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SLEVA až 54 %

VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

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.

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).

Podzim 1437, loupeživý rytíř K
olda 

ze Žampachu se zmocnil Náchoda 

+ malý dárek!

11. 11. 2011 - PRODEJ SVATOMARTINSKÝCH VÍN

 V �erveném Kostelci prob�hla jedná-
ní  tamních t�í osadních výbor�: v Olešnici, 
Stolín� a Bohdašín�. Podstatným bodem 
všech jednání bylo téma rozpo�tu �ervené-
ho Kostelce na rok 2012 (schvalován bude 
v záv�ru roku 2011) a možnosti, jak v rámci 
tohoto rozpo�tu vylepšit okrajové �ásti m�sta 
zastoupené práv� t�mito osadními výbory. (r)

OSADNÍ OSADNÍ 
VÝBORYVÝBORY

 Ve st�edu 5. �íjna prob�hlo v prostorách náchodské radnice jednání starosty 
Jana Birke a místostarosty Tomáše Šuberta se zástupci projektanta ing. Ivana 
Šíra - statika staveb a mosty, �editelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic 
Královéhradeckého kraje, dále se zástupci spole�nosti VAK Náchod, a. s., Po-
licie �eské republiky, Celního ú�adu v Náchod� a �len� „dopravního týmu“. 
   Hlavním tématem byla p�ipravovaná dopravní opat�ení v Náchod�. Projektant nej-
prve p�edstavil návrh opravy a modernizace stávající okružní k�ižovatky u �edoku, 
tak aby vyhovovala moderním parametr�m okružní k�ižovatky. „Mezi investice stá-
tu v Náchod� bude pat�it i vybudování nové okružní k�ižovatky na silnici I/33 u ná-
kupního centra Kau� and v B�lovsi, jejíž návrh nám projektant také p�edstavil“, doplnil 
starosta Jan Birke.
„Jako preventivní opat�ení proti p�etíženým kamion�m a nákladním automobil�m zvažu-
jeme možnost umíst�ní vah na všechny p�íjezdové komunikace do Náchoda. Shodli jsme se, 
že druh technologie a lokalita umíst�ní vah bude ješt� p�edm�tem diskuze“, up�esnil Birke. 
   Dalším tématem jednání byl informa�ní systém, který by m�l být službou a pomoc-
níkem pro rozhodování �idi��. Tento systém by m�l �idi�e informovat o �asové ná-
ro�nosti pr�jezdu m�stem, a to p�edevším ve sm�ru od �eské Skalice, dále upozor-
	ovat na uzavírky, objízdné trasy, p�íp. na dopravní nehody na trase. „Tato všechna 
opat�ení jsou otázkou následujících m�síc� a �asový horizont jejich možné realiza-
ce by m�l up�esnit sám ministr dopravy Pavel Dobeš p�i návšt�v� Náchoda v pr�-
b�hu listopadu. Intenzivní p�íprava a diskuze všech odborník� je velmi d�ležitá, po-
máhá nám pr�b�žn� za�lenit do projektu celou �adu v�cných p�ipomínek i nápad�. 
Tím, co nás �eká ješt� v letošním roce, je oto�ení jednosm�rného provozu v ulici 
Volovnice. S nejv�tší pravd�podobností bychom cht�li Volovnici „oto�it“ od 1. lis-
topadu“, dodal na záv�r starosta.                                                                                         (AN)

Dopravní opat�ení Dopravní opat�ení 
klepou na dve�eklepou na dve�e

  VÝPRODEJ
PRA�KY MY�KY CHLAZENÍ

VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY



 P�ibyla nová povinnost
 O prázdninách vešla v platnost novela 
zákona o provozu na pozemních komunika-
cích, která mimo jiné p�inesla i povinnost 
používat od 1. 11. do 31. 3. zimní pneumatiky. 
 U osobních vozidel jsou zimní pneuma-
tiky povinné na všech kolech a hloubka 
dezénu musí �init min. 4 mm. U motoro-
vých vozidel s hmotností nad 3 500kg jsou 
pneumatiky povinné na kolech hnacích ná-
prav. Povinnost používat zimní pneumatiky 
od listopadu do b�ezna od letošní zimy tedy 
platí nejen pro silnice ozna�ené speciální 
zna�kou, ale již na všechny silnice pokryté 
sn�hem nebo ledem anebo lze p�edpokládat, 
že silnice m�že sníh �i námraza postihnout. 
Ten kdo v zimn� jezdí jen do supermarketu 
pro nákup, by tedy p�ezouvat nemusel, smí 
však vyjet jen za jistého po�así. 
 Naprostá v�tšina �idi�� by však pneu-
matiky s vylisovanou sn�hovou vlo�kou �i 
písmeny M+S (mud + snow – bláto a sníh) 
mít m�la. Kdo na sn�hu jezdil na letních 
i na zimních pneumatikách ví, že je to znatel-
ný rozdíl. Zimní pneumatiky jsou rozhodn� 
bezpe�n�jší díky zcela jinému �len�ní dezé-
nu. Díky jinému složení sm�si, ze které jsou 
vyrobeny se chovají lépe i na suché studené 
silnici. Jsou tedy bezpe�n�jší i když na silni-
ci sníh a námraza zrovna nejsou, ale teplo-
ta silnice klesne pod p�t stup	�. Vlastnosti 
pneumatik také ovliv	uje jejich stá�í. Testy 

prokázaly, že své vlastnosti si pneumatiky 
udrží max. �ty�i roky. Pak jejich bezpe�-
nostní vlastnosti rapidn� klesají. Jak dlou-
há doba uplynula od výroby pneumatik, lze 
zjistit na jejich bo�nici �ty��íslím v ovál-
ném orámování. První dv� �ísla ozna�ují 
týden a druhá dvojice rok výroby. Nap�í-
klad údaj na pneumatice 4310 prozrazuje, 
že pneumatika opustila výrobní pásy své 
továrny ve 43. týdnu roku 2010. Pokud je 
údaj t�ímístný, pocházejí pneumatiky z 90. 
let minulého století nebo jsou ješt� starší. 
S ohledem na bezpe�nost by jste starší  pne-
umatiky používat nem�ly. 
 Používat v zim� zimní boty se stalo sa-
moz�ejmostí. Stejn� tak 
by m�lo být samoz�ejmé 
auto na zimu p�ezout 
do zimních pneumatik. 
                                 O. P�ibyl

Talíř plný chutí
a vůní

Další pokračování toulek za vínem a jeho historií 

Vinné zelí

Mýty o...

 Vitamíny jsou d�ležité pro zdravý vývoj každého jedince. To ví snad každý. P�i zpracování potravin (jak 
v potraviná�ském pr�myslu, tak u nás doma v kuchyni) se však mohou tyto d�ležité látky z�ásti nebo zcela 
znehodnotit. A tomu bychom m�li zamezit.
 

�ím víc vitamín� sním, tím budu zdrav�jší?

To ale není úpln� pravda. Tak nap�íklad vitamíny rozpustné v tuku (A, D, E, K) se v organismu ukládají 
do zásoby. Pokud je t�lo nedokáže zpracovat, mohou vyvolat toxické reakce. Vitaminy rozpustné ve vod� sice 
nejsou toxické, ale mohou zp�sobit jiné problémy. Nap�íklad  nadbytek vitaminu C v t�le m�že vyprovokovat 
tvorbu ledvinových kamen�, pr�jem nebo kožní vyrážku. 

Vitamín C a jeho uchování

Vitamin C se ni�í hlavn� p�sobením tepla. Proto bychom m�li dát p�ednost �erstvé zelenin� a ovoci p�ed tepel-
ným zpracováváním.  Zcela nežádoucí je také oh�ívání pokrm� (po jednom oh�átí klesá obsah vitaminu C asi 
o 75 %, po druhém oh�átí p�ibližn� o 90 %). Dále se doporu�uje jíst ovoce vcelku. Po nastrouhání údajn� 
klesne množství vitaminu za 15 minut až o polovinu.

Brambory va�íme neloupané

Va�ením oloupaných brambor se sníží obsah vitaminu C o 30 – 50 % v závislosti na dob� va�ení. Je proto 
dobré va�it brambory neloupané v co nejmenším množství vody a vkládat je do již va�ící vody. 

Sv�tlo a vitamín C

Také sv�tlo zp�sobuje ztráty vitaminu C. Tak nap�íklad, když ponecháme zeleninu �i ovoce na slunci, klesá 
obsah vitaminu C dosti rychle o t�etinu až polovinu, zatímco ve stínu ztráta �iní pouze 15 %. 

Skladování potravin

Obsah vitamin� v potravinách klesá rovn�ž skladováním. Nap�íklad skladováním brambor p�i pokojové tep-
lot� se obsah vitaminu C sníží každý m�síc o 15 %, p�es zimu ztratí brambory �tvrtinu až polovinu vitaminu 
C. Nejen brambory, ale veškerou zeleninu i ovoce bychom proto m�li konzumovat vždy co nej�erstv�jší. 
Pot�ebujeme-li je uchovat nap�íklad na zimu, pak u n�kterých druh� m�žeme zvolit zmrazení, které je k vi-
tamin�m relativn� šetrné. 

Kristýna Cabalková 2.H, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, Kristýna Cabalková 2.H, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování, 
Teplice nad Metují, www.souteplicenm.czTeplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Vitamíny

VZPOMÍNKA
Dne 18. 10. 2011 uplyne 15 let

co nás navždy opustil

pan Josef Nesnídal
Kdo jste ho znali, vzpome	te s námi.

Rodina

 P�edstavenstvo a dozor�í rada m�st-
ské akciové spole�nosti Beránek Náchod 
se dobrovoln� z�eklo odm�n za vedení 
spole�nosti p�iznaných zastupitelstvem 
m�sta Náchoda s tím, že prost�edky v�-
nuje pot�ebným.
 Martin Michl, nácho
ák, který od na-
rození bojuje s handicapem, je v d�sled-
ku onemocn�ní upoután na invalidní 
vozík. Jeho p�áním a rozhodnutím je na-
všt�vovat regulerní školu a do budoucna 
by se cht�l zam��it na studium psycho-
logie. To ovšem s sebou nese náklady 
na stálého asistenta, který Martina musí 
doprovázet do školních lavic.
 „ Jednohlasn�, jak p�edstavenstvo tak 
dozor�í rada, jsme odsouhlasili pro tuto 
chvíli jednorázovou podporu ve výši 

10.000  K� a to z prost�edk� nevy�er-
paných odm�n. Rovn�ž jsme Martinovi 
a jeho mamince poskytli celoro�ní vol-
nou vstupenku na všechna p�edstavení �i 
koncerty, které Beránek a.s. po�ádá.
“ �íká Ing. Aleš Cabicar /TOP09/, p�ed-
seda p�edstavenstva Beránek a.s.
 „Osud se n�kdy k n�komu oto�í bo-
kem �i zády, takový je život. Martin je 
velký bojovník, má sv�j sen a cíl, a my 
jsme rádi, že ho m�žeme alespo	 trochu 
podpo�it. A jeho maminka zaslouží plný 
respekt a úctu za to, že mu je takovou 
oporou“ dodal Aleš Cabicar, který spolu 
s Milanem Noskem /Patrioti m�sta Nácho-
da/, �lenem p�edstavenstva, p�ivítal Marti-
na v Danyho kavárn� Hotelu Beránek.

