.:777 
690 390
* Prodám v�tší byt 1+1 v DV ve 3.NP v Náchod� 
s balkonem. Byt je kompletn� zrekonstruován + 
plast. okna a zateplení. Perfektní stav, nutné vid�t. 
Cena dohodou. Tel: 606 251 848
* Pronajmu 2+1 v Náchod�. TEL.:739 13 88 51
* Pronajmu nový byt 2+kk 43m3 v Hronov� 
na Padolí. TEL.:602 133 173
* Prodám byt 2+1 80 m2 v OV- Byt se nachází 
v podkroví okálu v Broumov� - Hejtmánkovicích. 
Možnost topení elektrokotlem nebo tuhá pali-
va. U domu je p�ípojka na plyn. V cen� je i za-
hrada 386 m2 a sklep. Klidné slunné místo, cena 
800.000,-K�. P�i rychlém jednání sleva možná. 
TEL.:775 24 94 02
* Prodám slunný byt 3+1 s balkonem a zahrád-
kou v bytovém dom� v centru Náchoda. K bytu ná-
leží kolna, p�da, sklep. Nová plastová okna. Ihned 
volné, 1,4 mil. dohoda možná. Tel. 737 581 688
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M. - Kr�í-
n�. Tel. 777 567 587
* PRONAJMU velký slunný byt 2+1 v Nácho-
d� na dobrém míst�. Velká kuchy� s jídelnou, + 2 
velké pokoje + p�edsí� + komora + zasklená lodžie 
+ WC + koupelna nová plastová okna, lino, kuch. 
linka, sporák atd. p�da + sklep + kabel. TV + inter-
net + telefon. Kauce. Volný ihned. Tel 602 790 044

* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda. 
Tel. 608 730 881

* Pronajmeme byt 2+1 55m2 v rodinném domku 
se zahradou na okraji �erveného Kostelce. Cena 
v míst� obvyklá. Nejrad�ji 1 osobu - ženu. Kontakt 
sms 605104624
* Pronajmu 1+kk u Slavie, cena 6000 K� m�sí�-
n� + kauce 15000 K�. jiova@seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v Jarom��i. Byt je nov� 
za�ízen, lokalita - centrum pod nám�stím, z bytu je 
p�ístupná zahrádka. Volný od listopadu. TEL.:604 
631 632
* Pronajmu byt v Novém M�st� nad Metují, 
2+kk, lokalita Malecí, cena 3500,-K� + služby. 
Tel. 776 692 738
* Prodám standardní slunný byt 1+1 v OV pane-
lového domu v Polici nad Metují. TEL.:777 922 926
* Pronajmu garsonku 1+1 B�loveská ul. Ná-
chod, nájem do 5000,-K�. TEL.: 608 232 327
* Nabízím podnájem v RD na Novém Hrádku 
- studentovi, rozvedenému muži nebo matce s d�t-
mi. Nájem 3 tis.K�. TEL.:732 370 663
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� v B�lovsi. Cena 
6000,- v�etn� poplatk�. Tel:777 673 398
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmeme byt 2+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Koupím byt v Náchod� 1+kk nebo 1+1 nebo 
2+1. Platba v hotovosti. Tel. 736 222 449
* Pronajmeme nov� zrekonstruovaný byt 2+kk 
na Kamenici v Náchod�. Byt o velikosti 40 m2, v�et-
n� nové kuchy�ské linky. Cena nájmu 5500,-K� + 
zálohy na teplo a vodu 1600,-K�. pouze pro solidní 
a bezproblémové zájemce. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byt v centru Náchoda 2+kk 42 
m2. Nájemné a zálohy na topení a vodu celkem 
6000,-K�. Kauce p�i podpisu smlouvy 10 tis.K�. 
Parkování zajišt�no v objektu. TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty 1+kk 30 m2 v Hronov�, 
ul.Husova, velmi dobrý stav, parkování zajišt�-
né. Cena 4000,-K� + inkaso. Kauce 8000,-K�. 
TEL.:777 152 750
* Hledám dlouhodobý pronájem v Náchod� 
na Plhov� 2+1 pop�. v�tší 1+1. Od 1.12.2010 pop�. 
od 1.1.2011. TEL.:607 727 533
* Pronajmu byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymná-
zia. Nájemné 2400,-K� + služby. Tel.: 775 061 233
* Pronajmu byt 1+kk v Novém M�st� n.M.. 
Plast.okna, internet, satelit. Nájem 3400,-K� + in-
kaso a 10200,-K� kauce. TEL.:777 103 897
* Pronájem bytu 1+1 v Náchod� - B�lovsi. 7000.- 
K�/m�sí�n�. Kauce 10000.- K�. TEL.:736 539 846
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk 
na Komenského ulici v Náchod�. Nová kuchy�ská 
linka, ledni�ka, st�ešní okna, klidné místo blíz-
ko centra. Nájem 3500,-. Služby 1300,-. Kauce 
10.000,- Volné ihned. Kontakt 602 247 247
* 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 Ná-
choda. Cena 1 299 000,- K�. Tel: 739 624 610
* Prodám družstevní byt 2+1 v Náchod� na Pl-
hov� na klidném míst�, plastová okna, zateplený. 
Tel. 604 82 74 43
* Pronajmu byt 1+1 v Jarom��i, nájem 3500,-K� 
+ služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+1 Nové M�sto n Met. Kr�ín 
u Zvonice. Tel. 603 743 378
* Prodám byt 1+kk (16 m2) v Jarom��i u gymná-
zia. Cena 299.000. Tel.: 775 061 233
* Prodám byt 1+1 (45 m2) v R�žovce v Jarom��i, 
cena 698 tis.K�. TEL.:775 061 233
* Prodám p�kný DB 2+1 v Novém M�st� ul. Nad 
Stadionem 1304, 2.NP, 58 m2. Nová plast.okna, balkon, 
stoupa�ky. P�evod do OV v r.2016. Cena 950.000,-K�. 
P�i rychlém jednání sleva. TEL.:605 579 009
* Pronajmu byt 2+kk v Náchod�, Palacho-
va ul.1457, nájem 5000,-K� + 1800,-K� služby. 
TEL.:775 061 233
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového M�s-
ta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 13 42 13
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 s 15 m2 terasou 
po �ást.rekonstrukci v klidné �ásti �.Kostelce, ná-
jem 5700,- + inkaso + kauce. TEL.:776 33 56 37

