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OBČANSKÉ PŮJČKY

50 až 200 tis.

z nízké splátky
z BEZ POPLATKU PěEDEM
z pĤjþky z nebankovních zdrojĤ
z ﬁnance i pro klienty v registrech
100 tis. ....... již od 1.449 Kþ/mČs.
200 tis. ....... již od 2.667 Kþ/mČs.
ZprostĜedkování pĤjþek a jiných ﬁn. produktĤ
Žádost vyĜídíte bČhem nČkolika minut na tel.:

733 713 326
733 713 327

24 000 výtiskĤ

ýESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

portál n áchodsk ého regionu

www. e-na c hods ko. c z

Prodejna strojĪ
a náĢadí
Bďloveská 168,
Náchod

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

AKCE
Sleva
%
až 40
NA
SVÁŘEČKY CO
A SVÁŘECÍ INVERTORY
tel. 491 423 669, www.ceky.cz

ZEMĎTġESENÍ CEN
OLYMPIJSKÉ SLEVY

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB
AKÿNÍ CENY
NA CELÝ SORTIMENT

ŠANCE PRO
PÁCHNÍKA

Lipová alej u silnice na spojnici Dobruška - Opoþno aspiruje na zaĜazení do kategorie památného pĜírodního výtvoru. Je to
dobrá šance pro budoucnost zajímavého a
vzácného tvora, který žije v dutinách tamních lip. Dámy a pánové, není jím nikdo
jiný, než málo známý brouk páchník hnČdý.
(r)

FOTBALOVÁ VLÁHA

Tak dlouho chodil se džbánem pro vodu...
čtěte na str 4.
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)
Jsme kvaliﬁkovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence naší školy
(20 let) vyučujeme své studenty osobně. Je tím zaručena maximální zainteresovanost na
kvalitě výuky a její kontinuita.
Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem
(www.gatenachod.cz),
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz; AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se
přijďte podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Fotbalové hĜištČ v ýerveném Kostelci je
novČ vybaveno automatickým zavlažováním. Náklady na „automatickou vláhu“ þiní
320 000,-Kþ. Jak vČdí všichni dobĜí fotbalisté a fanoušci, naprogamováním zavlažování v noþních hodinách se sníží náklady na
vodu, o zlepšení kvality travnaté plochy ani
nemluvČ.
(r)

ZAPLATÍ
I NEZISKOVKY
MČsto Dobruška zmČnilo systém výlepu
plakátĤ. Od nového roku již nebudou tuto
službu zajišĢovat místní technické služby,
ale soukromý podnikatelský subjekt. ZároveĖ pĜestává platit i úleva pro neziskovky,
t.j., že tyto organizace již nemohou požadovat jeden bezplatný výlep plakátĤ v prĤbČhu
jednoho mČsíce.
(r)

„KONTROLA
V TUNELU“
V sobotu 16.ledna se zúþastnila þást
atletické skupiny JiĜího VondĜejce z
Náchoda prvních kontrolních závodĤ v
tunelu na AC Pardubice. PĜedstavila se
Dominika Vejpravová - roþ.1991 ve skoku vysokém a velice solidním výkonem
pĜekonala 153 cm a v trojskoku skoþila
10,07 m. S Matyášem Brandejsem roþ.1994 zkoušíme pro nČho nové disciplíny, kde v dorostenecké kategorii ve
skoku vysokém pĜekonal laĢku 160 cm
a v trojskoku skoþil 11,37 m. Poprvé se
také pĜedstavila nová posila Honza Vacek - roþ.1991, kterého si trenér vyhlédl
pĜi bČhu náchodskými schody a doporuþil tČlocvikáĜ Míra Beránek. V závodČ na
60m bČžel za 7,7 sec. V tomto týdnu se
ještČ další þást pĜedstaví v Jablonci nad
Nisou a o víkendu se vybraní závodníci
zúþastní krajských pĜeborĤ v hale v Pardubicích ve skokanských disciplínách v
žákovské a dorostenecké kategorii.
JiĜí VondĜejc - trenér
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Anglicky se mu Ĝíká icicle, v Norsku to jmenují istapp, nČmecky eiszapfen, francouzsky
glacon a þesky RAMPOUCH. VČda rampouch deﬁnuje jako druh ledového tČlesa,
které vzniká postupným zamrzáním kapek
vody. SmČr rampouchu je urþen gravitací a
smČrem vanoucího vČtru. Navzdory vČdČ i
jazykovČdČ, hasiþi mají jasno:

Rampouchy ohrožují v pĜípadČ tání chodce
a musí dolĤ. Snímek hasiþské akce proti
rampouchĤm pochází z náchodské Krámské
ulice.
foto ECHO

Otužilecká
svatba

.... þtČte na stranČ 4

Náchodská nemocnice má nového ředitele
Novým Ĝeditelem Oblastní nemocnice Náchod se stal Miroslav Vávra, který dosud pĤsobil v
þele nemocnice ve DvoĜe Králové nad Labem. Ve funkci nahradil Miroslava Švábla, který na
vedoucí funkci rezignoval k 31.12.2009. Vávru povČĜilo Ĝízením náchodské nemocnice její nové
pĜedstavenstvo, které bylo zvoleno koncem minulého roku.
„Mým prvoĜadým úkolem bude zlepšit ekonomiku nemocnice a zabránit tomu, aby se dále
navyšovalo její zadlužení. Prioritou samozĜejmČ ale je i rozvíjení a další zdokonalování péþe o pacienty,“ Ĝekl Miroslav Vávra. Oblastní nemocnice Náchod je nejvČtším krajským zdravotnickým
zaĜízením. V základních oborech zajišĢuje péþi pro spádovou oblast s více než 60 tisíci obyvateli,
ve specializovaných oborech pro 115 až 150 tisíc obyvatel.
kp

VČnujte mu s námi tichou vzpomínku.
rodina a kamarádi

Nové MČsto nad Metují získalo 2. místo
v soutČži Obec pĜátelská rodinČ. Vyhlašovatelem klání bylo Ministerstvo práce
a sociálních vČcí ýR. Verdikt ministerských úĜedníkĤ je jasný: Nové MČsto nad
Metují v podpoĜe rodin v prĤbČhu celého
životního cyklu pĜesahuje bČžný standard
v ýeské republice.
(r)

VZPOMÍNKA
Dne 23. ledna 2010 uplynou tĜi roky od úmrtí
pana Petra RadonČ z Nového MČsta nad Metují.
Kdo jste ho mČli radi, vzpomeĖte s námi.
Vzpomíná manželka s rodinou

VZPOMÍNKA
Uplynul jeden smutný rok od úmrtí našeho drahého tatínka a manžela pana JindĜicha Blehy
z Náchoda.
Stále vzpomíná manželka,
syn Miloš, JiĜí a rodina Blechova
ýest jeho památce, dČkuje rodina.

TALÍġ VE ZNAMENÍ
VODNÁġE
Vražte do toho deset vajec!
Tento týden zaþínáme náš nový cyklus gastronomických horoskopĤ. Zrozenci znamení VodnáĜe
(21. 1.-20. 2.) bývají považováni za trochu výstĜední a nevypoþitatelné. Nedá se o nich tvrdit,
že by si potrpČli na konvence, ale také u nich tČžko najdeme sklony k labužnictví. ýasto bývají
spíše myslitelští a povýšení nad materialismus. Snad právČ proto se mezi nimi vyskytuje Ĝada
vynálezcĤ (Edison, MendČlejev, Galilei, Darwin). Z významných regionálních osobností gastronomie nemĤžeme pĜehlédnout zakladatelku novodobé þeské kuchynČ Magdalenu Dobromilu
Rettigovou (31. 1. 1785 - 5. 8. 1845). Po smrti otce se již od osmi let musela starat o domácnost a
pomáhat matce vydČlávat na živobytí. Do své dospČlosti sice neumČla þesky, ale díky manželství
obrozencem a spisovatelem J. A. S. Rettigem se z ní stala vlastenecky orientovaná buditelka. J.
A. S. Rettig zastával jako právník funkci radního v nČkolika mČstech ve východních ýechách.
Rettigová s ním pobývala v PĜelouþi, Ústí nad Orlicí, RychnovČ nad KnČžnou a posledních jedenáct let v Litomyšli. VČnovala se zde pĜedevším výchovČ dívek. Ve svých kurzech je uþila vaĜení
a domácím pracím, pĤjþovala jim þeské knihy a pĜedþítala jim z nich. Stála u všech významných
kulturních akcí svého okolí a referovala o nich jako dopisovatelka þasopisu KvČty. Svou knihou
Domácí kuchaĜka ovlivnila nČkolik generací profesionálĤ i domácích hospodynČk. Kniha se
stala doslova bestsellerem 19. století. VšeobecnČ jsou známy pĜedevším mouþníky s oním anekdotickým „ vraž do toho deset vajec“. PĜekvapivČ však mĤžeme v její kuchaĜce najít pomČrnČ
bohatý výbČr salátĤ z þerstvé zeleniny. NepochybnČ i z tČchto dĤvodĤ je udČlována z rukou
Asociace kuchaĜĤ a cukráĜĤ ýeské republiky medaile M. D. Rettigové. A ne náhodou získala
dne 28. bĜezna 2009 i StĜední škola hotelnictví a podnikání SýMSD Hronov toto mimoĜádné
ocenČní - stĜíbrnou medaili Magdaleny Dobromily Rettigové za dlouholetou prezentaci gastronomických oborĤ. Na webových stránkách (www.novinyecho.cz) si vychutnejte dva originální
recepty od této autorky - španČlské ptáþky a zeleninovou polévku. I ostatní recepty jsou od naší
buditelky, aþkoli jsou již podány naším souþasným jazykem. Jde o uherský guláš a tradiþní þeské
koláþe. Tak co zkusit nČkdy uvaĜit klasiku podle Magdaleny Dobromily?
Text pĜipravují žáci a pracovníci StĜední školy hotelnictví a podnikání SýMSD, Hronov, s. r. o.
Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Echo na talíĜi

SKVĚLÉ NÁPOJE

aneb TEPLICKÁ
HOTELOVKA

PŘÁTELSKÁ
OBEC

doporučuje

Grog - co o něm nevíte

V dobČ, kdy Anglie byla ještČ zemí vládnoucí svČtovým moĜím, zemí kapitánĤ, slavných
dobyvatelĤ a neménČ slavných pirátĤ, v té dobČ se plavil pod britskou vlajkou admirál, jehož
jméno je zapomenuto. Víc než svou námoĜnickou zdatností se zapsal do dČjin tím, že nosil
kalhoty z grogramové látky.
Vysloužil si tím mezi námoĜníky pĜezdívku „Grog“.
Admirál trval na tom, aby si námoĜníci svĤj pĜídČl rumu šetĜili a Ĝedili ho vodou. ZĜejmČ nechtČl na lodi prožívat þasté vzpoury. Admirála dnes zná málokdo, ale nápoj, který se jmenuje
podle jeho pĜezdívky, má v oblibČ celý svČt. PĜipravuje se z lihoviny - rumu, koĖaku, whisky,
cukru nebo medu a z horké vody. NČkdy se pĜidává citrusová šĢáva a koĜení.
Pro gurmány nabízíme nejen klasiku, ale i nČco navíc.
Lost Paradise (Ztracený ráj)
5 cl koĖaku nebo brandy (Metaxa), 5 cl þerstvé grepové šĢávy,
2 cl brusinkového sirupu (þervený sirup), 1 dl vody. SpoleþnČ zahĜejeme, nesmí se však vaĜit. Nalijeme do vyhĜáté sklenice a zdobíme sušeným ovocem. Tato lahĤdka vám udČlá dobĜe
i v dobČ nachlazení nebo pĜi pobytu v chladném prostĜedí.
Pohodu pĜi sklence dobrého moku pĜejí
Bc. SoĖa ŠrĤtková a Mgr. Vlasta Drobná, StĜední škola
hotelnictví a spoleþného stravování, Teplice nad Metují

Odstíny
mých
krajin
V pátek 22. ledna v 17 hodin byla v Galerii
výtvarného umČní v NáchodČ zahájena výstava soutČžních prací ze 4. roþníku výtvarné soutČže Naše Galerie, poĜádané tentokrát
na téma Odstíny mých krajin. V programu
vernisáže vystoupil žesĢový soubor žákĤ
ZUŠ Broumov.
Výstava v zámecké jízdárnČ bude otevĜena
do 14. února, dennČ kromČ pondČlí, od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin.
(r)

STRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obČdĤ
pro ﬁrmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-Kþ.
Volejte 728 386 034
Vhodné pro dĤchodce a matky na mateĜské

ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové mČsto n. M., ýeská
Skalice, Hronov, ýervený Kostelec

Skladové prostory Senti – Nové Město nad Metují

P
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V pondČlí 25.ledna 2010 uplyne smutný
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dČdeþek, bratr, strýc a kamarád, pan
Ladislav Holý z Mezilesí.