Odm�ny vedení Beránku a. s. pomáhají pot�ebným

Pr�myslové objekty minulosti i sou�asnosti (54)
Co �íci záv�rem

 Jak bylo z�ejmé z textu, �ada 
objekt� nenávratn� zmizela 
z o�í dnešních obyvatel m�sta. 
A� už stá�ím, zásadní p�estav-
bou, ale také nedbalostí, neú-
ctou až bezohledností dnešních 
podnikatel�, kte�í rad�ji staví 
lacin�jší objekty na zelené 
louce. Situace až vhání slzy 
do o�í, když si �lov�k uv�domí, 

co nadšení, pracovního úsilí, 
shán�ní stavebního materiálu 
a výrobních prost�edk� prová-
zelo �adu staveb, které �adu let 
sloužily ke spokojenosti obyva-
telstva a nyní p�ed o�ima chát-
rají nebo byly zbourány.
 Co je horšího, že naše m�s-
to s bývalým vysp�lým textil-
ním pr�myslem se m�ní také 

ve smyslu myšlení obyvatelstva, které je z d�vodu obživy nuceno 
spoléhat na turistický ruch a prodej všemožných cizích výrobk�. 
Kolik lidí dnes odvádí produktivní manuální práci?

 V pr�b�hu 20. století došlo nejmén� �ty�ikrát ke zm�n� pojme-
nování hlavních i vedlejších ulic. Samostatné období protektorátu 
v letech 1939-45 bylo poznamenáno dokonce dvojjazy�ným zna�e-
ním (n�mecky a pod tím �esky). V r�zných dokumentech, z kterých 
bylo �erpáno, se objevují názvy ulic z r�zných �asových období.

P�ipravil Antonín Samek

Porovnání jmen ulic

  V tomto okamžiku je již dokon�ena 
projektová dokumentace  na cyklis-
tické a p�ší propojení �eské Skalice 
s lokalitou Ratibo�ice a p�ehradou 
Rozkoš. Celkem by zde m�lo vznik-
nout 9 nových spojnic, jejichž vy-
projektování podpo�ila i Evropská 
unie prost�ednictvím Euroregionu 
Glacensis.                                        (r)

Z RATIBO�IC 
NA ROZKOŠ

VE VÁLCEVE VÁLCE  
S PRUSKEM S PRUSKEM   

   našt�stí nejsme... M�žeme se však p�ijít podí-
vat na výstavu v�novanou událostem roku 1866, 
kdy  prob�hla krvavá válka prusko-rakouská 
a náš region se stal d�jišt�m vojenských operací. 
Výstava se uskute�ní v M�stské výstavní síni 
na nám�stí TGM v �erveném Kostelci až do 30. 
�íjna. Po�adatelem je Šermí�ské sdružení Manové 
P�emysla Otakara.                                                                   (r)

 Kuriózní zásah �ešili v nedávné dob� 
v Polici nad Metují m�stští policisté 
a dobrovolní hasi�i. Ve výšce 8 metr� 
odpo�íval na v�tvi smrku opravdový 
leguán. Uprchlého ješt�ra se nakonec 
poda�ilo dostat v po�ádku na zem a vrá-
tit majiteli. Hmm,  možná, že pohádky 
o dracích  v našich lesích mají zcela reál-
ný základ a princezny neohrožoval drak, 
ale leguán uprchlík.                             (r)

LEGUÁN 
UPRCHLÍK

 V minulé �ásti našeho cyklu o historii vína jsme se proti proudu �asu dostali až do st�edo-
v�ku. B�hem husitských válek došlo ke zni�ení mnoha vinic a utlumení obchodu s vínem.
Až za vlády Vladislava Jagellonského se vina�ství op�t dále rozvíjelo. Zavedl povinnou 
evidenci vinic v gruntovních knihách a jako první v Evrop� také kontrolu jakosti vína 
formou degustace.
 V pr�b�hu 16. století rozloha vinic na našem území kulminovala. Na Morav� bylo 
tehdy asi 20 000 hektar� a v �echách asi 3 500 hektar� plodných vinic. Do vývoje morav-
ského vina�ství v této dob� významn� zasáhli n�mecky mluvící novok�t�nci habáni, kte�í 
zakládali vinice, hloubili sklepy a zavád�li nové zp�soby p�stování révy. Na jejich �innost 
dodnes upomíná celá �ada památek, p�edevším habánské sklepy v n�kterých obcích, nej-
znám�jší ve Velkých Bílovicích.
 T�icetiletá válka zp�sobila na našich vinicích nedozírné škody a jejich velká �ást 
zpustla. Do poloviny 18. století byly na Morav� vinice sice obnoveny, ale v �echách se 
jejich po�et neustále snižoval. Za vlády císa�e Josefa II. se zablýsklo na lepší �asy, což 
se projevilo nap�íklad opat�ením �eho�e Volného, který v roce 1784 zavedl t�íd�ní vín 
do jakostních stup�� a p�isp�l tak k modernizaci moravského vina�ství. 
 Koncem 19. století však p�išla další pohroma. Z Ameriky byl do Evropy zavle�en ré-
vokaz, který zni�il prakticky tém�� všechny vinice v �echách i na Morav�. T�žké období 
pokra�ovalo i v pr�b�hu 20. století, kdy vypukly ob� sv�tové války. I po dlouhé �asy 
komunistické vlády se u nás neustále zmenšovaly plochy vinic. Socialistická pr�myslová 
produkce vína nutila p�stitele zaplavovat trh jednotvárným sortimentem bez originality 
a r�znorodosti charakter� vín. Vina�, kterému se poda�ilo vyp�stovat zajímavé víno, ze 
kterého vyrobil ušlechtilý mok, si jej rad�ji nechal pro vlastní spot�ebu. My však pro �te-
ná�e máme recept na výbornou p�ílohu s vínem.

1 menší hlávka zelí, 50 g sádla, 1 lžíce polohrubé mouky, mletý kmín, 1 cibule, ocet, 100 ml 
bílého vína, cukr, s�l.
O�išt�né zelí nakrájíme na jemné nudli�ky, mírn� podlijeme vodou, p�idáme kmín, s�l 
a podusíme dom�kka. Pak p�idáme na sádle zp�n�nou krájenou cibuli, ocet, cukr a víno, 
poprášíme moukou, promícháme a vše chvíli dodusíme.
 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

 

Rodinný dům s dílnou a garáží Nové Město n/M - Krčín  ...................................................  2 199 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice  ...........................................  1 095 000,- Kč
Moderní byt 2+1 Velké Poříčí - náměstí ............................................................................     650 000,- Kč 
Rodinný dům se zahradou Nové Město n/M-Smetanova ul. ...............................................       1 649 000,- Kč
Byt 3+1 v osobním vlastnictví Náchod, Havlíčkova ul.  ......................................................   1 100 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Řadový rodinný dům 
s garáží v České Skalici

       Cena: 1 495 000,- Kč

 Hejtmánkovice, Libá	, Havlovice �i Seke-
�ice se mohou t�šit na vylepšení svých vodo-
vodních sítí. Krajští zastupitelé rozhodli, že 
mimo jiné i tyto obce obdrží krajské dotace 
na malé vodohospodá�ské projekty. Celkem 
letos Královéhradecký kraj vy�lenil na tento 
dota�ní program p�ibližn� 55 milion� korun, 
tedy zhruba stejn� jako v lo	ském roce.
   �ty�i miliony korun na výstavbu splaškové 
kanalizace dostanou nyní nap�íklad Hejt-
mánkovice, bezmála milion korun poputuje 

do Havlovic na rekonstrukci obecního vodo-
vodu.   Královéhradecký kraj poskytuje tyto 
dotace na projektovou p�ípravu nebo realiza-
ci staveb s cílem pomoci malým obcím splnit 
p�ísné normy evropské a národní legislativy 
v oblasti odkanalizování a �išt�ní odpadních 
vod. Zárove	 kraj dotacemi zlepšuje situaci 
v zásobování pitnou vodou v obcích, které 
nemají vlastní vodovodní sí� s dostate�ným 
množstvím kvalitní pitné vody.                                                                                                               
                                                             (red)

Malé obce dostanou další miliony



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:
SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE SLEVA 20% 

NA ŘETÍZKOVÉ  ŽALUZIE

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

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

� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

Realitní Kancelá� REKA - Helena Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185 901 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

�ervený Kostelec - dr. byt 1+3, 74 m2, 1 podlaží, balkon, výtah, ÚT dálk………….……….… 893.000,-K�
Žernov - dr. byt 1+3,70 m2, zd�ný,balkon, pergola, sklepy, možná sleva………….……….…... 788.000,-K�
Babí u Náchoda - RD s poz.751 m2, garáž, studna, 1+4, sít�, ÚT plyn….……….……….…..1.560.000,-K�
Police n. M. - starší RD, 4 pokoje, sít�, topení lokál., poz.106 m2, p�da………….……….…...   855.000,-K�
�eská Skalice �íkov - RD 1+3, soc.záz., garáž,  poz. 866 m2, sít�, aku………….……….…..1.795.000,-K�
�ervený Kostelec - ½ RD s 3+1 cca 108 m2, 2x balkon, zahrada, plyn….……….……….…..1.130.000,-K�
Stárkov - RD v dobrém stavu s garáží a poz. 697 m2, sít�, ÚT pevná…………….……….…..1.185.000,-K�
�. Kostelec Horní - RD v rekonstr. +  materiál, sít�, plyn, poz.780 m2………….……….…….  860.000,-  K�
Hronov - velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém dom�, topení AKU….……….……….……..  595.000,- K�
Náchod Plhov – duž. 1+3, 77 m2 v 2NP, balkon, standardní………….….……….……….…. 1.056.000,-K�
Náchod – starší vilka, byt 2+1 a 2+kk, garáž, poz.1 356 m2, ÚT plyn + pevná..……….……... 1.470.000,-K�
Náchod - mírn� svažit. poz. 1474 m2,  náletový les v p�kné p�írode, sít� ……….……….……….74.000,-K�
�eská Skalice – p�kná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl. studna, elektr………….………....... 675.000,-K�
Vysoká Srbská - zem�del. stavení, kolna, stodola. zd�ný chlév, poz.5,6 ha…...……….…….. 1.398.000,-K�
Malé Svato�ovice – p�kná vila s 3+1 a 3+kk, poz.1852 m2, garáž, super………….………. ...2.175.000,-K�
�ervený Kostelec - p�kný 1+2 v OV, 54 m2, 4. patro, výtah,  plast. okna…….……….……….  794.000,-K�
Viž�ov – RD - statek, 1+5, koupelna, WC, sklep, p�da.ÚT pevná, poz.16 486 m2…………….   895.000,-K�
�. Kostelec Horní - starší RD, p�da k vest., sklep, nová st�echa, poz. 2 173 m2..………….….1.335.000,-K�

���Fotogra� emi Josefa PEPY Voltra se vracíme ke „Karnevalu na led�   
           pro d�ti   i dosp�lé“, který prob�hl v ned�li 25. zá�í 2011 na zimním    
           stadionu v Náchod�.