* Prodám byt 3+1 po kompletní rekonstruk-
ci (67 m2) v OV, Malecí/Novém M�st� n. Met. 
Tel.: 604 210 254

* Pronajmu garzonku v Náchod� - Branka, 50 
m2 s balkonem. Nájem + inkaso 6000 K�, vratná 
kauce 10.000 K�. Tel. 739 216 531

* Koupím byt 2+1 (3+1) do 20km od Náchoda. 
Tel. 739486403
* Pronajmu podkrovní byt 2+1 v �eské Skalici 
na nám�stí. Volný od 1.12.2010. Byt je �áste�n� 
za�ízený, nájemné 4.000 K� + služby, vratná kauce. 
Tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�, Starém M�s-
t�, nájem v�etn� energií 8000,-K�, nutná kauce 
15 000,-K�. Volný ihned. Tel. 602 675 422
* Prodáme byt 3+1 v Náchod�, sídlišt� SUN. 
Bližší informace na tel.: 733 131 189
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.pat�e cihlového domu 
v Polici nad Metují. V cen� je byt. jednotka, spoluvl. 
podíl na spole�ných �ástech domu, na pozemcích 
a také na nebyt. jednotce - prodejna v p�ízemí. Cena 
690.000 K� k jednání. TEL.:606 951 546
* Prodám byt 2+l v OS. Velké Po�í�í. TEL.:605 
889 722
* Sháním byt v Polici nad Metují - pronájem. 
TEL.:603 441 264
* Prodám byt 3+1 v DV o vým��e 65 m2 ve Vel-
kém Po�í�í. P�i rychlém jednání sleva. Cena 
740.000,- K�. Tel: 604756688, RK nevolat !!!