Na pultech dobrých novinových stánkĤ, v
informaþních centrech, knihovnách a na dalších místech je k dostání nové - již 39. þíslo
sborníku Rodným krajem. MĤžete se zde
doþíst napĜíklad slavném východoþechovi,
kterým urþitČ je spisovatel Vladimír Ivanov,
nechybí studie devadesátileté historie jaromČĜského skautingu a další zajímavosti. (r)

EU

VZPOMÍNÁME

RODNÝM KRAJEM

K pronájmu se nabízí skladovací prostory v Novém Městě nad Metují,
o velikosti cca 120 m2. Podlaha zachycující ropné produkty se skladovací rampou
umožňuje dobré podmínky pro skladování. Prostory jsou čisté a celé vytápěné.
Objekt je napojen na pult C.O. Vjezd i pro menší dodávky. Samozřejmostí jsou
parkovací místa u objektu.

z Cena : 7 500,-Kč za měsíc + služby
Obytná usedlost u přehrady Rozkoš v České Skalici – Spyta ...............................................................4 990 000,-Kč
Udržovaná rodinná vila z r. 1935, v atraktivním prostř. u zámku v Náchodě ....................................4 795 000,-Kč
Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2 ...............................................399 000,-Kč
Byt 2+kk v osobním vlastnictví s výhledem na staré náměstí Josefova ......................................................470 000,-Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici ..........................................................3 350 000,-Kč

info: 777 602 884

www.realityeu.com

PRO BEZPEÿÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ŠETġENÍ SE NEMUSÍ VYPLATIT
V loĖském roce byla schválena novela vyhlášky o technických podmínkách
provozu vozidel, která pĜinesla nČkolik zmČn v povinné výbavČ motorových vozidel. I když nČkteré novinky nabudou právní moci až za nČkolik mČsícĤ, proþ
ale neakceptovat souþasné trendy i pĜipomínky odborníkĤ a neuþinit nČco pro
zlepšení bezpeþnosti dĜív.
Od 1. ledna 2011 se povinnou výbavou ve všech motorových vozidlech registrovaných v ýR vþetnČ motocyklĤ, stanou i reﬂexní vesty nebo jiné odČvní doplĖky s
oznaþením z retroreﬂexního materiálu, napĜ. šle. Vyjít pĜi nehodČ z vozidla, zvlášĢ
pĜi snížené viditelnosti, je smrtelnČ riskantní a tak by bylo zbyteþné rok otálet. VždyĢ
cena vesty je jen zlomeþkem bČžné útraty za pohonné hmoty. Od stejného data budou
platit i nové požadavky na obsah lékárniþky. Jednak jsou pĜesnČji speciﬁkované stávající zdravotnické prostĜedky, napĜ. byly upĜesnČny rozmČry a vlastnosti obvazĤ,
náplastí, nĤžek apod., ale pĜibudou i prostĜedky, které dosud v lékárniþkách nebyly,
napĜ. izotermická folie a resuscitaþní maska s výdechovou chlopní a ﬁltrem. NovČ
bude muset být souþástí povinné výbavy i informaþní leták o správném postupu pĜi
zvládání dopravní nehody. Leták odpovídající vyhlášce naleznete v pĜíštím vydání Echa. Do té doby si alespoĖ zkontrolujte stav vybavení lékárniþky, pĜedevším
zda není prošlá platnost zdravotnického materiálu a zda v lékárniþce nechybí nic se
souþastnČ nezbytné výbavy. PĜi té pĜíležitosti také doporuþuji prohlédnout i ostatní
výbavu: žárovky, pojistky, náĜadí, ale i lano pĜípadnČ rukavice, hadry, lopatku....
PĜeji vám, aby jste z povinné výbavy nemuseli nikdy nic použít. OldĜich PĜibyl

Skibusy v Kladském pomezí
Tak jako v minulém roce budou strojovČ udržovány stopy na všech tradiþních místech turistické
oblasti Kladské pomezí - v Adršpachu a v Teplicích nad Metují, v Broumovské kotlinČ na Janoviþkách a v okolí StČn, na Policku a Machovsku i v okolí Hronova a na DobrošovČ. K nejlépe
upravovaným patĜily v minulém roce také bČžecké tratČ na Panské cestČ v JestĜebích horách,
které jistČ najdou bohaté využití i v letošní zimČ.
Pokud budete hledat možnost využití hromadného dopravního prostĜedku na Odolov nebo do
polského Karlova ve Stolových horách, neopomeĖte se podívat do nových autobusových jízdních
ĜádĤ spoleþnosti OREDO. CDS Náchod ve spolupráci s MČstem Náchod zavedla o sobotách nové
skibusové spoje s odjezdem z Náchoda v 9.35 do Odolova a ve 12.15 hodin do Karlova.
Poslední pojedou 27. února 2010. Pokud novou nabídku náchodského dopravce využijete, cestu
zpČt lze v pĜípadČ karlovského spoje naplánovat rovnČž skibusem (odjíždí v sobotu z Karlova
v 16.00 hod.).
JestĜebí a Stolové hory nabízejí dobré snČhové podmínky a pravidelnČ udržované bČžecké
stopy. Na KarlovČ jsou rolbou projíždČny tratČ v celkové délce 36 km v lesnatém a proﬁlovČ
nenároþném terénu hodnČ pĜipomínajícím Šumavu.
AN

Republikové
ﬁnále v plavání
Ve dnech 10. - 11. 1. 2010 probČhlo v JindĜichovČ Hradci Republikové
ﬁnále základních škol a víceletých gymnázií šestiþelnných družstev v
plavání, na které se probojovaly žákynČ ze Základní školy Komenského v NáchodČ. Ve velmi tČžké konkurenci si vedly výbornČ. Ve štafetČ
6x 50m volný zpĤsob obsadily 3. místo stejnČ jako v polohové štafetČ
na 4x 25m.
Jednotlivé plavecké styly:
Motýlek - 6. místo Martina Ulmanová, 11. místo Barbora MatČnová
Znak - 10. místo Natálie Henclová, 15. místo Tereza Maierová
Prsa - 2. místo Aneta Nyþová Volný zpĤsob - 2. místo Barbora ýejchanová
Po souþtu všech umístČní si družstvo ZŠ Komenského Náchod ve složení
Ulmanová, MatČnová, Henclová, Maierová, Nyþová a ýejchanová vybojovalo krásné 3. místo. První dvČ místa obsadily školy z Jihlavy a Zlína, které mají plavecké sportovní tĜídy. O to je výsledek dČvþat cennČjší, jelikož
takové plavecké tĜídy v NáchodČ nemáme. DČvþata, moc blahopĜejeme.
Za ZŠ Komenského Jana Horáková Šulcová

NEJVċTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ýESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
þeská kvalita za polskou cenu - napĜ. trojdílná skĜín š. 180 v cenČ 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
Strážného andďla - beru!

V ýeské Skalici nejde o ekologii, ale o kšeft, kterým
má mČsto prodat jednu z mála lokalit urþených na
rozvoj podnikání na rádoby ekologický projekt, jenž
však mČstu nepĜinese ani jedno nové pracovní místo.
Nebojuji tedy proti ekologii a obnovitelným zdrojĤ,
ale proti krátkozrakosti, nekoncepþnosti a obcházení územního plánu, jako jednoho z nejdĤležitČjších
„mČstských zákonĤ“.
Na jednání MČstského zastupitelstva v ýeské Skalice
dne 10. 12. 2009 pĜeþetl starosta Tomáš Hubka znČní reakce dvou þlenĤ mČstské rady na mĤj þlánek „ýeskoskalický EkoKocourkov“, ve kterém mČ, mimo jiné, oznaþili
za „strážného andČla“ - samozĜejmČ, že s rádoby hanlivým podtextem.
Oznaþení: „strážný andČl“ vedení mČsta s apatickou hlasovací vČtšinou mČstského zastupitelstva v ýeské Skalici
s díky pĜijímám! Ono je opravdu tĜeba strážit a kontrolovat naše samosprávné orgány, neboĢ napĜíklad zrovna na
tomto jednání byl zastupitelĤm pĜedložen rozpoþet mČsta
na rok 2010 s fatální chybou ve výši cca 58 milionĤ korun! Byla to zĜejmá chyba poþetní (ta mrška Excel), ale
byla rozeslána všem þlenĤm mČstského zastupitelstva,
byla pĜedložena jako materiál na jednání mČstského zastupitelstva a byla zveĜejnČna na elektronické úĜední des-
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ce mČsta s podpisem:
pĜedkládá starosta mČsta (po projednání v mČstské radČ).
Tak jsem na ni jako správný „andČl strážný“ upozornil a
tím jsem se se svým oznaþení ztotožnil.
Podstata polemiky autorĤ se týká ale mého pĤsobení v
Senátu PýR a mého hlasování o zákonu o obnovitelných
zdrojích energie, který jsem podpoĜil. Za svým tehdejším
rozhodnutí si stojím, protože obnovitelné zdroje nejsou
jenom ty „þerné obludy civící do slunce, ale hlavnČ to jsou
energie vČtru, vody, vzduchu, pĤdy, geotermální energie,
biomasy, skládkových a dĤlních plynĤ. A že se zrovna fotovoltaiky teć nejvíce vyplatí stavČt, za to vážnČ nemĤžu.
Je to dle mého názoru tunel na naše peníze a zde názor
nemČním. „VyrábČt 1 kWh elektĜiny za 13 korun je vážnČ
blbost!“
(cituji jednoho z bývalých vysokých pĜedstavitelĤ ýEZu)
V ýeské Skalici nejde o ekologii, ale o kšeft, kterým
má mČsto prodat jednu z mála lokalit urþených na rozvoj
podnikání na rádoby ekologický projekt, jenž však mČstu
nepĜinese ani jedno nové pracovní místo. Nebojuji tedy
proti ekologii a obnovitelným zdrojĤ, ale proti krátkozrakosti, nekoncepþnosti a obcházení územního plánu, jako
jednoho z nejdĤležitČjších „mČstských zákonĤ“.
Petr Fejfar (exstarosta a exsenátor)

V termínu od 15. do 27. února bude v MČstské knihovnČ v Úpici ke shlédnutí výstava
„strašidelných“ loutek VítČzslavy Klimtové.
Prozraćme ještČ, že loutky patĜí do komplexního lexikonu ohrožených strašidel.
(r)

POLICKÁ
UNIVERZITA
volného þasu je zajímavým Ĝešením tzv.
celoživotního vzdČlávání. Oproti školnému
na státních univerzitách vás rozhodnČ neþeká zadlužení - školné za semestr þiní 200,Kþ.A pĜednášená témata? Zajímavá! Nechybí pĜednášky z dČjin, umČní, architektury a
þas se najde i na exkurzi do pivovaru. Místem konání pĜednášek je vČtšinou polický
Pellyho dĤm.
(r)

DģM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DģM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,
andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří z textilní rolety z vestavěné
skříně z renovace dveří z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