   Broumov získal prestižní ocen�ní v mezinárodní sout�ži Ev-
ropských kvetoucích sídel. Již navždy se zapíše do historie této 
prestižní sout�že jako sídlo ocen�né st�íbrnou plaketou, které 
reprezentovalo �eskou republiku v roce 2011. M�sto Broumov 
je prvním m�stem Královéhradeckého kraje, které se sout�že zú-
�astnilo a zárove	 desátým �eským m�stem v historii této evrop-
ské sout�že. 
   Vyhlášení a p�edání ocen�ní se v letošním roce konalo ve slo-
vinské Rogašce Slatin� v pátek 16.9.2011. Broumov se tak za�adil 
mezi dalších 17 evropských sídel – m�st i obcí, v jejichž silné 
konkurenci rozhodn� nezklamal. 
   Pan Addison promluvil o kritériích hodnocení, o významu jed-
notlivých plaket a �estných uznání a rovn�ž ocenil snahu a pohos-
tinnost všech ú�astník� sout�že. Vyzvedl výjime�nost letošního 
ro�níku ve smyslu velmi kvalitní p�ípravy všech sídel a neoby-
�ejn� silné konkurence zú�astn�ných m�st a obcí – p�edevším lá-
ze	ských m�st a turistických center. Poté p�istoupil k vyhlašování 
výsledk�. Postupn� zval na podium delegace jednotlivých stát� 

v abecedním po�adí. Vyhlášené sídlo p�edstavil n�kolika v�tami 
s doprovodem promítané obrazové dokumentace. 
   Broumov p�išel na �adu po delegacích Rakouska, Belgie 
a �eské - respektive moravské obce Smržice. Oba reprezen-
tanti �eské republiky za rok 2011 získali st�íbrné plakety. 
Celkem se v letošním ro�níku rozdalo 11 st�íbrných a 7 zla-
tých ocen�ní (podrobný p�ehled viz p�íloha). Po skon�ení 
vlastního ceremoniálu znovu pan p�edseda zopakoval, že 
letošní ro�ník pat�il v�bec k nejkvalitn�ji zastoupenému ro�-
níku v celé historii sout�že, která probíhá již od roku 1975. 
   Broumov se delegoval k ú�asti v sout�ži získáním titulu M�sto 
strom� pro ro�ník 2010 – 2011, což je sout�ž m�st �eské repub-
liky po�ádaná Nadací Partnerství. Nadstavbou této kampan� je 
možnost zú�astnit se prestižní evropské sout�že rozkvetlých sídel 
Entente Florale Europe. Ú�asti na slavnostním ceremoniálu sou-

t�že EFE p�edcházela návšt�va deseti�lenné hodnotící komise, 
která prob�hla v pátek 15. 7. 2011. Komisi byly p�edloženy pod-
klady k hodnoceným bod�m a v šesti hodinách se �lenové komise 
seznámili s projekty a aktivitami dokládajícími hodnocené otáz-
ky. Od tohoto dne všichni, kdo m�sto Broumov k ú�asti v sout�ži 
Entente Florale Europe p�ipravovali, netrp�liv� o�ekávali na ko-
ne�ný verdikt. Avšak na výsledek hodnocení si Broumov musel 
po�kat skute�n� do ve�era 16. 9. 2011 na slavnostní vyhlášení 
výsledk�. Nap�tí bylo veliké, protože p�ed tímto termínem nikdo 
ze zástupc� �eské republiky v komisi nijak nenapov�d�l, jak Brou-
mov hodnotící �leny komise z celé Evropy zaujal. 
 Ud�lení st�íbrné medaile v hodnocení je velikým úsp�chem, nebo� 
st�íbrná medaile znamená „excelentní“. Letošní ro�ník byl výjime�ný 
i v tom, že nebylo ud�leno jediné bronzové ocen�ní ani �estné uznání, 
jak tomu bývalo b�žn� v minulých letech. 
   Stánek m�sta Broumova p�ilákal snad nejvíce návšt�vník�, 
kte�í m�li zájem o propaga�ní brožury, upomínkové p�edm�ty 
a cht�li ochutnat nabízené výrobky: horalské trubi�ky � rmy Ste-

nava CZ pana Janáka z Teplic nad Metují, salám Poli�an � rmy 
Pejskar a preclíky z Kví�erovské pekárny z Police nad Metují, 
medové perní�ky od paní Libuše Fulcové z K�inic a medovinu 
pana Ji�ího Vlka z Verné�ovic. Všechny výrobky z Broumovska 
návšt�vník�m chutnaly, takže rychle ze stánku mizely. Pro dele-
gáty ostatních m�st a komisa�e pak byly p�ipraveny drobné dárky 
se zbožím � rmy VEBA a Pivovar Oliv�tín. Broumov tak u�inil 
maximum pro prezentaci regionu v zahrani�í. 
   Tém�� p�tikilogramová ST�ÍBRNÁ plaketa již dorazila 
do Broumova. Její skute�ná tíha však bude v následujících m�-
sících a letech ležet na všech ob�anech m�sta. Za 35 let trvání 
sout�že EFE získalo toto ocen�ní v Evrop� mnoho m�sta a obcí. 
Do Broumova p�ijedou jako turisté lidé, kte�í v�dí, jak velké oce-
n�ní st�íbrná plaketa znamená. A Broumov bude v následujících 
letech dokazovat, že mu toto ocen�ní náleží právem.              (DI)

St�íbrný Broumov v sout�ži St�íbrný Broumov v sout�ži 
ENTENTE FLORALE EUROPE ENTENTE FLORALE EUROPE 

   V České Skalici proběhlo výběrové ří-
zení na dodavatele nových internetových  
stránek města. Na základě výsledků   vý-
běrového řízení schválila městská rada 
jako vítěze tohoto řízení olomouckou 
společnost Virklis a. s.                           (r)

NOVÝ WEB

 
   Muzeum Broumovska a  Státní okresní 
archiv v Náchod� p�ipravily pro návšt�v-
níky broumovského muzea výstavu o his-
torii hodiná�ské výroby na Broumovsku 
(její ko�eny sahají až do roku 1850). Pre-
zentace je ke shlédnutí ve výstavní síni 
Muzea Broumovska  ( v 1. pat�e opatské-
ho k�ídla kláštera) až do 30. �íjna.      (r)

HODINÁ�SKÁ 
VÝSTAVA

     Rádi bychom poděkovali lékařům a ostatnímu zdrav. 
personálu na porodnickém a dětském (novorozeneckém) 

oddělení oblastní nemocnice Náchod za vzornou péči 
a ochotný a vstřícný přístup.

Konkrétně ještě MUDr. Němcové 
za péči o naši dceru Lucii. 

Děkují Polákovi

PODĚKOVÁNÍ

Basketbal muži
Baskeťáci TJ SPŠ stavební Náchod se jako nováček Východočeské ligy uvedl v prvních 

zápasech skvěle a jako jediný tým je bez porážky na prvním místě tabulky. 
1.  Náchod – Choceň 74 : 66, body 

Čermák 21, Sarpong 16, Vaněček 16, Domáň 8,Simon 7, Prouza Pavel 2, Klimek 2, Tondr 2
2.  Náchod – Rychnov n. Kn. 72 : 60, body Čermák 18, Sarpong 10, Vaněček 4, Domáň 8,    

     Simon 12, Prouza Pavel 9, Klimek 2, Tondr 9
3. Tesla Pardubice – Náchod 52 : 63, body Čermák 19, Sarpong 19, Vaněček 4,  Simon 4,    

     Prouza Pavel 6, Klimek 5, Tondr 5, Černý 1
  4.  Holice – Náchod 68 : 69, body Čermák 21, Sarpong 14, Vaněček 9, Domáň 8, Simon 13  

     Prouza Pavel 2, Klimek 5
Další zápasy v hale SPŠ stavební: 

22. 10. v 17 : 30 s TJ Turnov a 23. 10. v 10 : 00 s Novou Pakou. 
6. 11. hrají baskeťáci v Josefově od 11 : 45.

Sponzoři:  Alurol s.r.o., Farmet a. s., LK Autoservis s. r. o., Data Life, Auto - Branka s. r. o.,  
Autotest TKMW s.r.o., Hotel TOMMY,  Kancelářská Technika Laštovic, Stavebniny Danton, 

Elektro Drapač s. r. o., ATM CZ a. s., Farmet STK s. r. o., Tapety Šolín

ANKETA „KOUPALIŠT�“
V Polici nad Metují proběhla anketa, která se týkala budoucnosti tamního veřejného kou-
paliště. Celkem bylo získáno 491 platných anketních lístků, které obsahovaly tyto statistic-
ké informace: 64,36 % dotázaných by souhlasilo s  rekonstrukcí koupaliště v  investované 
částce do 10 milionů Kč, 19,96 % dotázaných by akceptovalo rekonstrukci dražší - cca  za 30 
milionů Kč, 11,2% s  rekonstrukcí nesouhlasí a  raději by fi nanční prostředky směřovali 
do jiných oblastí, 4,48 % respondentů nevědělo...                                                                     (r)

„Bastardi pro školu“„Bastardi pro školu“
 �eskoskali�tí radní p�ijali � nan�ní dar 
ve výši 10 000 K� ur�ený pro Základní ško-
lu v �eské Skalici na nákup školní tabule 
do 1. t�ídy. Št�drým donátorem byl v tom-
to p�ípad� Tomáš Magnusek, producent 
� lmu Bastardi 2.                                                (r)

PROTI PROTI 
VANDAL	MVANDAL	M

 M�sto Hronov bylo nuceno p�istoupit 
k opat�ením proti vandal�m, kte�í v mi-
nulosti poškodili n�kolik hrobových 
míst na tamním h�bitov�. Opat�ení spo-
�ívá v tom, že h�bitov bude nyní uzamy-
kán v rozdílném �ase pro zimní a letní 
období (kv�ten až zá�í v 19 hodin, 
�íjen – duben v 17 hodin). Výjimkou 
je období svátku Památka zesnulých 
(28.10 – 1.11.), kdy bude h�bitov ote-
v�en až do 20 hodin. 



 Lidé už od  nepaměti moc dobře vědí, že 
zlato bylo a stále je vnímáno jako jistota, bezpečí 
a uchovatel hodnoty. Problémy předlužení států, 
riziko rostoucí infl ace, napjatá situace v  USA 
i v Evropě to vše stojí za vzrůstajícím zájmem 
jak centrálních bank, tak i privátních investorů. 
Pokud lidé necítí na fi nančním trhu potřebnou 
jistotu, upřednostňují prověřené hodnoty a in-
vestiční zlato je právě jednou z nich. 