NEMOVITOSTI

* Prodám rod.d�m v Náchod� nad pivovarem, 
topení plynové, plast.okna, garáž. Nebo vym�ním 
za byt 2+1 + doplatek. TEL.:731 014 819
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. Kos-
telci a okolí. Tel:774 777 072
* Hledám rodinný d�m nebo chalupu (ne rou-
benku) k celoro�nímu bydlení, Náchod, N.M�sto 
n/Met., D. Radechová, Hronov, �eská Skalice 
do 10km do 2,5mil. Tel.:721 146 244

* Prodám pozemek v Náchod� - 3700 m2 za 120,- 
K�/m2. Zn. možnost výstavby zahradního domku. 
TEL.: 606 951 546
* Nabídn�te ke koupi chalupu v OH nejl. s ryb-
ní�kem, lesem na polosamot�, do 1,5mil.Tel.: 
608 88 30 12
* Pronajmu dlouhodob� v Náchod� RD - 
�ást. za�íz. s menší zahradou, garáž, venk. gril. 
VL+BUS 100m. Tel.725403852
* Prodám ve Velkých Petrovicích udržovaný RD 
4+kk, k domu náleží oplocená zahrada o vým��e 
1200 m2, volný ihned k bydlení. Tel. 604 336 337
* Prodám ve Zbe�níku u Hronova RD 3+kk, lze 
rozší�it o d�tský pokoj, UT na plyn, na pozemku 
je zd�ná dvougaráž a dílna. Volné k nast�hování. 
Tel. 608 245 634
* Prodám RD �ervený Kostelec - Stolín na p�k-
ném klidném míst�, d�m je možné rozd�lit na 2 
byty se samost.vchodem. Sou�ástí domu je garáž, 
terasa, zahrada. Nemovistost je �ádn� udržovaná 
ve velmi dobrém stavu, ihned obyvatelná. Výhod-
ná cena 1.680.000,- K�. TEL.:602 892 004
* Prodám stavební parcelu o vým��e 938 m2 
v Lodín� u Nechanic, kompletn� zasí�ovaná, hotové 
komunikace, v�etn� projektové dokumentace a sta-
vebního povolení na bungalow 13 k vid�ní na www.
gservis.cz, cena 600.000,- K�, tel: 731 686 991
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� - 
B�lovsi (U BONATA). 1000,-K�/m�sí�n�. Tel. 
608 480 700
* Prodám nový nízkoenergetický RD v No-
vém M�st� n.M. - „MEZI LESY“. Možno i �ást 
na splátky. Tel. 603 525 531
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 byty, 
Havlí�kova ul.240. Velký p�dní prostor pro další 4 
byty. Cena 2.500.000,-K�. TEL.: 775 061 233
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.499.000,-K�. TEL.:775 061 233
* Koupím zem�d�lskou usedlost nebo chalupu 
(Broumovsko, Náchodsko) Tel. 605212203
* Prodám pozemky v Náchod�, �eské Me-
tuji, Horních Teplicích, možnost stavby chaty. 
TEL.:606 951 546
* Prodám �adový RD 4+1 v Náchod� za pivova-
rem. Tel. 608 26 18 06

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

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod� B�lo-
vsi a Na Rybárn�. TEL.: 732 167 291

* Pronajmu nebytové prostory v centru Ná-
choda 45 m2. TEL.:602 462 397

* Pronajmu malou kancelá� v Náchod�, poblíž 
centra, v nov� zrekonstruovaném dom�. V�etn� 
kuch. koutu a WC. Nájemné 2.000,-K� + inkaso + 
kauce., tel. 608 90 30 70.
* Prodám garáž s vlastním pozemkem 24m2 
v Úpici. Tel. 777775945.

* Pronajmu prodejnu v centru Náchoda 
o velikosti cca 100 m2. Tel. 608 730 881

* Pronajmu ihned garáž v Náchod�,B�loveské 
ul. proti prodejn� Pinguin.Tel:602 641 234
* Pronajmeme nebytové prostory 100 m2 v centru 
Náchoda. Dosud jako vzorková prodejna, nyní lze 
využít jakkoliv jinak. Tel. 491 474 048 v prac. dny.