ŽALUZIE
SLEVA 10% NA
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

Metalisti v Hradci

„Tortharry se pĜedstaví v pátek 29.ledna 2010 v Hradci
Králové v RC Strojovna po boku amerických INCANTATION, jedné z nejvýznamČjších death metalových kapel,
která se na scénČ pohybuje více než 20 let a která nČkolikrát
objela se svoji show celý svČt. Dále se na koncertČ objeví
polští HATE, kteĜí se po skvČlém vystoupení na Czech Death Fest 2009, turné po Mexiku a Brazílii, vrací do Evropy,
jedná se o jednu z nejvýraznČjší extrémnČ metalových skupin z bývalého východního bloku a spoleþnČ s Behemoth,
Vader a Decapitated tvoĜí silnou „þtyĜku“, která dČlá Polsku
skvČlé jméno po celém svČtČ. Sestavu tohoto koncertu doplní ameriþtí DIVINE EVE, jež þerpají z tvorby skupin jako

Venom, Bathory, starších nahrávek Entombed atd. a nakonec se pĜedstaví španČlé NOCTEM a italové NERVE. Celý
koncert poĜádají Tortharry a vstupenka je již teć v pĜedprodeji na tel.777 839 805. Dále je možné vstupenky sehnat
pĜímo v klubu Strojovna tel.776 470 566 nebo pĜes prodejní
síĢ TICKETPORTAL tel.224 091 439. Cena vstupenky v
pĜedprodeji je 300Kþ, na místČ 350Kþ. Akce zaþne v 18h
a line-up bude NERVE, NOCTEM, TORTHARRY, DIVINE EVE, HATE a INCANTATION. Klub najdete v
Hradci Králové na Slezském pĜedmČstí v ul.Gagarinova v
areálu restaurace Severka a otevĜen bude pro veĜejnost od
17h. GORO agency, Luboš Gorgan

„MARGARON GLACENSIS“ ANEB HLEDÁ SE KLADSKÁ PERLA

KromČ Dobrušského zpravodaje pĜináší
informace o rodném mČstČ F.L.Heka další
místní tiskovina - Dobrušský list. Tento informaþní obþasník je vydáván tamní radnicí v nákladu 3200 kusĤ.
Dosažitelný je i v elektronické podobČ na
webu www.mestodobruska.cz

STR AŠIDLA

nejlevnČjší þeské kuchynČ, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotĜebiþe - kompletní sortiment do bytĤ a kanceláĜí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

Hledání perel vČtšinou spojujeme s tropickými
moĜi, ostrovy plnými palem, píseþnými plážemi.
Ale hledat perly v Kladském pomezí? Natolik
zajímavé téma, že jsem ke krátkému rozhovoru pozvala Mirka Bráta z obþanského sdružení
MARE NOSTRUM. PrávČ tato „neziskovka“
totiž zaþíná pracovat na projektu MARGARON
GLACENSIS, což pĜeloženo z latiny neznamená nic jiného, než Kladská perla.
* Tak Mirku, pČknČ popoĜádku. Jaké perly
a proþ?
- Cílem projektu MARGARON GLACENSIS
(lat. Kladská perla) je monitoring perlorodky
Ĝíþní jako kriticky ohroženého druhu mČkkýše a
dalších ohrožených druhĤ sladkovodních mČkkýšĤ (velevrub malíĜský) vþetnČ druhĤ invazivních mČkkýšĤ (sláviþka mnohotvárná) na území
Královéhradeckého kraje a polského Dolního
Slezska. Smyslem je prezentovat tyto zástupce
sladkovodní fauny v historickém i kulturním
kontextu i poukázat na spoleþnou odpovČdnost
pĜi ochranČ pĜírody v dotykových oblastech Polska a ýeska, popularizovat toto téma mezi nejširší veĜejností, vþetnČ mládeže.
* Opravdu v našich potocích a Ĝekách žijí

perlorodky a nacházejí se perly?
- Je tomu skuteþnČ tak, i když v tomto okamžiku
je to velmi ohrožený druh. Jeho výskyt je spojen
napĜíklad se Šumavou a západní þástí ýeska. Poþítám, že v Královéhradeckém kraji má perlorodka
statut „vyhynulá“, stejnČ tomu tak bylo i v sousedním Polsku. Oblast polských Sudet ovšem byla
ještČ v nedávné dobČ na perlorodky velmi hojná.
Nálezy staré nČkolik let ukazují, že by se v nČkteré
lokalitČ mohla perlorodka ještČ zachovat. Chceme
tuto lokalitu najít a celou záležitost popularizovat.
OstatnČ, perlorodky se dají do vhodných míst
vysazovat i umČle. Proþ by tak nemohly nČjaké
vhodné menší toky v Královéhradeckém kraji znovu zabydlet tito zajímaví vodní živoþichové?! To
všechno chceme v rámci našeho projektu MARGARON GLACENSIS popsat. A Ĝíþní perly? To
je cenČný artikl pro šperkaĜství již od dob Starých
ěímanĤ. Dokonce se traduje, že jeden z dĤvodĤ,
proþ Ĝímská vojska v antických þasech okupovala
Britské ostrovy byl fakt, že se v tamních Ĝekách
vyskytovalo mnoho perlorodek. I u nás tradice
lovu Ĝíþních perel sahá daleko do minulosti. Jsou
dochované záznamy, které napĜíklad samotnému
panovníkovi Rudolfovi II. zakazují získávat Ĝíþní
perly z lokality Krkonoš. A když pátráme ve 20.
století, snadno zjistíme, že na Ĝece OtavČ byl velký výlov perlorodek pro šperkaĜské využití ještČ
v roce 1944...
* Tak, aĢ najdete tu svoji velkou Kladskou perlorodku. Držím palce! A kdyby jste našli více perel..
TĜeba náušnice s perlou? Že to nejde a že to není
smysl projektu? Inu, nevadí. Hmmm, co se dá dČlat...
ptala se (i Ĝíþní perlu jako šperk ocenila)
Laćka Škodová, foto archiv Mirka Bráta,
info na www.marenostrum.cz

SVC Náchod Motorsport v roce 2009

Sezóna s letopoþtem 2009 je u konce a pro tým SVC Náchod Motorsport je þas bilancovat. PĜi retrospektivním pohledu je možné konstatovat, že uplynulý rok zdá se být ponČkud šĢastným, jelikož team SVC Náchod Motorsport dosáhl
mnoho úspČchĤ a právČ tato sezóna posunula pomyslný hráþský level na úroveĖ výše v závodech automobilĤ do vrchu.
A nyní již konkrétnČ. Hlavním jezdcem týmu je zároveĖ majitel stáje Vladimír Vitver.
Ten se vloni úþastnil závodĤ Mezinárodního mistrovství ýeské republiky, seriálu KW Berg Trophy, a série vytrvalostních závodĤ Le Brno/LE Most a jako sezónní dárek si nadČlil úþast na nejdelším závodČ automobilĤ do vrchu v italských Alpách mezi mČstem Trento a vesniþkou Bondone. O celkovém úspČchu v sezónČ nejvíce vypovídá právČ tento
závod, který není jednoduchý ani pro ostĜílené matadory, protože mČĜí více než 17 kilometrĤ a jeho souþástí je více než
300 zatáþek. Je tedy prakticky nezapamatovatelný a pĜevážná vČtšina jezdcĤ ho jezdí „na oþi“.
Zde tedy Vladimír ukázal svoji jezdeckou zkušenost, když zajel velmi slušný þas 11:19.001, což pro nČj znamenalo
vítČzství ve tĜídČ, páté místo ve skupinČ a 30. místo absolutnČ. PĜedpokládám, že pochopíte význam tČchto þísel, když
vám sdČlím, že závodu se úþastnilo na 300 jezdcĤ a nejednalo se tedy o žádnou komorní záležitost. Tohoto závodu se
za tým SVC úþastnil rovnČž brnČnský jezdec Antonín Daniel s vozem BMW M3, který zajel za 12:21.202
a rovnČž si odvezl Ĝadu pohárĤ.
V Mezinárodním mistrovství ýR v závodech automobilĤ do vrchu dosáhnul Team SVC Náchod Motorsport taktéž
velmi pČkného úspČchu, a to celkovým vítČzstvím ve tĜídČ E1 do dvou litrĤ a bronzovým stupínkem v celé skupinČ
E1, tedy nejobsazenČjší skupinČ cestovních vozĤ ve startovním poli. MMCR také team obsadil krásné tĜetí místo v
teamové soutČži.
Dalším seriálem, kde Vladimír dosáhnul velmi pČkný úspČch, je mezinárodní mistrovství stĜední Evropy seriál KW
Berg Trophy, jehož závody se konají na území ýR a SR a po celou sezónu se jej úþastnilo bezmála 400 rĤzných jezdcĤ.
Vláća si vybojoval v této obrovské konkurenci celkovČ þtvrté místo v absolutním poĜadí, kapotu v tČchto závodech,
bude tedy zdobit þíslice „4“. Ve své tĜídČ, tedy skupinČ E1-do dvou litrĤ, po celou sezonu s pĜevahou kraloval a zaslouženČ ji vyhrál, ve tĜídČ E1 tedy cestovních vozidel, bez rozdílu tĜídy skonþil na druhém místČ. Na stejném místČ skonþil
také v prestižním FAJA cupu. ZároveĖ pomohl velkou mČrou k tĜetímu místu celkovČ v teamové soutČži spĜátelenému

teamu BP Motorsport Bruntál.
Tým SVC Náchod se taktéž úþastnil okruhových závodĤ Mezinárodního mistrovství ýeské republiky, kde se vždy
probojoval v kvaliﬁkacích do 4. místa na startovním roštu, ale pĜi závodních jízdách bohužel tolik štČstí nemČl. Tým
provázely technické problémy, a tak padlo rozhodnutí po dvou závodech sezónu 2009 na okruzích opustit a provést
pĜíslušné zmČny na vozidle pro sezóny další.
Malou náplastí pak bylo druhé místo celkovČ i ve tĜídČ ve vytrvalostních závodech Le-Brno (2x 12hod.) a Le-Most
(2x 6hod.), kterých se zúþastnil jezdec Vladimír Vitver a hlavní mechanik Martin ýerný, pod teamovou taktovkou BP
Motorsport Bruntál.
Jak tedy hodnotit celou loĖskou sezónu? Tým SVC Náchod pod patronací výrobce tažných zaĜízení se dostal do
povČdomí divákĤ v celé EvropČ, a to právČ díky výsledkĤm Vladimíra Vitvera, závodní vĤz (postavený v dílnách
SVC) Lotus WR9/1 se objevil na mnoha fotograﬁích, dokonce i propagaþních materiálech k nČkterým závodĤm jakož i
prestižního závodu Mistrovství Evropy Ecce Homo, a právČ tento vĤz (a samozĜejmČ reklamy na nČm) vidČly v souþtu
ĜádovČ desítky až stovky tisíc divákĤ. V roce 2009 pĜidalo SVC Náchod k dvČma titulĤm mistra republiky v rally s
vozem speciﬁkace WRC další velice hodnotná ocenČní ze závodu do vrchu. Fanoušci týmu založili klub SVC FANS a
podporují závodní tým na vČtšinČ závodních klání.
Pro pĜíští roky 2010 a 2011 startuje SVC Náchod v þele s Vláćou a Martinem nový projekt a zkouší rĤzné kombinace
vozĤ, jak sportovní prototypy, takzvané placky s motory kolem 3 litrĤ, tak i možnost postavit opČt vlastní vozidlo podobné kategorie. Testováno je i sportovní prototypové vozidlo, jelikož se majitel týmu rozmýšlí posunout „o stupínek
výše“ a poĜídit si závodní techniku oproštČnou o stĜechu, tedy otevĜený závodní vĤz, se kterým chce útoþit na ty úplnČ
nejvyšší pĜíþky absolutního poĜadí. Dále se zaþalo v SVC Náchod stavČt juniorské vozidlo, pro juniorskou nástupkyni
v teamu. Doufejme, že se SVC Náchod bude s vozy daĜit a hlavní konstruktéĜi V.Vitver, R.Lux a M.ýerný, budou mít
šĢastnou ruku pĜi vývoji nových vozĤ tak jako u WR 9/1 Lotusu.
Tímto si SVC Náchod Motorsport dovoluje podČkovat všem sponzorĤm za podporu SVC Náchod, Red Bull, Shel,
PRO CAR PARS, Liqui Moly, Vinoteka J.Zemánková, LSC-Technology, Motor-Mix, Nedbis.
(red)

OTUŽILECKÁ SVATBA NA METUJI

Již 39. roþník tradiþního setkání otužilcĤ na Ĝece Metuji se uskuteþnil v NáchodČ ( zároveĖ
se jednalo o další roþník memoriálu Jirky ěebíþka) 16. ledna 2010. PoĜadatelem tradiþní
akce, která na bĜehy Metuje pĜivábila teple obleþené diváky, byl SK Výtahy Náchod Metujští
tygĜi, oddíl DPSO. Plavalo se na tratích 100, 250, 500 a 750 metrĤ. V rámci otužileckého
setkání probČhl i regulérní "otužilecký svatební obĜad", kdy si Ĝekli snoubenci své ANO pĜed
oddávajícím - náchodským místostarostou Ing. Rohulánem. Vše pro Vás zachytil objektiv
NIKONu Josefa PEPY Voltra.