Jak chcete vysvětlit například klientům 
v náchodském  regionu, že nákup zlata pro 
ně může být výhodným řešením? 
 Osobně si myslím, že lidem není třeba nijak 
zvlášť toto vysvětlovat. Drtivá většina lidí ví 
co je zlato a k čemu je dobré. Už od nepaměti 
dávali do  kolébky naše babičky vnoučatům 
zlaté mince, náušnice a  jiné cennosti. Dnes 
se k  těmto účelům kupují např. zlaté inves-
tiční cihličky. Udrží hodnotu vložené inves-
tice i  po  desetiletí a  nejsou znehodnoceny 
infl ací. Stejné množství zlata stačí dnes jako 
i v daleké minulosti na nákup stejného zboží, 
to se o penězích říci rozhodně nedá. Když si 
představíte, že infl ace v ČR za posledních 10 
let mohla být 36%, že některé fi nanční pro-
dukty nedosahují zdaleka ani této úrovně 
a  cena zlata v  dolarech se vyšplhala na  troj-
násobek, pak není třeba většině lidí hodnotu 
zlata více představovat. Zlato bylo, je a nadále 
bude dobrým uchovatelem hodnoty. Co však 
lidé nevědí, je skutečnost, že investiční zlato 
není dnes už jen pro bohaté a že je dnes do-
stupné všem běžným lidem. Právě k  tomuto 
účelu bylo zřízeno naše kontaktní místo, aby 
se mohli lidé kdykoliv zdarma přijít informo-
vat o  možnosti nákupu. Rádi bychom také 
informovali klienty o možnosti nákupu pro-
střednictvím kvalifi kovaných poradců a proto 
budeme už brzy hledat vhodné kandidáty pro 
tuto zodpovědnou činnost. 

Mám si tedy převést všechny své úspory 
do zlata? 
 To rozhodně ne. Držení fyzického zlata je 
rozumná investice, ale samozřejmě má také 
svá pravidla. Určitě není vhodné nakoupit 
zlato za  všechny rodinné peníze. Zlato se 
nekupuje na pár týdnů, ani měsíců. Do zlata 
je vhodné směnit pouze část majetku a  roz-
hodně takového, který nebudete potřebovat 
v  nejbližších letech. Není vhodné prodávat 
zlatou cihličku za 5 měsíců, protože Vám chy-
bí hotovost v peněžence. Nákup zlata, velikos-
ti cihliček i  jeho množství je vhodné pečlivě 
promyslet. Právě proto jsme tady, vypracu-
jeme pro klienta nabídku a poradíme, v tom 
spočívá naše přidaná hodnota proti běžným 
internetovým obchodníkům.

V jaké kvalitě a odkud dostanu nakoupené 
zboží? 
 Investiční zlaté cihličky jsou vyrobeny 
v nejvyšší možné ryzosti 999,9 / 1000 a  jsou 
pro klienty objednávány přímo u  výrobců - 
v odlévárnách. Dodavatelem jsou nejprestiž-
nější světové rafi nérie, např. Argor Heraeus, 
jehož zboží patří do listu „Good deliveri“ Tuto 
značku i kvalitu klient ocení především v bu-
doucnu při prodeji svého zboží. 

Jak vysokou částku k nákupu investičního 
zlata klient potřebuje a  kdo si ho může 
dovolit koupit? 
 Dneska si už může dovolit koupit investiční 
zlato téměř každý. Investiční zlaté slitky exis-
tují od nejmenších gramáží a to od 1 gramu, 
který stojí kolem 1300 Kč a další kousky jako 
jsou 2 gramy, 5 gramů, 10 gramů, 20 gra-
mů, atd…  Aby ale klient koupil zlato dobře 
a za rozumnou cenu, měl by investovat částku 
alespoň 30.000 – 50.000 Kč, protože menší 
cihličky jsou spíše dárkem než investičním 
instrumentem vhodným k uchování. U nás si 
mohou klienti koupit investiční zlato té nej-
vyšší kvality dvěma způsoby: Formou jedno-
rázového nákupu už od 30.000 Kč nebo si do-
konce mohou nakupovat u nás zlato za velmi 

výhodnou cenu formou dílčích plateb, např. 
po 1000 Kč měsíčně. Takovýto způsob náku-
pu investičního zlata je dostupný všem. Je to 
velmi zajímavá alternativa zajištění se na penzi 
nebo volba pro děti, vnoučata atd…

Když má klient peníze, tedy oněch 
30.000 Kč, dokážu si nákup snadno předsta-
vit, ale jak si může klient koupit investiční 
zlato postupně mi zcela jasné není. Jaké to 
má pro klienta výhody? 
 Investiční zlato se odlévá pro běžné klienty 
do  zlatých slitků v  různých gramážích od  1 
gramu do 1 kg. Obecně platí, že 1000 gramo-
vých cihliček je z důvodu nákladovosti odlé-
vání, skladování a dalšího servisu spojeného 
s prodejem výrazně dražší, než je tomu např. 
u 1kg cihly. Kdyby si klient chtěl např. koupit 
pravidelně měsíčně ze své výplaty za 1500 Kč 
investiční zlato, měl by na jednu 1 gr cihličku. 
Koupil by si sice kvalitní zlato, ale za  velmi 
drahou cenu. Proto jsou našim „spořícím“ 
klientům účtovány bez ohledu na výši splátky 
vždy ceny 10 gramové cihličky. Rozdíl v  ce-
nách zlata u  1gramu a  např. 10 gramového 

slitku činí 25-30% z  ceny. O  tolik mají naši 
klienti více zlata proti klasickému nákupu 
jednogramového slitku a  to bez ohledu výše 
jejich platby. Kromě výhodné ceny si však 
nejvíce klienti pochvalují volnost a  fl exibi-
litu, že při svých platbách nejsou nijak pod 
tlakem. Platby nejsou povinné, nehlídá se 
pravidelnost ani četnost plateb. Naši klienti si 
zkrátka platí kdykoliv se jim zachce. Za kaž-
dou novou platbu v  libovolné výši dostávají 
tak klienti nové zboží. Zlato si může u nás vý-
hodně koupit každý.

To zní zajímavě. Co mne však zajímá, jak si 
může klient ověřit svoji hodnotu a množství 
nakoupeného zlata? 
 Všichni naši klienti mají v  rámci interne-
tového přístupu stálý přehled o  všech svých 
platbách i množství nakoupeného zlata. Mo-
hou si tak denně kontrolovat stav svého ma-
jetku a  celou historii nákupů, včetně všech 
ceníků atd.  Mohou si tak kdykoliv spočítat 
i  aktuální hodnotu svého majetku ve  zlatě 
vztaženou k aktuálnímu kurzu London Fix.

Jak je zajištěna bezpečnost a  kdy si může 
klient své zboží vyzvednout?
 Každá koruna je skutečně krytá nákupem 
fyzického zlata. Toto zlato je uloženo v trezo-
ru banky, příslušně pojištěno a  je majetkem 
klienta. Vzácné kovy klientům dodává spo-
lečnost Finod, která je na trhu 9 let a v posled-
ních letech se specializuje pouze na  obchod 
se vzácnými kovy. Kromě investičního zlata 
si může klient objednat také stříbro, platinu 
nebo palladium. Společnost Finod dodává 
vzácné kovy svým klientům pod značkou na-
kupzlato.cz prostřednictvím několika stovek 
kvalifi kovaných obchodních partnerů a  má 
přes 50 kamenných poboček po celé ČR. Nej-
větší garancí a jistotou pro klienta je však sku-
tečnost, že pouze on sám si rozhodne, zda si 
nechá své zlato uskladnit nebo poslat domů. 
Už od hodnoty 20 gramové cihličky si může 
klient nechat zaslat své zboží domů. Pokud 
nechce klient cihličky, ale rozhodne se pro 

přeměnu zase zpět na peníze, může kdykoliv 
požádat o prodej cihliček a zaslání hotovosti 
na svůj bankovní účet. Všem našim klientům 
je garantován také zpětný odkup u  nás na-
koupeného zboží. Takový požadavek a zaslání 
hotovosti je vyřízen do jednoho týdne. Finod 
dodal vzácné kovy v  ČR už tisícům klientů. 
Mezi naše klienty patří také několik osobnosti 
českého sportu, kultury, atd…

Pokud tedy budou mít klienti zájem o nákup 
vzácných kovů nebo o další informace, kam 
se mohou přijít informovat? 
 Každý zájemce, který projeví zájem 
o  diskrétní konzultaci nebo o  nákup zla-
ta, nás může přijít kdykoliv navštívit 
do  našich nově zřízených  kontaktních 
míst (KM) na  Trutnovsku a  Náchodsku: 
ve Vrchlabí v Krkonošské ulici 27, v Trut-
nově, Křižíkova ulice 65 či v Náchodě, Pl-
hovská 340. Otevírací doba KM je denně 
od  8.30 do  16.30 hodin, případně se lze 
dohodnout individuálně. Pokud si přeje 
klient osobní návštěvu u něj doma, lze po-
žádat o  takové setkání telefonicky na  tel. 
608  96  25  55. Pokud budou chtít klienti 
ještě další informace, případně novinky 
mohou navštívit naše webovské stránky 
nakupzlato.cz, www.afpp.cz. 

Děkuji Vám za  rozhovor a  přeji hodně 
úspěchů.

Naše pobočky
v náchodském regionu:
Náchod, Plhovská 340
(vchod do restaurace vedle České pojišťovny)
tel. 608 96 25 55
www.afpp.cz

Zlato si může u nás výhodně koupit každý
Téma investiční zlato přitahuje zvláště v poslední době stále větší a větší pozornost. Tento cenný kov není vyhledáván jako dříve 
pouze majetnými lidmi, ale zajímá se o něj dnes už široká populace bez ohledu na majetkové poměry.
Zeptali jsme se pana Jiřího Kolavíka, obchodního ředitele společnosti AFPP a majitele KM společnosti Finod - jednoho z největších 
obchodníků se vzácnými kovy v ČR: Proč se téma „zlato“ objevuje stále více všude kolem nás? 

NOVĚ NABÍZÍME permanentní prodloužení řas 
metodou „řasa na řasu“

Okouzlující řasy od probuzení až do noci.

Kontakt: Eva Benešová tel.: 605 506 245

aby byl položen pevný a  nezpochybnitelný 
základ pro revitalizaci lázní. To tady bohužel 
v minulosti chybělo.

• Dobře, hovoříte o strategii a odborném přístupu, 
co se za tím konkrétně skrývá?
AC: Je zřejmé, že Město Náchod nikdy nemůže být 
tím, kdo lázně postaví a bude je provozovat. Na to 
nemá nejen fi nance, ale ani zkušenosti a schopnos-
ti. Pro obnovení lázní tedy potřebuje strategického 
partnera. Lázně je možné obnovit a provozovat jen 
v  úzké spolupráci investora, tedy i  provozovatele, 
a města. Město však může udělat první krok a tím je 
konsolidace důležitého majetku a jeho příprava pro 
budoucí investory. Na tom právě pracujeme. Pokud 
se konsolidace nezdaří, máme náhradní řešení.
MM: Problémem lázní a stáčírny je to, že důležité 
části majetku a jiných aktiv vlastní různé subjekty, 
které sami buď nemají zájem, nebo nemohou pro-
vozy obnovit. Nemovitosti vlastní někdo jiný, než 
například ochranné známky, část vrtů vlastní do-
posud stát, atd. Mám podrobné informace o tom, 
co se okolo majetku lázní a stáčírny dělo a mohu 
říci, že nebude jednoduché toto vše napravit. 