* Pronájem výrobn�-skladovacích prostor 
u Nového M�sta n.Metují. 200m2, cena do-
hodou. Tel.725 822 468

* Pronajmu nebytové prostory (2 míst. 40m2) 
vhodné pro kancelá�e, služby, obchod v Hronov� 
u nám�stí. TEL.:603 770 977
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v budov� 

Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 kancelá-
�e o celk. vým��e 91 m2. Možno dohromady nebo 
jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, WC, výtah. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme volné prostory pro provoz re-
staurace, kavárny nebo jiných obchodních služeb. 
Jedná se o prostory v 1.pat�e na Kamenici v Ná-
chod� po bývalém baru „K“. Investice do za�íze-
ní a vybavení jsou nutné. Prostory jsou prázdné. 
TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. TEL.:603 
441 264

PRODEJ

* Prodám staré trámy - prkna. Staré cihly oškrá-
bané - na paletách.Kompletní lešení cca 50 m2. 
R�zné p�eklady. Tel. 602 145 222
* Nabízím k prodeji pé�ové pe�iny, pokrývky. 
LEVN�. �ervený Kostelec. Tel. 736 613 423
* Prodám ko�árek/trojkomb./ postýlku, stoli�-
ku a kompletní oble�ení do 2 r.na chlapce,tel.739 
356 094
* Prodám vykrmená prasata 35,-K� /kg a selata 
do výkrmu 58,-K�/kg. TEL.:776 191 392
* Prodám vybavení na chatu nebo chalupu /
sklo, porcelán, vyšívané ubrusy, záclony, postel, 
kuch. linku a pod..Tel.739356094
* Prodám 4 kusy zimní pneumatiky DUNLOP 
Wintersport M3 205/50 R15 86H. Stav: najeto cca 
1000 km. Cena 4000 K�. Tel. 602 405 304
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely st�no-
vé, složení panelu plech minerál. vata a plech, 
100x200 cm, TL 6 cm 250 k�/m2, TL 8 cm 275 
K�/m2, TL 10 cm a 12 cm 300 K�/m2, použití 
na stavbu montované garáže, dílny, chatky, 
st�n, oplášt�ní, obydlí pro zví�ata a ptactvo, 
stropního podhledu, p�í�ky, mám 150 ks, tel. 
728 527 366

* Prodej sazenic r�ží. 35 K�/ks. Pnoucí, vel-
kokv�té, mnohokv�té, mini. Www.ruzejitka.
ic.cz. Naho�any 777230601

* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - trav-
ní substrát, kyp�enou, dohnojovanou, ideální pro 
kone�nou úpravu zahrad a zakládání nových tráv-
ník�, vhodná i do skleník�, cena 400,- K�/1 m3, 
min. odb�r 2 m3, dovezu, tel: 777 222 232

KOUP


* Koupím mikrovlnou troubu, v dobrém stavu 
do 500,-K�. TEL.:604 867 052
* Koupím staré pohlednice, vále�né fotogra� e. 
775 440 253
* Koupím pivní sud (hek�ák). Dob�e zaplatím. 
Tel. 491 474 048 v prac. dny.

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

* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bakeli-
tová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, auto-
dráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, knihy, 
vyznamenání a �ády LM aj. staré nepot�ebné i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

R�ZNÉ

* P�ehraji levn� záznam z kamery Hi8, VHS-C, 
MiNi Dv a jiné nap�. VHS nebo DIGI na DVD. 
Tel. 732 11 82 45
* Vyu�. a dou�. AJ v NA - Plhov. Tel. 737 411 933
* Máte doma starou rozbitou panenku? Chce-
te ji mít zase krásnou a t�šit se z ní? Opravím, 
zrestauruji, p�ípadn� odkoupím vaši starou panen-
ku. Náchod, tel. 605 851 268
* Odvoz stav.suti. P�istavení kontejneru, mož-
nost naložení a složení hydraulickou rukou. Úklid 
staré veteše. TEL.: 777 213 229
* Dou�ím Ruský jazyk, za�áte�níci i pokro�ilí. 
Mohu p�ipravit i ke zkoušce na VŠ. Jsem z Nácho-
da. tel. 602 425 820
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malo-
vání domku �i bytu, provádím jednorázový úklid, 
mytí oken nebo pravidelný úklid domácnosti, za-
�ídím nákupy, také pohlídám d�ti, zdravotní pr�-
kaz mám, zkušenosti a doporu�ení také, volejte 
737 564 496, cena dohodou
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti a od-
padu, dále dovoz písku, št�rku, betonu, ka�írku, 
atd. Tel: 775 959 962