Náchod má bronzovou medaili
Údery pukĤ o mantinely a hvizd píšĢalky vystĜídala v sobotu a nedČli ve dnech 16. - 17. ledna na
Zimním stadionu v NáchodČ krásná hudba. Za jejího doprovodu pĜedvádČlo 120 krasobruslaĜek a krasobruslaĜĤ z celé ýeské republiky své krasobruslaĜské umČní. SoutČžilo se o hodnČ. Tento závod v NáchodČ byl pĜedposledním nominaþním závodem na Mistrovství ýeské republiky v BrnČ a tak jednotlivé
kategorie byly plnČ obsazené. Již od 6 hodin od rána panovaly na zimním stadionu pĜípravy. SoutČžilo
se každý den až do pozdních veþerních hodin, takže to bylo velmi nároþné pro poĜadatele, pro rozhodþí
i závodní týmy ten maraton v 1 stupĖĤ C tepla na zimním stadionu vydržet. Náš oddíl TJ Kraso Náchod
mČl na tČchto závodech hned 5 závodnic. V sobotu se soutČžilo v kategoriích nejmladší žáci, mladší žáci,
žáci a junioĜi, nejmladší žaþky a juniorky. V kategorii nejmladších žaþek startovala za TJ Kraso Náchod
Markéta Svobodová. Byl to její první pohárový závod a vedla si v nČm velmi dobĜe. Skonþila na 23.
místČ a trenérka Klára Pavloviþová byla s jejím výkonem spokojená: "Jela odvážnČ a pĜedvedla vše co
umí", Ĝekla hned po závodČ.
V nedČli pak již startovaly jen dvČ kategorie - mladší žaþky a žaþky. V kategorii mladších žaþek velmi
pĜíjemnČ pĜekvapila a zabojovala Karolína Andršová. Její krátký program byl hodnocen jako 16. z 30
startujících dČvþat. PĜedvedla bezchybnČ a dynamicky krátký program se všemi pĜedepsanými elementy.
Erika Rýdlová dostala dobré hodnocení rozhodþích za presentaci své jízdy, bylo vidČt, že jí jízda „takĜíkajíc“ sedla. Nezvládla ovšem dobĜe kombinaci skokĤ, což jí po krátkém programu staþilo na 27. místo.
Volná jízda již byla pro obČ dČvþata nároþnČjší. Obsahuje takové povinné prvky a zejména skokové
elementy, které dČvþata ještČ plnČ nezvládla a teprve na nich s trenérkou pracují. Karolína tak obsadila
koneþné 24. a Erika 28. místo.

 StupeĖ vítČzek 18.roþníku Velké ceny Náchoda v krasobruslení: 1.Adéla Jelínková USK Praha, 2. Klára SvČtlíková SK Kraso Uherské HradištČ, 3.Adina Hovorková TJ
Kraso Náchod
NejvČtší želízka v ohni jsme mČli v kategorii žaþek. Zde startovaly již zkušené závodnice - Adina Hovorková a Kristýna Smolová. Adina jela krátký program bez chyb, ale trochu opatrnČji, což jí vyneslo
8. startovací pozici do volné jízdy. Její silnou zbraní jsou skoky. Kristýna vsadila na piruety a váhy, ve
kterých díky své ﬂexibilitČ vyniká a povedly se jí i skokové prvky a tak obsadila pČkné 10. místo po
krátkém programu. Do volné jízdy tak obČ naše dČvþata startovala v pĜedposlední rozjížćce. KristýnČ
se volnou jízdu rovnČž povedlo pĜedvést bez chyb a tak se posunula v hodnocení na koneþné 7. místo.
Velkou radost nám udČlala Adina. Zajela velmi dynamickou jízdu se všemi možnými skokovými prvky,
hezké váhy a i piruety, které nejsou její silnou stránkou byly tentokrát ve vyšších hodnoceních. Pak jsme
již všichni þekali na poslední rozjížćku, která mČla, pĜinést vítČze. Lépe než Adina zajely už jen dvČ
závodnice a tak jsme mČli díky výkonu Adiny Hovorkové bronzovou medaili. MČli jsme z toho velkou
radost a potvrzení, že naše pĜíprava závodnic se ubírá správným smČrem a naše závodnice obstojí i v
celorepublikové konkurenci.
Ludmila Kuldová - pĜedsedkynČ TJ Kraso Náchod

SLADKÝ RÁJ
V NÁCHODĚ
Autor dČtských knížek Judith Viorst jednou Ĝekl, že silný þlovČk se
pozná tak, že rozlomí tabulku þokolády na dva kusy a pak sní jen jeden
kousek...
Pravda je, že v tČchto okamžicích
je sladké byt alespoĖ na chvíli slabý.
ýokoláda a další sladké dobroty patĜí
v rozumné míĜe k pĜijatelným hĜíchĤm
našich životĤ. Když už máme chuĢ na
sladké, vybírejme si kvalitu. NapĜíklad takovou, jakou vám nabízí
Cukrárna na Kladské ulici
þp.120 v NáchodČ.
V její nabídce objevíme
napĜíklad výrobky z originální belgické þkokolády,
nabídku bonboniér znaþky
SORINI, kvalitní zmrlinu,
výbornou kávu. V nekuĜáckém prostĜedí nechybí
ani dČtský koutek.Celý prosotor je
navíc bezbariérový a pĜístupný i vozíþkáĜĤm“, Ĝíká majitelka cukrárny paní
Romana MatČjĤ.
„ V naší nabídce nechybí napĜíklad
Medovník original. Jednu porci nabízíme za 22 korun. Pochutnat si u nás mĤžete i na malých zákuscích - belgické
þokoládČ, pohárku panna cotta, vkusnČ
zdobeném tiramisu. Vše je v porcích,
které vám umožní mlsat bez špatného
svČdomí v odpovČdi na otázku: Co na
to vaše váha?
DopĜát si mĤžete i opravdové speciality. OstatnČ, už jste ochutnali suﬂé
MARABOO, sýrový koláþ þi zmrzlinové špagČty? Tak trochu jiná cukrárna
na Kladské ulici v NáchodČ je pĜipravena vám tento nový chuĢový zážitek
zprostĜedkovat. Kvalitní káva znaþky
SEGAFREDO þi originální horká þokoláda vám tento zážitek jen umocní.
PochopitelnČ ani pĜíznivci klasických
sladkostí nepĜijdou v cukrárnČ zkrátka.

Ašanti - indiánci, vČneþky, špiþky z pražské Smetanové cukrárny þekají na Vás.
Cukrárna pĜijímá objednávky i na zákusky pro svatby þi pro gastroprovozy (tel.
777 80 10 34)
Cukrárna v Kladské ulici je ve všední dny (kromČ zavíracího dne - stĜedy) otevĜena
od 10 do 19 hodin, o víkendu pak od 13 do 19 hodin. V letní sezónČ na služby cukrárny navazuje i venkovní posezení s kvalitní zmrzlinou.
Milovníci kvalitních sladkostí Ĝíkají, že jestli nemají v nebi dobrou þokoládu a
zákusky, tak aĢ tam s nimi nepoþítají... Ale do nebe je to poĜád ještČ dál, než
do cukrárny na Kladské ulici cv NáchodČ.
Tam s Vámi poþítají.
PĜipravil Mirek Brát - pi

Rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým,
předsedou zdravotního výboru krajského zastupitelstva
z Tento týden doporuþil
zdravotní výbor urychlenou realizaci celkové rekonstrukce náchodské nemocnice. Je opravdu výstavba v
dohledné dobČ reálná?
Celková
rekonstrukce
znamenající novou výstavbu
pĜevážné þásti náchodské nemocnice je v souþasné dobČ
jediným racionálním Ĝešením. DĤvodem pĜitom není
pouze špatný technický stav
budov neustále hrozící havárií, ale i stávající stavební dispozice. Ta dobĜe vyhovovala
požadavkĤm pro poskytování
nemocniþní péþe v dobČ výstavby pĜed 70 až 80 lety, ale
v dnešní dobČ þím dál více brání uplatĖování nových medicínských
trendĤ. Proto se již v roce 1995 zaþal pĜipravovat tzv. generel náchodské nemocnice spoþívající v témČĜ kompletní pĜestavbČ nemocnice. Z
tohoto zámČru se však zatím realizovala pouze výstavba ambulantního
a stravovacího pavilonu nemocnice.

Proþ se tedy v rekonstrukci nepokraþovalo?
Jediným dĤvodem nebyl pouze nedostatek ﬁnanþních prostĜedkĤ,
ale i navržená koncepce pĤvodního projektu. Ten byl plánován jako
monoblok a jeho výstavba by si vynutila uzavĜení podstatné þásti nemocnice s významným omezením poskytované péþe. Proto byla bČhem
posledních dvou let vypracována nová projektová dokumentace, která
poþítá s hĜebenovitým uspoĜádáním nemocnice. PáteĜí stavby bude obslužný koridor, který bude propojovat jednotlivé pavilony. Díky tomuto
uspoĜádání je možno stavbu realizovat po etapách, což podstatnČ sníží
omezující dopad na chod nemocnice v prĤbČhu výstavby. Na pĜípravČ
se v posledních dvou letech kromČ projektantĤ podíleli všichni primáĜi
a výsledná koncepce poþítá s vybudováním emergency s centrálními
sály a oddČlením intenzivní péþe. Návrh, kromČ jednotlivých oddČlení
poskytující akutní péþi a ambulancí, poþítá i s dobĜe dostupným radiodiagnostickým a laboratorním komplementem. Dostupnost nemocnice
by mČl zlepšit parkovací dĤm pĜi vchodu do areálu.
z Kdy tedy bude stavba realizována?
V souþasné dobČ je pĜipravena projektová dokumentace k územnímu
rozhodnutí. V letošním roce považuji za nutné vypracovat kompletní
projektovou dokumentaci. Jelikož se pĜedpokládaná cena stavby pohybuje okolo 1,5 miliardy korun, je nutno zároveĖ intenzivnČ pracovat na
zajištČní ﬁnancování projektu ze státního rozpoþtu.
JH

TAK DLOUHO CHODIL
SE DŽBÁNEM PRO VODU...
až se ucho utrhlo. JistČ znáte všichni toto pravdivé lidové pĜísloví. Vztáhnout se dát i na jednoho nenechavce, který sice dosáhl Kristových narozenin, ale jeho aktivity nemají s konáním
obecného dobra nic prospČšného. Tak dlouho chodil v noci pro cizí, až se 15. ledna na místo
dostavila policejní zásahová jednotka a pĜemístila jej do policejní cely. „V souþasnosti tento
muž ve vČku 33 let þelí podezĜení ze Ĝady krádeží v našem regionu. Nesnaží se pĜíliš pĜi vyšetĜování spolupracovat, ale zajištČné dĤkazy hovoĜí jasnou Ĝeþí“, Ĝíká poruþík JiĜí Trojan z kriminální služby náchodské policie. A pĜedmČty, které jsou spojené s aktivitami podezĜelého?
Nechybí mezi nimi trezor z Obecního úĜadu Rychnovek, elektronika, poþítaþ, hasiþské pĜilby,
housle... Zdá se, že se náchodským policistĤm podaĜilo pĜetnout doposud úspČšné zlodČjské
turné. Protagonista „šĖĤry“ bude za svoji námahu po zásluze odmČnČn. Podle našich informací mu hrozí trest ve výši až 5-ti let. Foto na titulní stranČ - Poruþík Trojan informuje o celé
kauze Náchodskou televizi, foto tato strana - nejvíce zabrat dal pobertovi jistČ tento solidní
trezor z majetku samosprávy obce Rychnovek.
pĜipravil Mirek Brát