• Co si máme pod pojmem konsolidace majetku 
představit a jak postupujete?
AC: Musíte si uvědomit, co je v podstatě pro provoz 
lázní a  případně stáčírny důležité. V  každém 
případ je to minerální voda. Potom ochranné 
známky a až na dalším místě nemovitosti, tj. po-
zemky a budovy, navíc určené k demolici. Když 
to řeknu jednoduše, pokud budu mít vodu, mohu 
si lázně postavit kdekoliv. Bez vody to ale nejde. 
Tady s mým kolegou a panem starostou vedeme 
intenzivní jednání s Ministerstvem zdravotnictví 
o  tom, aby město Náchod mělo část zdrojů mi-
nerální vody IDA pod svojí správou. To je velmi 
důležité. To je pro nás nyní prioritou.
MM: Ministerstvo zdravotnictví nám nabídlo vrty 
vlastněné státem k odkupu. Bohužel však stávající 
vlastníci lázní nejsou našemu záměru příliš naklo-
něni a dokonce aktivně proti našim snahám vystu-
pují. Celý proces se tím velmi komplikuje a nyní 
nelze odhadnout, zda se nám podaří dosáhnout 
toho, aby se vlastníkem vrtů stalo město. 

• To vypadá, jako by stávající vlastníci nemovitostí 
a město nejednali zrovna ve shodě?
AC: Ano, to máte částečně pravdu. Je to problém, 
ale doufáme, že se nám ho podaří vyřešit. Máme 
zájem o koupi uceleného majetku, ale pan Khalifa 
a  pan Borůvka zatím nedali Městu takovou na-
bídku, kterou by bylo možné přijmout. Na kon-
ci prázdnin nabídli městu v  podstatě park lázní 
se zdevastovanými budovami a  bez důležitých 
pozemků s  vrty, za  cenu přesahující 60 milionů 

korun. To je úplně mimo realitu, obvyklá cena 
je několikanásobně menší. Rada města musela        
logicky jejich nabídku odmítnout. 
MM: Toto spekulativní jednání vlastníků je 
problémem od  samého počátku. Nemám nic 
osobně proti vlastníkům lázní a  jednoznačně 
podporuji dohodu, ale město se musí chovat 
s  péčí řádného hospodáře a  nemůže přistoupit 
na nereálné podmínky. Navrhli jsme městu další 
postup a  ten byl v  komisích a  výborech jedno-
značně přijat. Mimo jiné se tam hovoří o nutnosti 
zpracování technických posudků budov, odbor-
ných znaleckých posudků tržní ceny nemovitos-
tí a  podobně. To vše musí být nejdříve uděláno 

a pak se město může znovu vrátit k jednání. Navíc, 
lidé si neuvědomují, že lázně nejsou jen budovy 
a  pozemky. Tím, že je koupíte, ještě neobnovíte 
lázně. To je naprosto mylná představa. Musíte mít 
vodu, investory, ochranné známky a tak dále.

• Takže se znovu dostáváme k tomu, že asi nelze 
očekávat rychlé řešení?
AC: Těžko se to odhaduje a vše záleží na okolnostech. 
Jisté je, že nelze jednat unáhleně a bez rozmyslu. 
Je nám vytýkáno, že prý brzdíme obnovu láz-
ní a  nepřejeme si jejich znovuzprovoznění. To 
je holý nesmysl. Přejeme si to možná více, než 
kdokoliv jiný. Ovšem nedopustíme, aby se po-
stupovalo amatérsky a s rizikem, že město vyhodí 
peníze oknem, nebo někdo v  budoucnosti celý 
proces napadne a město se znovu stane účastní-
kem soudních sporů. Víte, nerad bych se někoho 
dotkl, ale úvaha typu “jsou to peníze města, tak je 
za to dáme“ je nám absolutně cizí. Právě tak jako 

vlastníci lázní se chovají a jednají obchodně, tak 
se dle našeho názoru musíme chovat i my. Bude 
to věc velmi fi nančně náročná a vedená navíc v si-
tuaci, kdy nám chybí investice například do spor-
tovišť na  Hamrech atd. A  může logicky vyvstat 
otázka: proč nedat tyto prostředky například 
do generální opravy krytého bazénu a vybudovat 
akvapark či podobně.
MM: Jestliže máte problém, který nikdo nevyřešil 
za více jak 15 let, tak rychlé řešení očekávat nelze. 
Naději nám však dává to, že náš stávající postup 
může snad jako jediný vést k cíli. Je pro nás dů-
ležité položit pevné základy a utratit přitom jen 
nezbytně nutné fi nanční prostředky.

• Co když se městu nepodaří učinit dohodu 
s vlastníky lázní?
AC: I  na  to samozřejmě pamatujeme a  máme 
dobré náhradní řešení. O něm však nechci v tuto 
chvíli ještě hovořit. Nejen, že musíme některé 
skutečnosti ještě ověřit, ale mohli by se objevit ně-
jací spekulanti a tomu chceme zabránit. Až bude 
čas, vše rádi zveřejníme.
MM: Námi zpracovaná zmíněná strategie se 
neodkazuje jen na  jedno řešení, ale nabízí více 
variant. Pracujeme paralelně na všech a  tak, jak 
postupují jednání, je upřesňujeme.

• Děkuji za  rozhovor a  doufám, že se v  krátké 
době budeme moci dozvědět něco nového, co by 
dalo naději k obnově lázní v Bělovsi.
AC: Také za nás za oba děkuji a mohu vaše čtenáře 
ujistit, že ačkoliv to možná není zvenčí vidět, věnu-
jeme tomuto tématu velmi mnoho naší práce a času.    
                                            Připravil Karel Petránek

Běloveské lázně – zdravý rozum je lepší než jen nadšení
 Lázně Běloves jsou stále v našem městě 
velmi živé téma. Zajímalo nás, jak se daří 
našim zastupitelům na radnici plnit své 
předvolební sliby a  jak pokračuje snaha 
o obnovení provozu lázní.  Abychom do-
stali aktuální informace, zeptali jsme se 
přímo u zdroje, pozvali jsme k rozhovoru 
Ing.  Aleše Cabicara, radního a  předse-
du komise pro lázeňství a cestovní ruch 
a Ing. Michaela Mikšovského, člena této 
komise, oba z místní TOP09.

• Mohli byste prosím stručně popsat, co se 
od podzimních komunálních voleb změnilo v pří-
stupu města k obnově lázní v Bělovsi?
AC: Obnova lázní je velmi složitý a dlouhodobý 
proces. Okamžitá řešení neexistují a bylo by blá-
hové si to namlouvat. Hlavní změnu vidím v po-
stoji radnice a  způsobu řešení tohoto problému. 
Stanovili jsme si strategii a tu se teď snažíme napl-
ňovat. Pracujeme na tom velmi intenzivně.
MM: Souhlasím. Změnu vidím také v odborném 
přístupu. Obnova lázní nemůže být jen přá-
ním, musí se provést mnoho analýz, právních 
rozborů, ekonomických rozvah, posudků atd., 



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

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

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

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

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

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

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

Kontakty:

ORIGINÁLNÍ CESTY – I  KVALITNÍ KOPIE

CA Sluníčko – místo, kde vám nabídnou originální cesty 
i kvalitní kopie má v mapě Náchoda tuto adresu: Strnadova 55, 
547 01 Náchod. Web: www.slunickoca.cz, tel. 00420 491 520 192, 
mobil: 776 233 088, Pavlína Rasslová

Originální cesty
 Cestovní agentura Sluníčko působí 
na trhu od roku 2011 jako autorizovaný 
prodejce více než 200 renomovaných 
cestovních kanceláří. Prostřednictvím 
webové prezentace můžete zájezdy vy-
hledávat i  provádět on-line rezervace. 
V nabídce je nový katalog Super  First 
Minute 2012 od  CK Alexandria (vý-
hodnější než last minute, časové i  jiné 
slevy, nabídka platí do  30. 11. 2011) 
a mimořádný katalog slev - Jadran 2012 
od  CK Vítkovice Tours (sleva až 20% 
za včasný nákup dovolené do  31. 12. 
2011), nechybí ani nabídka lyžařských 
zájezdů. V CA Sluníčko si můžete za-
jistit i letenky, získat vstupenky na mu-
zikály, lázeňské pobyty apod. Mottem 
CA Sluníčko je věta: „Zážitky ve vašem 
stylu“. Přijďte se sami přesvědčit. 
Kvalitní kopie
 Doplňkovou službou v CA Sluníčko 
je možnost pořízení kvalitních kopií 
na špičkové kopírce. Možná tamní ko-
pírku využijete hned při plánování vaší 
cesty, protože například pro pobyt v za-
hraničí se doporučuje mít k  dispozici  
kopii vašeho cestovního dokladu (ob-
čanského průkazu či cestovního  pasu). 
V  případě ztráty cestovního dokladu 
má tato kopie „cenu zlata“. Kopírka 
v  CA Sluníčko je pochopitelně k  dis-
pozici všem, kteří potřebují kvalitní 
kopie za dobrou cenu. Základní ceny za         
kopírování najdete v této prezentaci. 

 
CDS s.r.o. CDS s.r.o. NáchodNáchod

Kladská 286Kladská 286
547 01 Náchod547 01 Náchod
Otev�en pro ve�ejnost

PNEUSERVISPNEUSERVIS 
pro osobní vozidla 

nákladní vozidla
autobusy
AKCEAKCE

od 1. 10. do 30. 11. 2011
sleva na montáž pneu

po p�edložení tohoto inzerátu
10%

OTEVÍRACÍ DOBA: OTEVÍRACÍ DOBA:  
PO – PÁ 7.00 – 17.00 hod

SO 6.00 – 12.00 hod

Josef Nosek 
mob.: 602 415 723

e-mail: nosek@cdsnachod.cz

Jan Pet�ek
mob.: 602 416 975

e-mail: petrek@cdsnachod.cz

OBJEDNÁVKY

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!

Touto cestou bych cht�l pod�kovat podniku Povodí Labe, s.p, Hradec Králové 
za dobrou spolupráci p�i oprav� b�ehu na mlýnském náhonu �eky Metuje.
                                                                                                                 Pavel Henyš



dy. Vytapeni je ÚT-plyn +TP, voda je ver. 
el.220/380V, odpady - septik. Po rekonstruk-
ci velmi klidne a prijemne bydleni v kras-
ne lokalite. Cena je 850 000KC. V pripade 
zajmu prosim kontaktujte na uvedeny email. 
Pouze vazni zajemci. Nereaguji na emaily 
realitnich kancelari a realitnich makleru. 
sarkakocnarova@seznam.cz
* Prodám garáž v Náchod� Za Rybárnou, 
cena dohodou tel 776006310
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 60866 7732
* Prodám garáž Náchod-Babí, ulice Brou-
movská,více informací na tel. �ísle 774 232 876
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stavba) 
6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 
550.000K� Tel. 775 061 233 e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaro-
m��e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 
4+1 cena 2.050.000K� Tel.: 775 061 233, 
e-mail: z.faifr@seznam.cz

* Hledáme RD nebo chalupu v dobrém 
stavu na Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 
739 486 403
* Pronajmu plechovou garáž v uza-
v�eném objektu v Náchod� na Plhov� 
1200,-K� m�s., p�ípadn� prodám 8000,-K�. 
TEL.:602 145 222
* Prodám novostavbu nízkoenergetické-
ho RD 4+1 na krásném klidném míst� po-
blíž centra Náchoda. Pozemek 630m2. Cena: 
2.990.000,- K�. RK ne! Tel: 737 786 812
* Pronajmu zahradu s chatkou a ovocný-
mi stromy (850 m2) na okraji Náchoda, pod 
Vysokovem, za režijní poplatky a údržbu. 
Tel. 777 658 308, 491 472 147 (po 20 hod.)
* Prodám RD na Kramoln�, zcela nov� 
zrekonstruovaný, p�ízemí 2+1, patro 3+1, el. 
topení+krb+rozvody vzduchu, terasa, okras-
ná zahrada, kryté stání pro 2 auta, 2x koupel-
na+WC, sklep, studna. Cena dohodou. Tel. 
608 906 044