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

ŠKOLIČKA Na Kamenci
- jesle v České Skalici
MUDr. Karla Rybáčková

tel.: 605 900 146
www.jeslicky.unas.cz

NA TRHU NEMOVITOSTÍ OD R.1991
VSAĎTE NA TRADICI A ÚSPĚŠNOST

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 724 869 259
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

M.Svatoňovice-Pěkný RD 5+1 po kompletní rekonstrukci s novou garáží,krásnou koupelnou,v klidné části,pozemek 561 m2...........dohodou
Dobruška- Větší RD (2 byty 3+1) po část.rekon.,na lukrativním místě,poblíž centra, vhodný i jako sídlo firmy,poz. 775 m2......2.150.000,-Kč
Rohenice u H.Králové-Hospodářský RD (3+1) po rekonstrukci,s chlévy,velkou půdou, kolnou a pozemkem 1.838 m2.........1.720.000,-Kč
N.Město n/Met.-“Na Františku“-Pěkný,kompl.zrekonstruovaný,větší RD,s novou přístavbou a luxusním vybavením.........4,9 mil.Kč SLEVA!
Šonov u Broumova-Exkluzivní usedlost se stájemi a garážemi,s poz. 5.300 m2-nutno vidět a pěkný byt po rekon.s garážemi............info v RK 
Náchod-Zděný byt 3+1 OV (67 m2), v 1 NP,po částečné rekonstrukci,s balkonem,poblíž centra,klidné a pěkné místo.............1.200.000,-Kč
N.Město n/M.-Řadový,zateplený,dvoupodlažní RD(5+1),s garáží,v klidnější části města,s pěknou zahradou a skleníkem.............2,195 mil.Kč
N.Město n/M.-Velký,řadový,třípodlaž.RD „Na Františku“-klidná část,vstup z kuchyně a suterénu na pěknou zahrada.......3,1 mil.Kč SLEVA!
N.Město n/M.- Pronájem nebytových prostor na hlavní třídě-Komenského,2 místnosti,sprch.kout,sklad (celkem 45 m2)...................dohodou
N.Město n/M.- Větší dům (zast.pl.330 m2),s dvěma prodejnami (163+57 m2), 3 byty,velkou půdou k vestavbě,poz.661 m2.......2,96 mil.Kč
Slavoňov u N.Města n/M-Větší dům (5+1) se zateplenými dílnami a zahradou k výstavbě nového RD,poz.2.426 m2 .......1,29 mil.Kč SLEVA!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Zavedená jazyková škola
hledá lektory cizích jazyků.

Kontakt: 739 596 803

* Daruji neomezené množství hlíny, opukový 
kopec, vhodné na zavážky a do cest. TEL.:739 
814 111
* Provádím údržbu zahrad, pose�u trávu, ost�í-
hám živý plot, nat�u d�ev�ný nábytek i ploty, po-
kácím i vysadím nový stromek, uklidím listí i sníh 
. Tel. 737 564 496
* Hlídání d�tí, pejsk�, senior� (kvali� k.u�it. 
MŠ - 32 let praxe). �išt�ní oken, koberc�, sed.
souprav, úklidy. Platí stále. TEL.:605 145 004
* AVIA kontejner - p�istavení a odvoz suti, 
odpadu, železa, v�tví, pa�ez�, atd., na p�ání s na-
kládkou. Dále dovoz písku, št�rku, betonu, ka-
�írku, d�eva a veškerého sypkého materiálu. Tel: 
608 959 550

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* P�ivýd�lek po celý rok. Po domluv� lze i na H�. 
Výd�lek až 17.000 K�/m�s. Tel. 603 731 609

AUTO-MOTO

* Prodám plechové disky 6J 16“ (5x112) ET50, 
bez koroze. Škoda octavia II, vw golf V apod. 
Zimní pneu 205/55 R16 vzorek 6 mm. Cena kom-
plet 5800,-K�, samotné disky 2400,-K�. TEL.:603 
490 056
* Prodám 4 ks obutých ocelových disk�, zimní 
vzorek PEUGEOT 406 15“, velmi dobrý stav, cena 
dohodou. TEL.:776 326 823
* Prodám CITROEN JUMPER r.v.2001, naj. 
230 tis.km, v dobrém stavu, cena 75 tis.K�.TEL.: 
722 633 991 p.Petr
* Prodám PEUGEOT 406 combi, 1.9 TD, r.v. 
1997, dobrý stav, st�íbr. metal., cena 40.000 K�. 
Tel. 608 383 154