V soutěži Firma roku 2009
zvítězila českoskalická akciová společnost Farmet
Akciová společnost Farmet a. s. sídlící v České Skalici, která svoji dynamikou i pestrostí výrobní
produkce úspěšně vyváží své výrobky do většiny států Evropy, se stala firmou roku 2009
v České republice.
ZamČĜením své produkce, zemČdČlskými stroji na zpracování pĤdy a setí, je partnerem rolníkĤ i
zemČdČlských podnikĤ obhospodaĜovávajících mnoha tisícihektarové rozlohy. Stroje z produkce Farmet, vyznaþující se svČtle modrým / tmavČ modrým barevným provedením, vídáte na polích od jara do
podzimu. I zpracovatelé olejnatých semen, zejména Ĝepky a sluneþnice, využívají služeb a produktĤ
spoleþnosti Farmet. Jím vyrábČná technologická zaĜízení na zpracování olejnatých semen a rostlinných
olejĤ zpracují Ĝepková semena až do podoby, ve které se formou rostlinných olejĤ dostávají k Vám na
kuchyĖský stĤl. Rostlinné oleje jsou také nejþastČjší pĜímČsí paliv Vašich dopravních prostĜedkĤ.
Velký dĤraz je ve spoleþnosti kladen pĜedevším na rozvoj vlastního vývojového oddČlení s vysokým
inovaþním tempem a špiþkovou kvalitu výrobkĤ i jednotlivých strojírenských komponentĤ vyrábČných
na nejmodernČjších strojních zaĜízeních. Nízké provozní náklady, vysoká užitná hodnota výrobku a spolehlivost po mnoho let, to jsou vlastnosti, díky kterým je 75% produkce spoleþnosti Farmet exportováno
do vČtšiny státĤ Evropy, zejména Polska, Kazachstánu, Ukrajiny,Maćarska a Bulharska.
Pro své služby je Farmet vyhledáván i individuálními motoristy a automobilovými dopravci, její
dceĜiná spoleþnost Farmet STK s. r. o. zajišĢuje technické prohlídky motorových vozidel, mČĜení emisí
a nabízí i kalibraci tachografĤ.
Z pĤvodního zámČru 4 spoleþníkĤ, stát se partnerem zemČdČlcĤ, se spoleþnost Farmet za 17 let své pĤsobnosti rozrostla na 160 pracovníkĤ. DĤkazem vysoké profesionality zamČstnancĤ i dosaženého stupnČ
kvality výroby je získání certiﬁkátu kontroly Ĝízení kvality dle ýSN ISO 9001:2008.

Mnohaletá usilovná práce a neustálý rozvoj dovedl spoleþnost Farmet k uznání v celorepublikovém
mČĜítku. 26. listopadu 2009 získal Farmet 1. místo v prestižní podnikatelské celostátní soutČži Vodafone
ﬁrma roku. Tato soutČž vyhlašovaná HospodáĜskými novinami je urþena pro malé a stĜední podniky
s obratem do 1,4 miliardy Kþ a poþtem do 250 zamČstnancĤ. V pĜímém pĜenosu vysílaném na ýT24
pĜevzal generální Ĝeditel spoleþnosti Ing. Karel Žćárský ocenČní z rukou šéfredaktora redakce zpravodajství ýeské televize Michala Petrova.
Do þtvrtého roþníku nejvČtších podnikatelských soutČží o Ceny HospodáĜských novin Vodafone Firma roku 2009 a Zlaté stránky Živnostník roku 2009 se registrovalo rekordních 3 636 podnikatelĤ. ÚspČchu v celostátním ﬁnále pĜedcházelo vítČzství ﬁrmy Farmet v Krajském kole této soutČže. V krajských
kolech byly soutČžící ﬁrmy hodnoceny na základČ tĜí kritérií: skóringu vypoþítaného z rentability, likvidity, zadluženosti, aktiv, ziskovosti a produktivity ﬁrmy, dále ratingu HospodáĜských novin a hodnocení
poroty. Ve ﬁnále pak odborná porota posuzovala ﬁrmy na základČ prezentace a znalosti podnikového
prostĜedí.
Podle slov majitele a generálního Ĝeditele zĜejmČ odbornou porotu zaujala cílevČdomá a soustavná
práce v oblasti vývoje vlastních produktĤ, technologií i vzdČlávání pracovníkĤ. Dobré ekonomické výsledky, vysoký podíl exportu, dobré ekonomické výsledky a pravidelné reinvestování zisku do dalšího
rozvoje hrály jistČ také svoji roli.
To vše je završeno jasnou rozvojovou strategií do dalších let. Spoleþnost Farmet uspČla v nČkolika
dotaþních programech a má zajištČny investiþní a výzkumné projekty s podporou evropských fondĤ.

ÚKLID SNĚHU

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od þeských výrobcĤ

PRO FIRMY I SOUKROMNÍKY
ZDRAVÁ VÝŽIVA
DOPLĚKY CaliVita

MARCO

Komenského 314 (naproti Lidovce)
547 01 Náchod

NÁBYTEK

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

mob.: 604 385 566
OTEVÍRACÍ DOBA:

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY

Po - Pá 8:00 - 11:30 - 12:30 - 17:00
So 8:30 - 11:30

www.MARCONABYTEK.cz

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE INZERUJTE
V POLSKU!

Tel. 602 103 775

(&+2

Nákup nad 250Kþ s tímto kuponem obdržíte dárek - platí pro mČsíc leden!

Pronajmeme
5 kanceláĢí v I.patĢe
( á cca 22 m2, i jednotlivČ )

ulice Plhovská 340, budova ýeské
pojišĢovny v NáchodČ

SPOLEÿNOST
JECH CZ s.r.o. DOBRUŠKA

TEL.:724 348 091

– výrobce þalounČného nábytku

vyhlašuje výbČrové Ĝízení na pozici
PROGRAMÁTORA CNC strojĪ
Požadujeme:

Nabízíme:

z SŠ nebo VŠ vzdČlání technického zamČĜení
z znalost graﬁckých programĤ
z praxi v oboru
z Ĝidiþský prĤkaz
z znalost AJ vítána

z zamČstnání ve stabilní ﬁrmČ
s dobrými výsledky
z kvalitní pracovní ohodnocení
z samostatnou práci s možností
seberealizace
z odborný rĤst

Písemné nabídky s profesním životopisem
zasílejte na adresu:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01
Kontaktní osoba:
Yvona BĜoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

OPRAVÍ KOSTEL

Kostel ve Vižňově u Meziměstí čeká oprava. Dodejme, že tato sakrální památka Sv.
Matky Anny má své kořeny již ve 14. století.
V první polovině století osmnáctého se dočkala i přestavby slavným stavitelem K. Dientzenhoferem.
(r)

NA LYŽE
DO MACHOVA!
Lyžařský vlek v
Machově je vyhledávanou regionální lyžařskou destinací. V provozu je
od pondělí do pátku od 14 do 17.30 hodin.
V sobotu a neděli poté můžete holdovat
klasice, carvingu a snowboardu od 9 do 17
hodin.
(r)

724 173 560

* S O U K R O M Ď * Š I KOV N Ď * R O Z U M N Ď * RYC H L E *
SEZNÁMENÍ
* NAJDU HODNOU ŽENU OD 19-35 LET
Z NÁCHODA A OKOLÍ? JA SPORTOVNÍ
POSTAVY, SVOBODNÝ, 30 LET. ZÁJMY
PěÍRODA, CESTOVÁNÍ, KOLO, PLAVÁNÍ. Mobil.:720 331 955
BYTY
* Hledám pronájem bytu v Novém MČstČ
n.M 1+1 s možností odkoupení - není podmínkou. TEL.:776 022 422
* Pronajmu byt 2+1 (76m2) blízko centra
Náchoda poblíž restaurace Vatikan.Byt je v
rodinném domČ se samostatným vchodem.
Nájem 6000kþ + inkaso,kauce 15000 Kþ.
(možnost, internetu a satelitu). Tel.777 796
996
* Pronajmu dlouhodobČ novou garsonku s
terasou, 31,30 m2 v 1.NP v NáchodČ na Lipím naproti hospodČ, nájemné 2.900,-Kþ +
1.700,-Kþ inkaso, kauce 13.800,-Kþ. Tel.:608
90 30 70.
* Prodám byt 2+1 v OV v NáchodČ - sídlištČ U NEMOCNICE. Po rekonstrukci - nová
plast. okna atd. Tel. 739 726 261
* Prodám DB 3+1 v ý.K. na Koubovce. Zažádáno do OV. Volný podzim 2010. Tel. 732
109 339
* Prodám byt 1+kk s balkonem v Novém
MČstČ n.M. - Malecí po celkové rekonstrukci.
TEL.:603 530 720
* PRONAJMU byt 2+1 v klidné þásti stĜedu
Nového MČsta n. Met. (po celkové rekonstrukci), tel.: 491 473 457
* Sháníme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v NáchodČ,
1,3mil. ne u nemocnice Tel.: 608 883 012
* Prodám v NáchodČ byty 2+1 a 1+1 v OV
cihla nedaleko centra, zateplený, plast. okna.
Tel.: 608 245 634
* Pronajmu byt 4+1 v NáchodČ na PlhovČ.
Cena dohodou. Tel. 777 59 59 81
* Koupíme byt v OV 3+1, 4+1 v Novém
MČstČ n/M., pokud bude po rekonstrukci,
vyšší cenu respektujeme. Tel.: 604 646 108
* Pronajmu byt 1+ kk v HronovČ, z vČtší
þásti zaĜízený, nová koupelna, kuch. linka,
vestavČné skĜínČ. K dispozici sklep, sušárna,
spoleþný dvĤr. Klidná ul. 3 minuty od námČstí, nájem 3500,-Kþ + režie. Kauce 12 000,-Kþ,
pouze pro dvojici þi jednotlivce. tel. 777 595
888
* Prodám dr. byt 3+1, v HeĜmánkovicích,
zdČný, zatepl., nová plast. okna, nová koupelna a WC. Topení el. nebo na TP. Inf. tel. 775
057 470
* Prodám slunný DB 3+1 na PlhovČ po
þást.rekonstrukci (zdČné jádro, vest.skĜínČ,
plov. podlahy). Cena 1.250.000 Kþ. Pro
vážné zájemce. Tel. 776 28 78 16.
* Prodám byt 2+1 ve Velkém PoĜíþí na námČstí. Tel. 777 835 205
* Pronajmu dlouhodobČ byt 73 m2, v NáchodČ - PlhovČ, pĜízemí, nájemné 3500,-Kþ +
inkaso, vratná kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu 1+1 v NA, nájem 3500,- + inkaso. Tel. 737 411 933
* Prodám byt 1+1 pĜedČlaný na 2+kk v JaromČĜi, v OV, v panel. domČ, pĜedČlané zdČné
jádro, cena 790.000 Kþ. Tel. 777 038 022, RK
nevolat.
* Prodám DB 1+kk v NáchodČ, 3p., balkon,
pĤvodní udržovaný, plastová okna, nízké provozní náklady, RK nevolat, 515.000,-, tel.:
604 905 966
* Prodám byt 4+1 v OV, v NáchodČ - PlhovČ, jedná se o byt v pĜízemí, nutná rekonstrukce, tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v NáchodČ, nájem 6000 vþ.inkasa, vratná kauce
10000,-, volné ihned! TEL.: 734 468 039
* Zrek. dĤm u Náchoda k bydlení s podnikáním, Dolní Radechová, 1.NP prodejna s
výlohou, 2.NP nadstandard. byt 4+kk, 98,3
m2, dĤm po celk. rek. 3,5 mil. Kþ. RK Lord
776 761 391.
* Prodám byt 2+1 v OV v NáchodČ na PlhovČ naproti Bucuru, byt je s balkonem a
sklepem, pĜed 3 lety po rekonstrukci jádra,
stoupaþek, plastová okna, zaĜízený lednice,
kuchyĖ, myþka, sprorák sklo keramická
deska, televize, dvoupostel, komody a skĜínČ pouze vymalovat cena 1.2 mil RK nevolat. TEL.: 608 888 429
* Prodám byt 3+1 v OV (podíl na rod. domČ)
v HronovČ blízko centra. Cena 1.100.000 Kþ.
Tel. 774 634 731
* Sháním byt 2+KK, 2+1, popĜ. 3+1 v Novém MČstČ nad Metují. Prosím nabídnČte na
tel 721 503 662
* Prodej bytu v OV 2+1 v I.patĜe cihlového domu v Polici nad Metují. V cenČ je byt.
jednotka, spoluvl.podíl na spoleþných þástech
domu, na pozemcích a také na nebyt.jednotce - prodejna v pĜízemí. Cena 770.000 Kþ.
TEL.:606 951 546