* Prodám rodinný d�m, po kompletní 
rekonstrukci, zateplen, p�ízemí 2+1, patro 
3+1, 2 koupelny, el. topení +krb +rozvody 
vzduchu, sklep, terasa, kryté stání pro 2 auta, 
okrasná zahrada, klidné místo - Kramolna, 
cena 3 mil., tel. 608906044

* Prodej stavebních pozemk� od 700 
m2 v Jarom��i. Pozemky jsou zasí�ova-
né. TEL.:775 234 959,
email:b-vasicek@seznam.cz

* Prodám RD v Náchod� B�lovsi, po �ást.
rekonstrukci, ihned k bydlení nebo podniká-
ní. Odhad 2,7 mil.K� sleva 20%, p�i rychlém 
jednání i vyšší. TEL.:606 330 606

* Prodám rodinný d�m na Kramoln�. 
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. Su-
per cena 64 000. Tel. 721 435 426
* 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

* Pronajmu obchod na Kamenici - hlavní 
p�ší t�ída v Náchod�. Tel. 776 842 975
* Pronajmu dlouhodob� garáž v Náchod�. 
TEL.:732 167 291
* Hledám n�koho na spole�ný proná-
jem kontaktního místa v Náchod�. Tel. 
605 763 623

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

* 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

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* 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. 775 061 233 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu za�ízený byt 2 +1v �K, mož-
nost garáže. TEL.: 721 423 507
* Pronajmu p�kný byt 1+kk v Náchod� 
1.patro, ulice Borská, klidné prost�edí, �ás-
te�n� za�ízený, cena dohodou tel.731572994

* Prodám p�kný, slunný družst.byt 
3+1 86 m2 , komplet.za�ízený, na sídl. 
u nem. v Náchod�, 6.patro, výhled na 
zámek a Staré M�sto, d�m po komplet.
rekonstrukci. Cena 1 180 000,-K�. Nut-
no vid�t. TEL.:608 110 071

* Pronajmu byt 2+kk s lodžií (38 m2 + 
12 m2) v novostavb� v Novém M�st� n.M. 
TEL.:736 654 889
* Prodám byt 4+1 v OV ul. B�loveská Ná-
chod po celkové rekonstr. TEL.:604 725 351 
RK NEVOLAT
* Prodám družstevní byt 3+1 v OV, v 
Dobrušce, cena dohodou. Tel. 775 561 700
* Prodám DB 2+1 v Náchod� u nemoc-
nice, cena 950 tis.K�. TEL.: 723 136 517 
RK NEVOLAT
* Prodám DB 3+1 u nemocnice, Modrá 
ul. Náchod s výhledem na Bražec. D�m 
i byt po rekonstrukci. cena k jednání 990 
000,-K�. RK NEVOLAT. TEL.:774 705 557
* Pronajmu byt 3+1 Náchod Branka. Tel. 
603 997 309
* Prodám nadstandardní byt 3+1 71 m2 
v OV Náchod Plhov, RK NEVOLAT, cena 
1,7 mil.K�, nutno vid�t. TEL.:776 671 098
* Pronajmu byt v Hronov�, 48 m2, nov� zre-
konstruovaný 1+kk v p�ízemí, 6600,-K�/m�s. 
v�.inkasa. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Prodám dr.byt 1+1 v Novém M�st� n/M 
I.kat. 2. patro - 3-tí podlaží, internet zaveden. 
Cena 700 000. kontakt 775203529 RK nevolat
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 
75m2 v Náchod�. Výhodná poloha poblíž 
centra. Parkování u domu. Nová plasto-
vá okna, topidla a kuchy	ská linka. P�da, 
sklep, tel., inter., kabel. TV. Kauce 20000,-. 
Volné od 1.10.2011. Telefon: 736688742
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v Ná-
chod�. Možnost prostoru v nedaleké garáži 
majitele. Výhodná poloha, klidné bydlení po-
blíž Montace. P�lro�ní podnájem + m�sí�n� 
SIPO. Kauce 12000 K�. Tel. 721 303 867
* Sháním dlouhodobý pronájem bytu v 
Broumov�, spíše menší nebo v�tší levn�, 
jedné osob�. Nabídn�te. Tel. 606844202
* Prodám DB v Náchod� na Brance, 
3+1 + komora, lodžie, celk. plocha 85 m2, 
1.patro, cihla, nová okna, JV, klid, p�íro-
da, p�evod do OV 2014, volný, vyklizený. 
1.130.000 K�. Tel po 17. hod. 607 680 337
* Prodám zd�ný byt 1+1 v bytovém dom� 
v �erveném Kostelci v osobním vlastnictví 
o velikosti 30 m2. K bytu náleží 2 sklepy, po-
m�rná �ást p�dy a pozemku (možnost užívání 
zahrady). V dom� celkem 5 bytových jedno-
tek. Cena 419 000,- K�. Kontakt 737 226 227
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, os.vl., cena 
780tis. sp�chá TEL.:774 061 131
* Prodám byt 3+1 družstevní zd�ný na 
Novém Hrádku. Tel. 607 174 625
* Pronajmu družstevní byt 1+1 v Nácho-
d� na sídlišti U nemocnice od 1. 1. 2012. 
D�m je po kompletní rekonstrukci, byt se 
nachází ve 2. poschodí. P�ípadní zájemci 
mohou volat na tel. �. 723 436 936
* 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 DB 1+kk v centru Náchoda. 
Zateplený, po rekonstrukci. Ihned volný. 
Tel.604576080
* Pronajmu byt 2+1 v �eské Skalici, slun-
ný, nadstandardní byt, okna do dvora. Po-
vinná kauce. TEL.:608 86 98 85

* Pronajmu dlouhodob� ob�erstvení v 
Deštné v Orl. horách v blízkosti sjezdo-
vek. TEL.:732 167 291
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalu-
pu v cen� do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. 
Tel.: 608 245 634
* PRODAM RD V TRESINKACH, NA-
CHOD. Rodinny dum 4+1 v Nachode s 
pozemkem o vymere 187 m ctverecnych 
na lukrativnim miste v TRESINKACH v 
dosahu prirody. Dispozice domu. Dum je 
ze 3/4 podsklepeny. V prizemi je veranda, 
venku WC, chodba, kuchyne, obyvaci po-
koj. V podkrovi je loznice, detsky pokoj, 
dalsi prostor vhodny na zbudovani soc. 
zariz. Zahradka hned se vstupem do priro-

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV
 NA KRAKONO-
ŠOV� NÁM�STÍ, 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� 
NÁM�STÍ, CCA 123 M2.VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ�E 
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 302 483, 
777 606 464
* Pronajmu volné obchodní prostory 102 
m2 v Dobrušce 2 výlohy, sociální za�ízení, 
plyn. Topení. Tel. 603 201 209
* 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.
* Dlouhodob� pronajmu garáž v Náchod� 
na Kladské, Bražci, Na Cihelnách. Cena do-
hodou. TEL.:606 213 229

* Prodám kompletní rýsovací prkno 
ROBOTRON ve velmi dobrém stavu. Tel. 
733 512 204
* Prodám pra�ku Goddess na 5kg prádla, 
800 ot., zakoupená 4/2011, používaná pouze 
3 m�síce. Záruka. Prodávám z d�vodu st�-
hování. Tel. 608740156
* Prodám akumula�ní kamna 2 kV,3kV a 
6 kV, tel.604740563
* Prodám alu kola Ford, rozte� 108, so-
lidní pneu 195/50 R15, cena 4000,- K�, tel. 
604740563

* Prodej sazenic R	ŽÍ. Tel:603704430 
Naho�any po-pá 9- 16hod

* Prodám nová, nat�ena, bezpe�nostní, 
vakuová d�ev�ná okna - 2ks - rozm�r v118 
x š125. Tel. 732340159
* Prodám domácí brambory konzumní - 
ru�n� vybírané, t�íd�né. V pytlích 25 kg. Cena 
5K�/kg. Odr�da Dali- žlutomasé, Rosara - �er-
vené. Tel. 608 75 89 33, 775 30 29 67
* Prodám elektrocentrálu ECP 2500, té-
m�� novou, dosud v záruce, v provozu max. 
20 hodin. Cena 5000,-K�. Tel. 732 945 236
* Prodám selata k výkrmu. Cena 60 K�/
kg. Tel. 776 191 392
* Prodám vep�ové p�lky menší 55,-K�/
kg, v�tší 50,-K�/kg + droby zdarma, jeh-
n��í maso 100,-K�/kg - krmeno bez sm�si. 
TEL.:773 914 858
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 100x200, 100x250 cm, tl 8 cm za 
275 K�/m2, tl 10 cm za 300 K�/m2, na st�ny, 
oplášt�ní, p�í�ky, stropy, tel. 728527366
* Prodávám cihly �ervené za 2 K� a 
bílé pálené za 4 K�. Ozv�te se mi na �ís-
lo 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

* 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 starožitné i starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušen-
ství. Koupím také stereokotou�ky, meosko-
py a jiné fotop�íslušenství. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451

* Provedu odhad vašich poštovních 
známek a pohled�, p�ípadn� vykou-
pím. Kupuji též bankovky a vyzname-
nání. Tel. 602 735 593

* 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

* Nabízím práci v domácnosti pro starší 
osobu. V�etn� všech domácích prací, úklid, 
praní, žehlení, nákupy atd. Solidní jednání. 
Levn�. Tel.733 339 958

* Pro nesm�lého zajišt�ného kamaráda 
hledáme p�ítelkyni pro ob�asné sch�zky, 
�asem i více. TEL.:777 195 459
* Ráda bych se seznámila s paní, která 
pali�kuje.Tel. 739 639 725
* Hledám kamarádku na procházky a ob-
�as do spole�nosti. Tel. 608 577 892
* Rozvedený 50/182/82 hledá pro stálý ži-
vot ženu od 45-50 let, zájmy: p�íroda, kolo, 
pes. Jen vážn�, Nové M�sto nad Metují a 
okolí. Tel. 608 182 137
* Rozvedený 42/176/75 hledá štíhlou ženu 
do 35 let, která by cht�la prožít hezký život 
na statku v krásné p�írod�, jedno dít� není 
p�ekážkou. TEL.:607 950 500 nejd�ív SMS

* Prodám byt 3+1 +komora, sklep, 
lodžie v os. vl. v Náchod�. Celk. plocha 
71,7 m2, 8. patro v panel. dom� po re-
vitalizaci. Cena 1.049 000 K�. Tel. 603 
810 350, 603 842 453

* Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v Nácho-
d�. Nachází se v 9 NP panel. domu, 50m2. 
Je sv�tlý, p�kný výhled, nová plast. okna, 
zateplený, parkování p�ed domem. Uvítáme
dlouhodobý pronájem. 603994756
* 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, Tel. 608 903 070
* 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
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hronov�, 
ul. Husova. Velmi dobrý stav, parkování za-
jišt�no. Cena 4600,- + inkaso. Kauce 8.000 
K�. Tel. 777 152 750
* Pronajmu nov� zateplený, p�kný slun-
ný byt 2+1 v dom� poblíž centra Náchoda. 
Byt má vlastní m��áky, plyn. topení, krb, 
vana, sprcha, plov. podlahy, plast okna a 
dve�e. Kauce 15000 K�. Jen slušným lidem. 
Tel. 777796996
* Pronájem bytu 3+1 v Malé Skalici se za-
hrádkou, nájem 6000,- K�. Tel. 608 740 156
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po celkové rekonstrukci, zatep-
lení, stoupa�ky, plastová okna, nové jádro, 
vest. sk�ín�, podhledy. Slunný, orientovaný 
na JV. Výborná dopravní obslužnost. Cena 
843.000,-K�, Tel.724874458
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém Po�í-
�í, 200 m od nám�stí, po rekonstrukci, kuch. 
linka, nová koupelna, plast. okna, plovoucí 
podlahy. Nájem 4000 K� + 2.500 služby. 
Kauce. Volný ihned. Tel. 603 49 54 79
* Prodáme p�kný byt 2+kk, který se na-
chází v druhém poschodí zd�ného domu, 
nedaleko centra. Byt je v osobním vlastnic-
tví po kompletní rekonstrukci. K bytu náleží 
sklepní kóje a podíl na spole�ných �ástech 
domu a pozemku. Možnost parkování v uza-
v�eném dvo�e. Tel.: 608 245 634
* Prodej p�kného bytu 1+kk v Náchod� 
B�lovsi s výhledem na les a �eku. Cena 
590.000 K�. Tel.: 602 575 252
* Pronajmu starý luxusní byt se dv�ma 
koupelnami v I. pat�e na Kamenici v Ná-
chod�. Plocha 120 m2. Cena k jednání 60 
K�/m2/m�síc. Tel. 602 575 252
* Prodám družstevní byt 2+1, 61 m2 na síd-
lišti v Náchod� Plhov�. Zd�né jádro, plastová 
okna. Cena 820.000 K�. Tel.: 602 575 252
* Prodám byt v OV 1+1, 45 má, v Hronov� 
v klidné �ásti obce, 2. patro, p�da, kolna, in-
ternet, plastová okna, vytáp�ní elektrokotel. 
Komín pro napojení krbových kamen. Ihned 
k dispozici a bydlení. Cena 595000 K�. Tel.:
603983600.
* Prodám krásný slunný byt 3+1 v os.vl. 
po rekonstrukci v �eské Skalici. 777681715
* Pronajmu byt v Ho�i�kách 737814705
* PRONAJMU DLOUHODOB
 nový 
byt 2 kk 46m2 v Hronov� nedaleko centra. 
V p�ípad� zájmu volejte 602133173 mail.
renestarkov@seznam.cz
* Prodám nebo dlouhodob� pronajmu 
zd�ný byt 2+1 (64 m) po rekonstrukci v 
Novém M�st� n.M. se zahrádkou, k�lnou a
sklepem. Klidná lokalita, blízko centra. 
Tel.724731474.

* Pronajmu družstevní byt 1+1 v Nácho-
d� na sídlišti U nemocnice od 1.1.2012. 
D�m je po kompletní rekonstrukci, byt se 
nachází ve 2. poschodí. P�ípadní zájemci 
mohou volat na tel. �. 723 436 936

* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�s-
ta Náchod ulice Palachova 1457 u okresní-
ho soudu. Cena 2500K� + energie + kauce. 
Tel. 775 061 233 e-mail:z.faifr@seznam.cz

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ�CI

AUTO - MOTO

R	ZNÉ

* Hledám spolehlivé spolupracovníky na 
vypl�ování jednoduchých dotazník� Tel. 
777681715

* Výroba a prodej domácího cukroví 
za cenu 350 K�/kg. Objdenávky do 10. 
11. Tel. 604 704 584

* Odvoz stavební suti, p�istavení kontej-
neru, možnost naložení a složení hydraulic-
kou rukou, úklid staré veteše, vrak� vozidel. 
Vše levn� a rychle. TEL.:606 213 229

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení d�e-
vin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�ovino�e-
zem, 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
* Daruji neomezené množství hlíny, opu-
kový kopec, na vršku a bokách s ornou p�-
dou. TEL.:739 814 111

* Nabízíme p�ivýd�lek, vhodné pro každé-
ho. Info.607 566 519, 606 547 237

* Hledám hodné pání�ky pro dva dvoum�-
sí�ní psí kluky anglického kokršpan�la bez 
PP, po kvalitních rodi�ích, barva zlatá, o�-
kovaní, od�ervení, kupírovaní, odb�r ihned, 
cena dohodou (levn�), tel. 604 307 227
* Daruji 2 p�lro�ní ko�i�ky /bílo�er-
ná a �ernobílá/, zvyklé být doma i venku. 
604717592
* �ivava - nabízím krásné bílé pejsky na 
mazlíka. Také mladou �ernou fene�ku a 
hn�dého pejska. Jsou pe�liv� odchovaní v 
byt�, o�kovaní a od�ervení. Tel. 603 206 
743, 491 426 680
* Daruji do dobrých rukou ro�ní ko�i�ku. 
Tel. 774 893 560

* Prodám 4 ks zimních pneu Barum Po-
laris - na discích, rozm�r 195/65 R15 91 T 
(najeto cca 1500 km) . Tel. 739 639 725
* Zdarma odvoz autovrak�. Tel. 605 75 78 87

P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

Více info na tel. 602 103 775, 732 135 805
nebo e-mail: milansan@seznam.cz

Pronájem zařízené diskotéky a bytu v Šonově 
u Nového Města n.M., celková rozloha 325 m2, nájem 
13.000 Kč/měs., možnost budoucího odkoupení. 

Nově otevřena

RESTAURACE SPORT
v Náchodě za nádražím

Domácí kuchyně – hotovky po celý den.

Otevřeno PO-SO 9-23 hod.
Tel. 728 848 386

OPRAVA KOMÍNŮ.
Rychle a kvalitně.

Tel. 731 745 270



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

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

Kojenecký dětský svět SOVIČKA
AKCE  NA M�SÍC �ÍJEN 2011

➢ AVENT lahvi�ka 260 ml                                      179,-        149,- K�
➢ AVENT odsávka                                                1199,-         799,- K�
➢ Zimní rychlozabálka ESITO - PLYŠ, LAMA       440,-         390,- K�    

U nás zakoupíte nejen autoseda�ky a ko�árky zna�ek:
Patron, Inglesina, Hoco, V-cross, Bebecar, Chicco, Silver Cross, Firkon, Recaro, Storchenmuhle, Cybex, Romer...

Ke každému ko�árku poukázky na slevy.

Nová kolekce:
Zimní bundy a oteplováky LOAP.
Podzimní a zimní �epice.
Zimní fusaky EMITEX a ESITO. 
Najdete nás:
Náchod, Tyršova 63
(naproti maso Mareš)
mob.: 775 149 572
Tel.: 491 424 130
e-mail: nachod@kojenecke.cz

Týništ� nad Orlicí, Lipská 809
(z nám�stí k hasi��m)
mob.: 775 149 571
Tel.: 494 371 990
e-mail: info@kojenecke.cz                                                                                      www.kojenecke.cz

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

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%

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

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

Obsazujeme pozice:  - vedoucí týmu
            - analytik

OPRAVDU HLEDÁTE 
UPLATNĚNÍ??

Čeká na Vás kvalifi kační kurz v oboru, kariérní 
postup, široké zázemí nadnárodní společnosti.

Tel. 602 428 738   723 426 881

MY HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!!

Nebojte se zavolat!!!
Těšíme se na Vás.

V Náchodě - Starém Městě 
zahajuje 

CELODENNÍ PROVOZ

HOTEL ELKO

Zajišťujeme večírky, školení, 
svatby a jiné akce.

Po - Pá 11 : 00 – 22 : 00
Víkendové akce na přání!

Tel. 608 824 331

OBĚDY � VEČEŘE
Ob�dy za 59,-K�

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Pronájem Pronájem 
restauracerestaurace
Městys Velké Poříčí nabízí

 k pronájmu 

zařízenou restauraci zařízenou restauraci 
v Obecním domě v Obecním domě 

na náměstí. na náměstí. 
Zájemci o provozování 

restaurace se mohou přihlásit 
na Úřadu městyse 
ve Velkém Poříčí 

do 20. října 2011
Podrobnosti získáte při 

osobním jednání na úřadu 
nebo na 

tel. čísle 491 482 732.

608103810, 606270421
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OZ	STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

✔ klempí�ské a mechanické opravy
   osobních a dodávkových vozidel

✔ renovace autoveterán�

www.autodilnasevcik.cz

7 2 3  5 8 8  7 2 5                                 
7 7 6  2 2 7  7 2 4

NON STOP

LUBO EXPRESS TRANSPORT NÁCHOD

Autodoprava do 3,5 t - Stěhování

Tel.: 606 709 2310909

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

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

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

si dovoluje oznámit, 
že zahájila �innost advokátní kancelá�e se sídlem 

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 734 474 649
Meziměstí, Police n.M. a okolí 604 111 963
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 774 687 508

šetrné ošet�ení suchou metodou
Každá nová zákaznice 

6. ošet�ení  - 25% SLEVA 
a 10. ošet�ení ZDARMA

� parafínové zábaly � lakování
Možnost dárkových 

poukaz�
Ulmanová Evženie 

tel. 728 913 378
Nerudova 330 

Nové m�sto nad Metují

Medicinální 
pedikúra

�. HNA/195/2011 – 2. kolo na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: 
rodinný d�m �. p. 754 v �ásti obce Náchod postaveného na pozemku 

st. p. �. 1140, pozemku stavební parcela �. 1140, pozemku pozemková 
parcela �. 956/3 v�etn� všech sou�ástí a p�íslušenství, 

vše v k. ú. a obci Náchod. 
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách 

www.uzsvm.cz, ú�edních deskách 
m�stských ú�ad� 

a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
vyhlašuje dnem 12. 10. 2011 výb�rové �ízení

P�enechám pronájem zavedené provozovny 
na Kamenici, po celkové rekonstrukci za odstupné.