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

* Prodám št�	ata bez PP, tel. 736 775 766
* Prodám lovecky upot�ebitelného psa �.F. klid-
ný, ovladatelný, t�íletý pes. PZ 1.cena 287b.V.P. ob-
stál. Cena dohodou. Tel: 721 872 160 

SMART PŮJČKA
* nejvýhodnější podm. v regionu

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

* rychlé jednání 

5 - 50.000,-Kč

TEL.: 725 725 839



VCHODOVÉ - INTERIÉROVÉ DVE�E
MASIV - BOROVICE 
       

...ZDEN�K JANK�

křídlo dveří
- plné
995,-Kč 

křídlo dveří
- prosklené
1 779,-Kč 

Borové dveře se 
zárubní  - dýhované
2 820,-Kč

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

MONTÁŽ
A DOVOZ

DVEŘÍ

CENY
BEZ DPH

skladem

200 ks dveří

tl. 55 mm s vytráží 11 000,- Kč

tl. 55 mm plné 7 000,- Kč

Vchodové venkovní dveře - zateplené se zárubní foliované 80-90 cm v pěti barvách

tl. 40 mm plné 6 000,- Kč

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

* u vás ukážeme 
* poradíme 
* spočítáme  

* počítačové návrhy 
* návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná 

Zájezd u České Skalice
bývalý zemědělský objekt, Česká Skalice

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

mob.: 776 74 20 74

- vestavěné skříně

- vestavěné skříně

- kuchyně na míru

- kuchyně na míru

- renovace kuchyní

- renovace kuchyní

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je p�ipravena v naší kancelá�i Rako a to denn� od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel.�.491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz  

Hronov – rodinný d�m 4+1 s garáží, bazénem a zah-

radním domkem, klidné bydlení .................. 1,450mil.
Kramolna – rodinný d�m na lukrativním míst� 

s pozemkem 1 110m2 s garáží, kolnou ........ 2,595mil.
Náchod – byt 3+1 v os. vl., ul. Raisova ...... 1,050mil. 
Náchod – byt 3+1 v os. vl. za Penny .......... 1,050mil.
Peklo – chata (52m2) se nachází v údolí �eky Metuje 

s vl. pozemkem o vým��e 1 742m2 ............. 1,050mil.
Náchod – byt 2+1 v OV.,ul. B�loveská ...........970tis.
N.M�sto n/M. – byt 3+1 v OV,výborný stav .1,690mil.  
Olešnice u �. Kostelce – zd�ná chalupa na polosamot� 

se zahradou, klidné slunné místo ....................1,400mil.
H�ibiny – Ledská, okr. RK – poloroubená chalupa 

po rekonstr. k celoro�nímu bydlení ............. 1,450mil.
Náchod – byt 3+1 v os. vl., ul. Bílá, 75m2…1,300mil.
Police n/M. – byt 3+1 v OV(85m2)..................980tis.
Kramolna – podsklepený dvougenera�ní rodinný 

d�m (2+1, 3+1) se zahradou a garáží .......... 2.600mil.
B�loves – dvougenera�ní podsklepený rodinný d�m 

(2+1,3+1), garáž, zahrada, dílna .................. 2.605mil.
Kramolna – modern� zrekonstruovaný rodinný d�m 

4+1 s pozemkem o vým��e 877m2 .............. 2,495mil.
Nové M�sto n/Met. – RD s garáží nedaleko centra, 

ale na klidném míst� se zahradou ................ 2,595mil.
Nové M�sto n/Met. – �adový RD (5+1 a 1+kk) se 

zahrádkou a garáží v na Františku ........2,799 900,-K�
Vrchoviny – menší rodinný domek s altánem, bazé-

nem, krbem, chatkou, rybní�kem ...................1.490mil.
Nedv�zí – zd�ný domek v Orl. h. 7km od Deštné 