* Pronajmeme byty v NáchodČ vedle námČstí v ulici Riegrova: byt 2+1, 50 m2, 5400,Kþ + inkaso, byt 1+1, 40 m2, 4800,-Kþ +
inkaso. Kauce 10 000,-Kþ, velmi dobrý stav
bytĤ, parkování vozidla zajištČno ve dvoĜe.
TEL.:777 152 750
* Pronajmeme byty v HronovČ ul.Husova
(bývalá Jednota). Velmi dobrý stav, parkování
zajištČno a areálu. Byt 4+kk, 75 m2, 5900,-Kþ
+ inkaso, byt 1+kk, 34 m2, 4600,-Kþ + inkaso,
byt 2+kk, 44 m2, 5100,-Kþ + inkaso. Kauce
10 000,-Kþ. TEL.:777 152 750
* Pronajmu byt 3+1 v NáchodČ u nem.,
nájem 4500,- + služby, kauce nutná, volný
ihned. TEL.:775 667 611 volat po 17.hodinČ
* Pronajmu dlouhodobČ zaĜízený byt 3+1
v NáchodČ, u nemocnice, cena 10.000,- Kþ,
kauce nutná, jen vážní zájemci, tel. 603 940
412, naveþer
* Pronajmu zdČný byt 3+1 v NáchodČ na
Brance, nájem + poplatky 8700,-Kþ, vratná
kauce 10 tis.Kþ. TEL.:725 531 549
* Pronajmu byt 1+kk v centru Náchoda. Byt
je po rekontrukci, nová kuchyĖská linka a
koupelna, vytápČní centrální párou. Tel.: 737
407 528
* DlouhodobČ pronajmu byt 2+kk 45 m2
v NáchodČ na PlhovČ s pČknou vyhlídkou,
3000,-Kþ + inkaso, kauce dle dohody. Volný
od února. TEL.:732 283 384
* Pronajmu byt 1+1 ul.Pražská v NáchodČ,
pĜízemí, po celk.rekonstrukci, þásteþnČ zaĜízený, nájem 4700,-Kþ vþ.služeb, vratná kauce. TEL.:775 25 03 65
* Pronajmu byt 3+1 (72 m2) v OV v NáchodČ Starém MČstČ, s možností pozdČjšího
odkoupení. Kauce 10 tis., nájem 5000,-Kþ +
režie, volný ihned. TEL.:721 448 413
* Pronajmu byt 1+1 a 2+kk v HronovČ. Tel.
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 v HronovČ, Halvíþkova ul.240, nájem 3000,-Kþ + 500,-Kþ inkaso.
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 3+kk v HronovČ, Havlíþkova ul.240, nájem 4000,-Kþ + 500,-Kþ inkaso.
TEL.:775 061 233
* Pronajmu byt 2+kk v NáchodČ, Palachova
ul.1457, nájem 5000,-Kþ+ 1500,-Kþ služby.
TEL.:775 061 233
* Prodám byt 2+kk v OV po celk.rekonstrukci v NáchodČ Plhov, cena 1,1 mil.Kþ.
TEL.:777 94 20 02
* Pronajmu byt 2+kk v ýerveném Kostelci,
novČ zrekonstr., blízko centra. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu byt 2+1 JaromČĜ - Josefov, nájem 3500,-Kþ + inkaso. TEL.:606 64 36 35
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met.,
po kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch.
linka, zdČné jádro. Tel. 777 606 801
* Pronajmeme byt 1+kk v NáchodČ na sídlišti U NEMOCNICE, tel.608 976 956
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového
MČsta n.M., pĜíroda, garáž. Kauce. TEL.:602
13 42 13
* Pronajmu garsonieru v HronovČ.
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 v Novém MČstČ n/M
v zatepleném domČ, plastová okna, možnost
pĜipojení internetu. PĜi nástupu kauce. Volný
ihned. Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 1+1 v NáchodČ na PlhovČ.
Nájem 5 500,- Kþ vþ. inkasa. Kontakt 602
314 175
* Pronajmeme byt 1+1 s kk v NáchodČ na
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 608 976 956
* Pronajmu byt 2+1 a 1 KK ve Chvalkovicích. Možnost k nastČhování ihned. Bližší informace na telefoním þísle 603 861 658 nebo
603 751 923
* Prodám druž.cihl. byt 3+1 s lodžií, 2podl. v
BČlovsi o celk. ploše 78,90m2. V bytČ jsou nová
plast. okna + lodžie, pĜipoj.pev. linky, internet,
satelit. Cena1,3mil. info na tel.737 165 038
* Hledám pronájem garsonky þi 1+1 v NáchodČ. 739764319
* Prodám DB 3+1 ve Velkém PoĜíþí. DĤm
je po celkové rekonstrukci. V dosahu školka,
dČtské hĜištČ za domem. Volný 4/10. Možnost
výhledovČ prodeje zahr.chatky cca 100 m od
domu. Tel. 725 571 163
* Prodám byt 1+1 v OV v NáchodČ PlhovČ
ve 3. p., byt je v dobrém a þistém stavu, bezbariérový pĜístup s výtahem, Cena 699.000
Kþ. Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Koupím byt 1+1 (2+1, 3+1) kdekoliv v
okrese Náchod. Tel. 739486402
NEMOVITOSTI
* Prodáme menší rodinný dĤm v HoĜiþkách, zahrada 338 m2. El., plyn, voda zavedena. Vhodné k trvalému bydlení nebo rekreaci.
Cena 1.200.000 Kþ. Tel. 602 649 290
* Hledáme ke koupi dĤm ve Velkém PoĜíþí
levnČjší 1,5mil., ale vČtší. Tel.: 773 55 90 14
* NabídnČte zastrþenou chalupu v Orl. horách, nižší cena, vČtší pozemek. Tel.: 608 667
734

* Prodám RD po rekonstrukci ihned obyvatelný v N.M. - Vrchoviny s menší zahradou.
Cena 2.490.000,-Kþ. TEL.:777 824 739
* Prodám velmi slušnou zdČnou garáž v Ĝadové zástavbČ v „BosnČ“, Hronov. Cena: 85
000,-Kþ. Tel. 777 602 884
* Prodám rodinný dĤm na KramolnČ, el.
topení +krb, nové rozvody el, voda, odpady,
2x koupelna+WC, 5+1, nová stĜecha, terasa,
zateplený, nutno dokonþit interier. Pozemek
630 m2. Cena 2.300.000,- Kþ. Sleva možná.
Tel.608 056 394
* Prodám Ĝadovou garáž v Novém MČstČ
nad Metují, nad slévárnou. Dobrý technický
stav. Cena 120 000,-Kþ. TEL.:737 562 868

* Výrobní hala - prodej, pronájem cca 300
m2 + manipulaþní plocha 400 m2, 8 km od Náchoda. TEL.:603 157 506
* Prodám starší chalupu ve Velké Jesenici,
urþenou k postupné rekonstrukci. Cena 320
tis.Kþ. TEL.:737 935 230 RK NEVOLAT
* Prodám RD v klidné lokalitČ Náchod BČloves (3+1). Velké technické zázemí + 2
garáže, pozemek 1000 m2, Tel. 608 484 919,
RK nevolat!
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku.
Tel. 739786400
* Prodám zdČný DR byt 3+1 (po þásteþné
rekonstrukci) v NáchodČ na Brance. Možnost
pĜevodu do OV. Info na tel. 777 187 760.
* Prodám rod.dĤm 4+1 v Jasenné þp.269,
celý podsklepený. Cena 1.699.000,-Kþ.
TEL.:775 061 233
* Prodám nájemní dĤm v HronovČ se 4
byty, Havlíþkova ul.240. Velký pĤdní prostor
pro další 4 byty. Cena 2.500.000,-Kþ. TEL.:
775 061 233
* Pronajmu RD v ýeské Skalici, celý podsklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový
dĤm, který byl postaven v letech 1991-1993.
DĤm je nutno zkolaudovat. Nájem 5000,-Kþ
+ služby. Pronájem s možností odprodeje.
TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje rod.
dĤm 4+1 v Jasenné þp.269, celý podsklepený.Nájem 5000,-Kþ + služby. TEL.:775
061 233
* Prodám rod.dĤm 4+1 v JaromČĜi, Albánská ul.198. Cena 2.560.000,-Kþ. TEL.:775
061 233
* Prodáme novostavbu RD 5+1 se zastĜešeným parkovacím stáním pro os.automobil v
Polici nad Metují, ul.Sluneþná. Tel: 608 122
195
* Prodám krajní Ĝadový RD 5+1 v ýeské
Skalici na klidném místČ u lesa (2 km do RatiboĜic). Vl.studna, skleník, kamenný sklípek
atp. Tel 608 162 338.
PRODEJ
* Prodám akcie ZD u Nového MČsta n.M..
TEL.:603 83 43 27
* Prodám domácí kino s DVD Philips HTS
3270. Vysoce kvalitní prostorový zvuk Dolby
Digital a Pro Logic II. pĜehrává DVD, CD,
MP3, DivX. PĜehrává z USB ﬁlmy, hudbu,
fotograﬁe. Tuner FM s RDS, název stanice,
40 pĜedvoleb. Scart, HDMI 1080p. Záruka.
Nové v krabici, stálo 5000,-. Cena dohodou.
Info. 602 163 720
* PRODÁM VÝBAVIýKU NA CHLAPCE
0-6 MċSÍCģ PO 1. DÍTċTI, JAKO NOVÁ
A POLOHOVACÍ LEHÁTKO CHICCO 0-6
MċSÍCģ. CENA DOHODOU TEL.: 777 601
106
* Prodám hrob s pomníþkem na hlavním
hĜbitovČ v Novém MČstČ n.Met., teraso, celý
zakrytý, poblíž vchodu a zdroje vody. Cena
dohodou. Tel. 737 93 62 03
* 5 litrĤ MICROPOLU nahradí 2 tuny
vápna!! Dále nabízíme mnoho dalších stavebních pĜísad proti vlhkosti belgické spoleþnosti PTB COMPAKTUNA. Informace:
www.gktrade.cz, tel. 603 707 850
* Prodám nový pĜebalovací pult, materiál
lamino olše, cena 2200,-Kþ. TEL.:605 475
830
* Prodám pianino SCHOLZE + stoliþka,
dub hnČdý, r.v. 1961, zachovalý stav, cena 24
tisíc Kþ. Tel. 737 017 709, 491 474 331 po
16 hod.
* Prodám novou snČžnou frézu zn. TORRO
Mountﬁeld, bČžná cena 62 000,-Kþ, nyní 35
000,-Kþ. (zábČr 71 cm, odhoz 14 m, startování el. i ruþní, 6 rychlostí vpĜed - 2 rychlosti
vzad). Volejte non-stop 602 145 222
* Prodám vepĜové pĤlky, 50 Kþ- za kg, +
droby zdarma, krmeno beze smČsi, volat po
21 hod. na tel. 607 950 500