Informace na tel. 604 893 615

Oblastní nemocnice Náchod a. s.  vyhlašuje výb�rové �ízení Oblastní nemocnice Náchod a. s.  vyhlašuje výb�rové �ízení 
na obsazení pracovního místa:na obsazení pracovního místa:

Nápl
 práce:
✔ koordinace a kontrola �innosti spojené s dodávkou a spot�ebou energií
✔ zajišt�ný provozu všech za�ízení v oblasti elektro, vytáp�ní, vzduchotechnika, rozvodu 
✔ medicinálních plyn�, náhradních zdroj� v�etn� zajišt�ní revizí komunikace s dodavateli    
    všech médií
✔ správa veškeré agendy spojené s odpadovým hospodá�ství v�etn� zajišt�ní likvidace    
    nebezpe�ných odpad�
✔ komunikace s obchodními partnery v oblasti odpadového hospodá�ství
✔ zpracovávání podklad� pro projekty z oblasti energetiky a odpadového hospodá�ství

Kvali� ka�ní požadavky:
✔ vzd�lání minimáln� SŠ elektrotechnického sm�ru

✔ platné osv�d�ení dle §6, 8/1 vyhlášky �.50/1978 Sb.
✔ min. 5 let praxe na obdobné pozici

✔ praxe v oblasti zdravotnictví výhodou

  Dále požadujeme:   P�ihláška uchaze�e musí obsahovat:
 ✔ odpov�dnost a �asovou flexibilitu
 ✔ dobrá znalost práce s PC
 ✔ orientaci v problematice 
      zdravotnického provozu

✔ životopis s p�ehledem profesní praxe
✔ výpis z rejst�íku trest� ne starší 3 m�síc�
✔ ov��ené doklady o dosaženém vzd�lání

Nástup od: 1. 12. 2011 nebo dle dohodyNástup od: 1. 12. 2011 nebo dle dohody
Uzáv�rka p�ihlášek: 27. 10. 2011Uzáv�rka p�ihlášek: 27. 10. 2011

P�ihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Odd�lení personálního rozvoje a mezd
Purky
ova 446, 547 69 Náchod

Specialista úseku energetika a odpadové hospodá�stvíSpecialista úseku energetika a odpadové hospodá�ství

ŠKOLENÍ v Náchod�

AUDIT
DAN�

Ú�ETNICTVÍ

ŠKOLENÍ v Rychnov� nad Kn�žnou

     1. 11.  Složit�jší ú�. a da� p�ípady: �asové rozlišení, doh. ú�ty, opr. pol., zásoby
   23. 11.  Dlouh. majetek v ú�. a daních, novel. zák. z nemovitosti., malé dan�
   13. 12.  Novela zákoníku práce 2012, cestovní náhrady a zam�st. bene� ty

10. 11. Da�ové a neda�ové výdaje a p�íjmy dle zák. o dan. z p�.
  1. 12. Da� z p�idané hodnoty - novela 2012 a aktuáln� pro rok 2011
  8. 12. Da� z p�íjm� - aktuáln� v roce 2011 a zm�ny pro rok 2012

Podrobné informace a p�ihlášky:
Rychnov n. Kn., Komenského 41, tel. 494 533 413, fax 494 533 548

e-mail: lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz, 
www.ckdanovakancelar.cz

Bistro „U sklená��“
(v Náchod�, naproti SPŠ)

Vás srde�n� zve na 

Ve dnech 20. - 21. 10. 2011 
vždy od 11 hod.

VEP�OVÉ HODYVEP�OVÉ HODY

Neku�ácké prost�edí, vytáp�ná 
terasa pro ku�áky, soukromé, 

� remní a školní akce
Rezervace na Rezervace na 

tel. 605 54 77 19tel. 605 54 77 19



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

„KVALITA PROV
�ENÁ �ASEM“
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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
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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

Vodník v náchodském bazénu?
 Nevěříte? Věřte, je to tak! Jako každý rok se naši předškoláci z MŠ 
Kramolna zúčastnili plaveckého výcviku. Přivítat nás přišel jako ob-
vykle pan ředitel, ale netradičně, v  „rouše vodníka“. Pohádkovou vě-
rohodnost mu dodaly tři krásné rusalky, paní učitelky ze ZŠ z Malých 
Svatoňovic. Tímto s dětmi děkujeme za milé překvapení a nevymírající  
fantazii českých pedagogů.                                                      MŠ Kramolna

KDYŽ SE �EKNE 
CITYWALK...
 ozve se vám projekt městských        
turistických tras, který je jako inte-
grovaný produkt cestovního ruchu 
měst česko-polského příhraničí spo-
lufi nancován ze zdrojů EU. Českou 
stranu zde zastupuje Přerov a „naše“ 
Česká Skalice. Na  polské straně se 
projekt týká například měst Klodzko 
a Bardo. V již zmiňované České Ska-
lici na  vás čekají dvě turistické trasy, 
které vás provedou nejen památkami 
v katastru města, ale dovedou i do Ra-
tibořic či k přehradě Rozkoš. Celkové 
náklady na projekt Citywalk dosahují 
výše 1,1 milionu EUR.                        (r)

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra  * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 
522 Písemn�: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I�O: 16803175  * Zlom a osvit: UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn�žnou * Podepsané 
�lánky vyjad�ují názory autor� a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v 
redakci za cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice �.j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK �R E 11970. e-mail: echo@novinyecho.cz * www.novinyecho.cz

NOVINY 

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

KRÁLOVSKÁ
NÁVŠT�VA

 Skalní město u Teplic nad Metují se 
v minulosti stalo cílem mnoha slavných 
návštěvníků. V roce 1936 tak například 
Teplické skály navštívila holandská 
královna Wilhelmina a  korunní prin-
cezna Juliana s  doprovodem. Letos, 
kdy si připomínáme 75 let od této krá-
lovské návštěvy v našem regionu, byla 
na  Skalní bráně v  Teplických skalách 
instalována nová pamětní deska (pů-
vodní byla odstraně  po skončení dru-
hé světové války) upomínající na  tuto 
událost v  textovém provedení v  jazy-
kových mutacích: čeština, holandština, 
němčina, polština, angličtina.               (r)

Babacupky m��ily síly p�i duatlonu
 Krásné slunečné počasí uvítalo členky Babacupu v areálu rybníka 
Brodský první zářijovou neděli. Po dvouměsíční pauze se jistě všech-
ny těšily na další sportování. Sedmou disciplínou letošního ročníku 
byl tradiční duatlon. Trasa běžecké i  cyklistické části zůstala beze 
změn, byl pouze zrušen druhý běh. 
 V deset hodin zazněl startovní výstřel, který vyslal na trať všech 
26 závodnic.  V pelotonu bylo k vidění hned několik nových či sta-
ronových tváří. Přes prázdniny  došlo ve dvou  týmech k výměně 
soutěžících, a  to  ze zdravotních důvodů a  z  důvodu těhotenství. 
V blízké době se řady Babacupek totiž  rozrostou o 4 další přírůstky. 
 Úvodní běh roztrhal startovní pole. Na kola děvčata nasedala jed-
notlivě či v menších skupinkách. Trať dlouhá téměř 23km prověřila 
jejich prázdninovou přípravu. Na špici závodu však zůstaly atletky, 
které úspěšně zvládly i cyklistickou pasáž. 

 Ve  skvělém čase 50:46,5  prolétla cílovou páskou vítězka Eva        
Vítová z Integraf Stars. Druhou, Ivču Johnovou z Würth,  za sebou 
nechala téměř o  3minuty. Třetí místo vybojovala Pavlína Pížová          
reprezentující IR Inspections.  
 A jak si vedly týmy? Nejlepšího týmového času, počítaného z časů 
prvních pěti závodnic, dosáhlo družstvo Würth. Druhé místo vybo-
jovala pětice statečných z  IR Inspections. Na  třetí příčku nakonec 
dosáhly dívky z Integraf Stars především díky bojovnosti a náskoku 
první čtveřice. Černého Petra si odnesl tým Partners. Od bronzové 
pozice je dělila pouze minuta a čtyři vteřiny, přičemž opora týmu 
s nešťastným číslem 13 , Lenka Fišarová, píchla a přijela tak do cíle 
s šestnácti minutovým mankem. 
 Vyznavači opeřeného míčku jsou zváni do Nového Města, kde 
2. 10. proběhne badminton.                         P. H.

BATIST 
Nej sest�i�ka 

2011
 Třetí ročník soutěže, jejímž cílem je 
vybrat nejlepší zdravotní sestru v Čes-
ké republice, se letos koná v sobotu 22. 
října 2011 od 19 hodin v Městském di-
vadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Cha-
ritativní akci, jejímž cílem je vyjádřit 
poděkování za náročnou práci zdravot-
ních sester  a zviditelnit jejich poslání, 
pořádá Společnost BATIST Medical a.s. 
ve  spolupráci s  Davidem Novotným. 
Slavnostní večer bude moderovat  Zde-
něk Podhůrský. Vystoupí řada známých 
umělců, v  porotě zasednou předsta-
vitelé ze zdravotní sféry a  kulturního 
života. Výtěžek z  akce bude věnován 
na charitativní účely.                                  r

EVROPSKÁ NOC V�DC	
  V  Úpici se v  závěru září uskutečnila již 
tradiční akce Evropská noc vědců. Těžiště 
všech aktivit bylo směřováno na  úpickou 
hvězdárnu, část akce proběhla v  areálu 
ZOO ve  Dvoře Králové n. L. Obsahově 
byla celá záležitost zaměřena na  astrono-
mii. Nechyběla ani možnost prohlídky 
hvězdárny  včetně seznámení se s hlavními 
pomocníky astronomů – dalekohledy.    (r)

SOKOL ZAHÁJIL OSLAVY

 Česká obec sokolská v příštím roce oslaví 150 let od založení Sokola. Její existence byla 
za tu dobu 3x přerušena, ale Sokol vždy jako bájný Fenix znovu povstal z popela a rozvinul 
svou záslužnou činnost v duchu svého hesla: “Ve zdravém těle zdravý duch“. Oslavy zahájil 
23. září sletovou štafetou, která ze vzdálených míst i ze Švýcarska, Rakouska a Slovenska, 
od  malých obcí přes krajská města 24. září přinesla sletové poselství 25. září až do  sídla 
ČOS Tyršova domu v Praze na Malé Straně. Sokol v Náchodě se samozřejmě také zúčastnil, 
o čemž svědčí následující fotografi e. Vyvrcholením oslav v příštím roce bude konání XV. 
Všesokolského sletu v Praze. Před tím budou slety oblastní a krajské.
 Také Sokol v Náchodě se chce těchto  sletů  účastnit, proto začne nacvičovat 3 skladby:
Rodinnou skladbu (pro jednoho rodiče s malým dítětem a dvěma většími dětmi):
„AŤ ŽIJÍ  DUCHOVÉ“ na známou hudbu J. Uhlíře.
Ženy si vybraly skladbu: “ČESKÁ SUITA“ dle názvu hudební skladby na kterou se cvičí.
Pro seniory, vždy 2 ženy a 1 muže, je pak určena skladba nazvaná po první ze třech melodii 
ze starých fi lmů: “JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN“. 
 Víme, že hromadná cvičení byla u nás zprofanována povinnou účastí na spartakiádách, 
ale ve světě se jako gymnaestrády těší velkému zájmu, proto přivítáme i nečleny Sokola, kteří 
by se chtěli spolu s námi sletů, těchto svátků pohybu, účastnit. Informace o době nácviku 
jednotlivých skladeb rádi podají dopoledne v kanceláři Sokolské župy Podkrkonošské na tel. 
č. 491423380 a po 20 h na tel. č. 491427513 pisatelka tohoto příspěvku  Eva Trejbalová.

 V České Skalici proběhl Den občanů města, v rámci kterého bylo oceněno 5 osob 
za jejich dlouholetý přínos k občanskému, společenskému a kulturnímu životu v Čes-
ké Skalici. Nominace na oceněné přicházely přímo od obyvatel města. Oceněni byli: 
za dlouholetou práci kronikáře pan Jiří Samek, za celoživotní práci v Sokole Lidmila 
Vernerová, za práci cvičitelky Sokola Věra Břížďalová, za kulturní aktivity v Babiččině 
údolí Anna Řeháková, za nezištnou pomoc ohroženému člověku Vojtěch Střihavka.   (r)
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