v OH s pot��kem,možno zbudovat rybník .. 1.575mil.
B�loves – ideální 1/2 RD s bytovou jednotkou 3+1 se 

vl. vchodem, garáží a zahradou ........................950tis.
Hronov – dvoug. RD (1+1 a 4+1) ve výborném stavu 

s garáží, lukrativní místo, udržovaný poz .... 3,700mil. 
Velké Po�í�í – kompletn� zrekonstruovaný nadstand-

ardní dvoug. rodinný d�m (5+1, 3+1) ......... 4,250mil.
Nové M�sto n./Met. – dva stavební pozemky 972m2 

a 1 182m2, lukrativní místo .........................Info v RK
Žernov u �.Skalice – RD 4+kk se stodolou…1,390mil.
Javor u Teplic n/M. – chalupa .................. 1,090mil.
Ho�i�ky – domek k bydlení i rekreaci ..............950tis
�eská Skalice – vl.zahrada (411m2) s chatkou.160tis.

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

 Interiérové, vstupní a technické dveře PORTA

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

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

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

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Novinka! 
- prodej a montáž

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

Výkup železa a barevných kovů
ul.17.listopadu po, st, pá  8 - 14.30 hod.
 Červený Kostelec út, čt   8 - 16.30 hod.  

                                   so  8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

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

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,

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

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

prodej technologie, montáž, servis

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

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

příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

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

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

Provádíme
� montáž sádrokarton�

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!

DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA 
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, 
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE, 
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ PO-
HOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE, 
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...

OTEVŘENO
PO-PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 11.00
Náchod
Tyršova 201
Tel.:491 420 408
mobil: 608 444 808

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN!

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání 
a rovnání 
zeminy
a jiných 
sypkých 

materiálů.

TEL.: 602 145 222

M	sto Náchod pronajme byty:
Francouzská �p. 348 – volný byt �. 4, vel. 1+1 ve 2.NP o vým��e 34,75 m2

Ruská �p. 501 – volný byt �. 8, vel. 1+1 v 1.NP o vým��e 32,01m2

P�id�lení bytu do nájmu bude uskute�n�no uzav�ením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 m�sí-
c� se závazkem platnost smlouvy opakovan� prodlužovat, jestliže nájemce bude �ádn� plnit 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek:

Byt �.  4 / 348  –  min. výše nájemného 51,60 K�/m2, kauce  20.000,- K�
Byt �.  8 / 501  –  min. výše nájemného 51,60 K�/m2, kauce  20.000,- K�

 Do výb�rového �ízení se m�že p�ihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchod� a spl	uje 
všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem �i spoluvlastníkem nemovitosti ur�ené k bydlení, pokud tento spo-
luvlastnický podíl zabezpe�uje bydlení v samostatném  byt�
b) v posledních 24 m�sících nem�l dluhy po splatnosti v��i M�stu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu ( nap�.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v p�estupkovém �ízení
e) doloží schopnost dlouhodob�  platit nájemné z vlastních p�íjm� nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypov�zen nájem bytu na  základ� d�vod� uvedených v § 711 odst.2 
s výjimkou písm. e) ob�anského zákoníku  v platném zn�ní (platí i pro výpov�di z nájmu 
z t�chto d�vod� podle p�edchozího zn�ní ob�anského zákoníku) 
g) výb�rového �ízení se nemohou zú�astnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez sou-
hlasu m�sta p�enechali byt do podnájmu, nebo ti, kte�í v takovém byt� neoprávn�n� bydleli.

Spln�ní podmínek osv�d�ují zájemci �estným prohlášením a doložením p�íslušných doklad�. 
Nabídky se p�edkládají samostatn� v uzav�ené obálce v levém horním rohu ozna�ené nápisem:

Výb�rové �ízení – byt  348 / 4  - neotvírat,  – byt   501 / 8  - neotvírat

Adresovat na M�Ú Náchod,odbor správy majetku, bytové odd�lení. 
Uzáv�rka p�ihlášek: 05.11.2010 do 13,00 hod. Informace tel. 491405247
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Místo demonstrací a blokování dopravy up�ednostnila Daniela 
Krynková (�íslo 2 na kandidátce Volba pro Náchod) jednání 
s ministerm dopravy Vítem Bártou (V�ci ve�ejné). P�i spole�-
ném setkání p�ítomní politici p�islíbili podporu náchodskému 
obychvatu a jeho za�azení mezi prioritní stavby v Královéhra-
deckém kraji.
Zleva: Ministr Vít Bárta, poslanec Ji�í Št�tina, Jan Hrdina 
a Daniela Krynková (všichni V�ci ve�ejné) 