* Prodám plastové vchodové dveĜe
98x198 cm, bílé, hladké, 1/4 izol. dvousklo
kosoþtverec, 2/3 bílý plast, hliník práh, výplĖ 2 cm polystyren, cena 4500 Kþ. TEL.:
728 527 366
* Prodám sendviþové izolaþní panely stĜešní, 100x200 cm, TL. 6 cm za 500 Kþ/ks, tl. 8
cm za 550 Kþ/ks, tl.10 cm k tomu za 550 Kþ/
ks, použití jako ﬁnální zateplená stĜešní krytina. Tel. 728 527 366
* Prodám pletivo na plot 180/25m síla
2,5mm, zapletené, pozinkované, poplastované pvc, zelené, oko 5cm, vázací drát, cena
2300 Kþ. TEL.728 527 366
KOUPÍM
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohledĤ, pĜípadnČ vykoupím. Kupuji
Ĝády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735
593
* Koupím starý motocykl a veškeré náhradní díly. 773207158
* Koupím staré hodiny, hraþky a nábytek z
paroží. 776139418
* Koupím trubkové lešení i menší množství
nebo jen trubky. tel: 603 900 795
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraþky,
bakelitová autíþka Ites, Kaden a aut. na
bowden, autodráhy, modelové železnice,
vláþky 0, H0, TT, N, Z aj., hodiny, hodinky, foto pĜístroje, rádia, knihy, vyznamenání
a Ĝády LM aj. staré nepotĜebné i poškozené
pĜedmČty. Tel. 608 811 683
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodáme nebytové prostory 400 m2, (kuchyĖka + soc.zaĜ.) Náchod, Pražská 1759,
vhodné jako prodejna, kanceláĜe, sklad apod.
TEL.: 776 564 708
* Pronajmu nebytové prostory, 60 m2, v
centru ýeské Skalice, vhodné pro kanceláĜ,
obchod, kadeĜnictví atd. Volné ihned. TEL.:
774 082 345
* Koupíme skladovací (prodejní, administrativní) prostory v HronovČ a okolí min.
400 m2. Tel. 774590620
* Pronajmu dlouhodobČ garáž v NáchodČ.
Cena 1000 Kþ/mČs. Tel. 732 167 291
* Pronajmu kanceláĜské a obchodní prostory v Novém MČstČ n.M.. TEL.:603 434 073
* Od ledna 2010 pronajmu klimatizované
prostory (vhodné jako kanceláĜe) s vlastním
WC. PĜízemí domu v HronovČ námČstí þ.t.
723 857 363
* Prodám nebo pronajmu zdČnou garáž
v ýeské Skalici. RK Nevolat! Tel.604 746
848
* Pronajmeme kanceláĜské prostory
v budovČ Itálie na Kamenici v NáchodČ.
Celkem 4 kanceláĜe o celk.výmČĜe 91 m2.
Možno dohromady nebo jednotlivČ. K dispozici kuchyĖka, WC, výtah. TEL.:777
152 750
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. Tel.:
737 407 528
* Pronajmu obchod v ýeské Skalici na námČstí 19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 776 046
488
* Pronajmu nebytové prostory v ý. Skalici,
T.G.Masaryka 85, vhodné napĜ. jako prodejní
plocha, cca 70 m2, pĜízemí, výlohy atd. Tel.
777 222 808

* Pronajmeme nebytové prostory cca 100
m2 v ul.Dobrošovská þp. 2008. Informace
na tel. 776 233 642
* Pronajmeme obchodní prostor (prodejnu)
v NáchodČ, ul. Riegrova, naproti lékárnČ pĜi
výjezdu z námČstí. Kolaudováno na prodejnu
potravin s obþerstvením vþetnČ hygienického
zázemí. Celková plocha 100 m2. Prodejní plocha 74 m2. Tel. 777 152 750
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci
„K“ v NáchodČ na Kamenici.
Volné ihned. TEL.:777 152 750
RģZNÉ
* Nabízím výuku a douþování anglického
jazyka. Tel. 737 515 785
* Autobusová doprava. Hledám pro skupinu vodákĤ dopravu autobusem do zahraniþí
na týdenní dovolenou na Istrii, v termínu
V termínu 30.6. – 11.7.2010. Spaní v kempech, poþetí cca 2500km. Podmínkou je
závČsné zaĜízení. Nabídky pište na: benes.
lubomir@email.cz.
* PĜevedu levnČ z digi kamery, mini DV a
jiné (napĜ. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82 45
* Daruji neomezené množství hlíny.
TEL.:739 814 111
* HERBALIFE levnČ. e-mail: hubnetevpohode@seznam.cz
* ěECKO 12 dní 58600 - 7400Kþ vþetnČ
dopravy. Apartmány u moĜe s bazénem. Slevy pro dČti, seniory a kolektivy. KATALOG
ZDARMA. T: 466985652 www.cklotos.cz
PěÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Domácí práce - zprostĜedkuji nabídku domácích prací, vše posíláno poštou. Info za
nadepsanou a ofrankovanou obálku: Monika
Wernerová, Kramolna 198, 547 01 Náchod
* Perspektivní uplatnČní na 6-10 hodin týdnČ. VýdČlek až 9000,-Kþ za týden. Tel. 603
731 609
* Máte navíc? Jste ambiciózní a odvážná
osoba se zájmem o mezinárodní podnikání?
SpČchá! tel. 773 586 293
AUTO-MOTO
* PĜestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, www.elektroskutr.cz, JaromČĜ 777
962 205

MOTOREST
„U PAVLA“

V NÁCHODĚ
* hotová jídla * minutky
* ubytování
od února se na Vaši návštěvu
těší Grätzová Alena

tel. 491 421 701
mobil: 737 194 941

e-mail: alena.gratz@seznam.cz

Vážení občané, zveme Vás na 1.veřejnou valnou hromadu

občanského sdružení OBCHVAT NÁCHODA,
která se bude konat dne 28.ledna 2010 v 17,00 hodin
ve školní jídelně v Raisově ulici v Náchodě.
Od 16,00 do 17,00 hodin
budou přijímáni noví členové občanského sdružení.
Na valné hromadě bude promítáno video s grafickým znázorněním trasy obchvatu. Valné hromady se bude účastnit investor stavby a generální projektant.
Budete seznámeni s dosavadní činností občanského sdružení Obchvat Náchoda
a budete mít možnost podpořit naši snahu tím, že se stanete členy sdružení. Je
třeba, aby občané Náchoda ukázali, jak je pro ně důležité řešení dopravní situace
ve městě. Podpořte nás Vaší přítomností.
Za výbor sdružení Vás zvou
Ing. Chaloupka Jan, Šafránková Jaroslava, Rázl František

Pro mladý tým přijmu
2 nové kolegy/kolegyně
do nové kanceláře v Náchodě.
Práce pouze v kanceláři,
tři dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní
schopnosti, příjemný vzhled.
Info: PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

Nabízíme

VÝROBNÍ A SKLADOVÉ
PROSTORY
k prodeji nebo pronájmu,
v průmyslové zóně
Nového Eltonu
v Novém Městě n. M.

Info.: 774 000 524

RADEK HORÁK

Platex, s.r.o.
KĜenkova 283
ýeská Skalice
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pĜední svČtový výrobce knihaĜských pláten
a podkladových tkanin pro smirková plátna

þlen mezinárodní skupiny BN International, b.v.

Provádíme: * sádrokartony * dlažby a obklady
* bytová jádra * veškeré zednické práce

ZIMNÍ SLEVY NA PRÁCI - 15-25%

vypisuje

tel. 728 270 123
e-mail: spp.horakradek@seznam.cz

výbČrové Ĝízení na pozici provozního technologa

Úklidová služba
nabízí:

požadujeme

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

ZAŘIZUJETE BYT ČI DŮM .....?
PAK JSEM TU JEN PRO VÁS!
DOVOZCE NOVÉHO
NÁBYTKU Z NĚMECKA
ZA CENY, KTERÉ VÁS
PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ

Vážíme si našeho zákazníka!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitĜní, sítČ
proti hmyzu, parapety vnitĜní i venkovní, zimní zahrady.

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

PotĜebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pĜedmČty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dĜevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbranČ apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozĤstalosti, z pĤdy,
i pĜi stČhování.
PO - zavĜeno, ÚT - ýT 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

FIRMA MN NÁBYTEK VÁM NABÍZÍ:
SEDACÍ SOUPRAVY, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY,
SKŘÍNĚ, KOMODY, REGÁLY, ZRCADLA, LOŽNICE,
SAMOSTATNÉ POSTELE, ROZKLÁDACÍ POHOVKY, TV-STOLKY, PC-STOLY, JÍDELNY, ŽIDLE,
KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE, ...
ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN,
NÁCHOD ZDARMA!

N

YŠŠÍ CEN
EJV
Y

za starý nábytek a nepotĜebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pĜi stČhování,
prodeji nemovitosti þi likvidaci pozĤstalosti.

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce,
podnikatele.
773 923 040

Nebankovní pţjĀky
- pro zaměstnance, dţchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvěrového úĀtu zdarma

NEBANKOVNÍ PĩJÿKY
pro zamČstnance,dĤchodce,
živnostníky a podnikatele
bez poplatkĤ !
tel : 602 413 513

mobil: 604 960 649

nabízíme
z po zapracování smlouvu na dobu neurþitou

Písemné nabídky s profesními životopisy zasílejte
na e-mail: personal@platex.cz
Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební, hřbitovní
a kamenické.
Pich Tomáš tel. 777 656 830
Náchod, Strnadova 51,
tel. 734 330 252
(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 – 12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu je možné
sjednat pohřeb po telefonické
dohodě na
tel.: 777 656 830

OBRAZY
PAVLA BRÁZDY
Vnuk Heleny ýapkové - Pavel Brázda
navštíví Úpici. Stane se tak u pĜíležitosti 120. výroþí narození spisovatele
Karla ýapka.
Souþástí návštČvy bude výstava Brázdových obrazĤ i pĜedstavení knihy stĜedoškolského profesora Aleše Fetterse s
názvem „Karel ýapek v rodném kraji“.
(r)

v Náchodě na Kamenici.
Volné ihned.
TEL.:777 152 750

Karnevalové zboží
PĤjþovna a prodejna dČtských
karnevalových kostýmĤ
Prodej ýÍNSKÝCH LÉTAJÍCÍCH LAMPIONģ

NABÍDKA PRO
PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, DOMKY

PĤjþujeme na celý víkend

Pracovní doba
PANET s.r.o., U Cihelny 634, Prodej karnevalového zboží
PO-PÁ 6.00-14.00 hod.,
547 01 Náchod,
ÚT, ČT 14.00-16.00 hod.
(výjezd na HK, „U Rybárny“),
(leden - únor)
tel. 604 725 219 www.panetsro.cz

na digitální pĜíjem
a)pozemní (terestrální) s rozvodem
b)satelitní 1-4 družice s primárním rozvodem
c)satelitní do STA s pĜevodem SAT/analog
s rozvodem

doporuþujeme ústní konzultace pĜedem
sjednané
proﬁ digitální sestavy ASTRO,
AXING, TOPFIELD, TRIAX,
projekty, rekonstrukce, prodej
technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
ýeských BratĜí 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
pĜíjem zakázek: Po - ýt 9-13,30 h