 
Vám nyní nabízí jedine�né kurzy zam��ené na 

 

  
 

  
 
 

   p�edškolního v�ku již od 2 let 
  ze základních a st�edních škol 

 
 

Více informací na e-mailu 
magicenglish@magicenglish.cz  
nebo na telefonu 603 508 779. 

… S NÁMI TO ZVLÁDNETE SNADNO!

STÁTNÍ MATURITNÍ 
ZKOUŠKU z AJ a �J 

VÝUKU ANGLI�TINY 
PRO D�TI 

Porci uzeného kapra - asi 30 dkg - vykostíme. V míse smícháme s Ramou (menší balení), 
p�idáme 3 lžíce majolky, jemn� nakrájenou malou cibuli a nastrouháme 2 va�ená vejce. 
Vše ut�eme do pomazánky, podle chuti dosolíme a opep�íme. Vhodnou p�ílohou jsou pe-
�ené tousty. Tak, a� Vám chutná... p�eje La�ka Škodová
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������KAPŘÍ POMAZÁNKAKAPŘÍ POMAZÁNKA
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RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                

�� OBĚDY  OBĚDY �� FIREMNÍ AKCE  FIREMNÍ AKCE �� VEČÍRKY  VEČÍRKY 
�� SVATBY  SVATBY �� SALONEK  SALONEK 

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

Náchod, ulice Plhovská, nad bowlingem

 tel: 604 893 615 

15.10

K TANCI 
A POSLECHU

VÁM ZAHRAJE
KAPELA RELAX

ZAÈ?TEK - 20:30HOD

22.10

SQUASHSQUASH
CENTRUMCENTRUM
NÁCHODNÁCHOD

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577

ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

ŽIVOT 
JE VÝZVA.....POMOC DO VIŠOVÉ

V rámci nedávných ni�ivých povodní se objevila �ada r�zných humanitárních sbírek, které shromaž-
�ovaly 
 nan�ní prost�edky na pomoc oblastem postižených velkou vodou. Pro jinou formu pomoci 
se rozhodlo m�sto �ervený Kostelec. Neorganizovalo ve�ejnou sbírku mezi ob�any, ale preferova-
lo konkrétní formu pomoci ve form� pot�ebného materiálu a lidské síly. Do oblasti obce Viš�ová 
na Frýdlantsku tak p�edevším dorazili �ervenokostele�tí dobrovolní hasi�i s nákladem úklidových 
a �istících pros�edk�, ná�adí a dalšího vybavení.                                                                              (r)

N·chod, Park·ny 466 (II.patro), tel.: 606 832 672
Udělejte si čas sami pro sebe.    Na Vaši návštěvu se těší Martina

Medicin·lnÌ (such·) pedikura
Je prov·dena pomocÌ vysoce kvalitnÌho podologickÈho prÌstroje.

Je vhodn· predevöÌm pro osoby s cukrovkou, lupÈnkou
a postiûenÈ mykÛzou nehtu. Nebo pro ty,

kterÌ chtejÌ vyzkouöet neco novÈho.
D·le nabÌzÌm:

* permanentnÌ lakov·nÌ nehtu SOAK OFF gelem (vhodnÈ na
prÌrodnÌ nehet rukou ci nohou, neloupe se) * pedikura mokrou cestou * manikura

(klasick·, japonsk· = P-SHINE) * model·û nehtu UV gely (ruce, nohy)
* zpevnenÌ nehtu * zdobenÌ nehtu ruzn˝mi technikami

* prodej kosmetiky k pÈci o ruce, nehty, nohy * d·rkovÈ öekyPracovní doba: dle tel. objednání

PEDI RAK⁄

MA
NI

RA

MARTINA BARTŮŇKOVÁ
www.martinabartunkova.cz

Jednali o obchvatu

                                                tel.: 603 422 845       pondělí-neděle od 11 hodin obědy