Realitní kanceláĢ RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Horní Kostelec - zdČný domek vhodný k bydlení i
rekreaci se zahradou, výhled do zelenČ...........570tis.
ýeská Skalice - rodinný dĤm 4+1 v klidné þásti se
zahradou o výmČĜe 1 153m2, garáž............2.590mil.
Náchod - BČloves - RD 3+1 v klidné lokalitČ, technické zázemí, garáž, pozemek 1 000m2......2.590mil.
Náchod - pronájem obchodu s výlohami dále
výrobních, sklad., kanceláĜ. prostor.........Info v RK
Nové MČsto n/M. - pČkný DB 3+1-70m2......1,6mil.
Nové MČsto n/M. - byt 3+1 v OV.............1.200mil.
Šediviny - 5km od Deštné v Orl. h. - velký dĤm k
bydlení, rekreaci, na penzion, okraj obce..1.590mil.
ýeská Skalice - byt 3+1 v 2.NP s balkónem v os.
vl., pĜi rychlém jednání výrazná sleva......1.250mil.
Police n/Met. - st. pozemek o výmČĜe 739m2...420
000,-Kþ a novostavba RD 5+1...................2.660mil.
Kleny u ýeské Skalice - zdČná chalupa vhodná k
trvalému bydlení s pozemkem 558m2.......Info v RK
Náchod - pronájem bytu po rekonst. 2+1 s balkónem,
výmČra 75m2 se sklepem, plyn............5 000,-Kþ/mČs.
Velké PoĜíþí - rekonstruovaný pĜízemní RD 3+1 s
pozemkem 391m2 v klidné þásti obce.......1.395mil.
Náchod - byt 3+1 v OV_1.070mil.,Náchod-Branka

z úklid celého domu, bytu
z úklid kanceláří i vašeho závodu
nebo provozovny a dalších prostor
z úklid po malířích a stavebních
prací
z úklid půdy a sklepních prostor
průmyslovým vysavačem

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

Pronajmeme
zavedený bar
a restauraci „K“
608103810, 606270421

z VŠ vzdČlání textilního smČru, zamČĜení na textilní chemii
a úpravárenství
z pĜípadnČ SŠ vzdČlání chemického nebo textilního smČru
s praxí
z aktivní znalost AJ nebo NJ
z znalost práce na PC – MS Ofﬁce
z Ĝidiþský prĤkaz „B“ – aktivní Ĝidiþ
z pracovitost, ﬂexibilita, spolehlivost
z schopnost práce v kolektivu

-byt 3+1 v OV po celk. modernizaci.........1.360mil.
Kramolna - samostatnČ stojící rodinný dĤm s pozemkem o výmČĜe 2893m2, klidné místo..........2.850mil.
Kramolna u Náchoda - rodinný dĤm po znaþné rekonstrukci s pozemkem o výmČĜe 594m2..2.400mil.
Hronov - Ĝadový rodinný dĤm 4(5)+1 na PĜíþnici
se zahradou, dĤm je v dobrém stavu.........2.290mil.
Náchod - RD 3+1 se zahradou o výmČĜe 835m2 na
klidném místČ nedaleko centra..................2.990mil.
Náchod - BČloves - byt 1+1 v OV s lodžií..790tis.,
Náchod - pronájem prodejny.........14 400,-Kþ/mČs.
Kramolna - rodinný dĤm 5+1 po kompletní rekonstrukci s pozemkem o výmČĜe 1 284m2.....3.399mil.
Náchod - Plhov - byt po rekonstr. 3+1 v os.
vl_1.290mil. a byt na PlhovČ 2+1, pl.45,48m2..940tis.
Nový Hrádek - rodinný dĤm 3+kk k bydlení i
rekreaci, 200m od lyžaĜského vleku..........1.050mil.
Police n/M.-byt 3+1 v os. vl. po rekonstr......935tis.
N.MČsto n/M. - pronájem bytu 3+1...6 000,-Kþ/mČs.
ýeská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v
Malé Skalici k bydlení i rekreaci..........990 000,-Kþ
Olešnice v Orl. horách - zdČný domek se zahradou
na klidném místČ,k rekreaci i bydlení........1.250mil.

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pĜipravena v naší kanceláĜi Rako a to dennČ od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. þ. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

SALON SCARLET (Hurdálkova 206, Náchod)
* KADEŘNICTVÍ

- Iveta Vítová, tel. 776 344 900

!!! akce na leden - březen - prodloužení řas - nový set za 3000,- Kč

BUĎTE SVŮDNÁ A VÝRAZNÁ VE DNE
I V NOCI!
dále veškeré kadeřnické služby, prodej kosmetiky

* KOSMETIKA

- Petra Rozínková, tel. 775 416 977
www.kosmetikapetra.cz

UNIVERSAL CONTOUR WRAP
- jediný detoxikační tělový zábal,
při kterém garantovaně ztratíte 15 cm
za pouhé 2 hodiny!
!!! akce na měsíc únor - sleva 10 %
na veškeré poskytované služby !!!

PRODEJ A MONTÁŽ
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PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
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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

-30%

Přijmu
KUCHAŘE

na hotovky a minutky

a SERVÍRKU

Náchod
TEL.:737 194 941
Sportovní zařízení města Náchoda, p.o.
pronajmou na sezónu 2010

ZAHRADNÍ OBČERSTVENÍ
NA JIRÁSKOVĚ KOUPALIŠTI
V NÁCHODĚ.
Zájemci se mohou přihlásit písemně
do 28.2.2010 na adrese:
Pražská 178, 547 01 Náchod.
Zájemcům budou sděleny
podmínky a termín prohlídky objektu
občerstvení.

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a jiných sypkých
materiálů.
Uklidíme
a odvezeme
sníh...

TEL.: 602 145 222

z nabídka služeb pĜi
správČ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleþenství vlastníkĤ
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Nabízíme Vám pojištČní bytových domĤ vþetnČ
administrativních budov u pojišĢovny Generali
a.s., se kterou máme uzavĜenou exkluzivní
smlouvu. VyĜešíte tím pojistná nebezpeþí, která
mohou postihnout váš dĤm: požár, pĜímý úder
blesku, výbuch, kouĜ, únik vody. SamozĜejmČ
tím Ĝešíte i škody zpĤsobené vichĜicí, krupobitím, tíhou snČhu þi pádem stromu. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

Vystoupí Jakub Štěpán
z Mezilesí
V dalším dílu seriálu Ordinace v rĤžové zahradČ, který TV Nova odvysílá dne
28.1., si jednu z epizodních rolí zahraje i zaþínající herec a student 3. roþníku Pražské státní konzervatoĜe - Jakub
ŠtČpán z Mezilesí u Nového MČsta nad
Metují. KromČ hlavní role ve snímku
„Daleko do Nashvillu“ a dalších televizních rolích Jakuba známe jako þlena
poroty Studentského smíchu 2009. Jakub
také hraje ve dvou komediích „Nežárli!“
(Divadlo Starbag) a „Tanec mezi vejci“
(Divadlo Metro). O své þtvrteþní roli v
Ordinaci Jakub více neprozradil a všechny Vás tímto zve na shlédnutí oblíbeného
seriálu, a to i po premiéĜe dílu prostĜednictvím internetu.
JiĜí Polák

ECHO V KUCHYNI
TĚSTOVINY
SE ZELÍM
PĜipravíme si: tČstoviny, zelí kysané,
uzené nebo jiné maso- vepĜové, klobásu
nebo salám. Zelí propereme. Na pánvi
na lžíþce sádla opeþeme maso do mČkka,
vyjmeme a na tuku opeþeme uvaĜené zelí
do polomČkka. PĜidáme uvaĜené tČstoviny (na skus) a ochutíme trochou koĜení,
mĤže být grilovací nebo dle Vaší chuti
a vše promícháme. Výborné, rychlé a
zdravé. Dobrou chuĢ pĜeje þtenáĜĤm
Echa JiĜí Hanuš

MISTŘI UZENÁŘI
Zalistovali jsme za vás v historických
archivech, abychom zjistili, jak dlouhou
tradici mají výrobky známé polické ﬁrmy
Pejskar a spol. SvČte, bĤþku, poliþane div
se, již v roce 1896 je datováno úspČšné
podnikání tamních bratrĤ Františka a Josefa Pejskarových, kteĜí vyváželi výrobky
ze šunky a masové konzervy do celé Evropy.
(r)
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Máte zájem o profesionální fotky? Super
ceny vþetnČ vizážistiky. Hana Krausová
- fotografka tel. 775 944 470.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

Učili se pomáhat přírodě
NedČlní odpoledne pro dČti a rodiþe
poĜádalo mateĜské centrum Bublinka v
þeskoskalické klubovnČ zahrádkáĜĤ již podruhé. Každá nedČle je tématická a jejím
cílem je, aby se dČti pokaždé nČco nauþily.
NedČle 17.ledna byla zamČĜená na pomoc
pĜírodČ a ekologii. Manželé SvČtlíkovi z
organizace A-Rocha nauþili dČti poznávat
nČkteré naše domácí ptáky, nauþily se, co
jim mĤžou a nemĤžou dávat v zimČ do krmítka a s vynikajícím ornitologem panem
SvČtlíkem si dČti na ptáþky i zahrály. Centrum rozvoje ýeská Skalice, královéhradecký Ateliér ženy i maminky z Bublinky si
pro dČti pĜipravili výtvarné dílniþky a hry.
DČti se hrou uþily tĜídit odpad, vyrábČly z
recyklovatelných materiálĤ korunky, mou-

chy, masky a spoustu dalších krásných
vČcí. Na tČchto nedČlních akcích se myslí
i na rodiþe, kteĜí mĤžou dvČ hodiny strávit spoleþnČ v klidu u kávy nebo þaje. Pro
dČti je vždy k dispozici dČtský koutek i
obþerstvení vþetnČ pĜesnídávek, pitíþek
nebo domácích koláþĤ. V únoru se dČti
mĤžou tČšit na téma Hrajeme si s pohádkou.
Za OS Bublina
a MC Bublinka Marinicová KateĜina

CENÍK

NĚMÉ TVÁŘE
O tom, že chov nČmých tváĜí není
oproštČn od zákonem stanovených poplatkĤ, netĜeba déle mluvit. O þem je
možno mluvit, jsou výše tČchto poplatkĤ,
které urþují samosprávy konkrétních sídel. Kolik napĜíklad stojí pobyt zvíĜecího
miláþka - psa v domácnosti v Polici nad
Metují? V domČ do tĜí bytových jednotek
zde za psa zaplatíte 300,-Kþ, ve vČtších
domech poté 500,-Kþ.
ěídþeji osídlené oblasti jako napĜíklad
PČkov, HlavĖov a další „vytáhnou“ z
kapsy 250,-Kþ. Páníþek - senior je na
tom nejlépe.
Za psího kamaráda platí 200,-Kþ. (r)b

MċSTSKÉ DIVADLO
DR. JOSEFA ýÍŽKA V NÁCHODċ
BERÁNEK NÁCHOD A. S.
uvádí v mČsíci ÚNORU 2010
* StĜeda 3. 2. v 19.00 hodin

Malostranská zimní pohádka

Filharmonie Hradec Králové

Divadlo MatČje Kopeckého
ýinoherní pohádka pro dČti
Vstupné: 60, 50, 40 Kþ

Matyáš Novák - klavír
Dirigent: A. S. Weiser
Koncert ab. cyklu - skupina “K”
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kþ SLEVA

* ýtvrtek 11. 2. v 19.00 hodin

K. Poláþek, M. VaþkáĜ,
O. Havelka: Muži v Ofsidu
MČstské divadlo Mladá Boleslav
Ab. cyklus - skupina “A”
Vstupné: 320, 310, 290, 270 Kþ
* Úterý 23. 2. v 19.00 hodin

N. Simon: ...Vstupte!
Divadelní agentura Harlekýn
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkviþka,
J. ýenský, L.Švormová
Vstupné: 350, 320, 290, 260 Kþ

* ýtvrtek 4. 2. v 19.00 hodin

LiterárnČ hudební veþer
Merci, Edith!

Jakub Smolík
Vstupné: 230, 210, 190, 170 Kþ

Malý sál mČstského divadla
Vstupné: 40 Kþ

Reprezentaþní ples MČsta
Náchoda a Primátoru a. s.

* NedČle 7. 2. v 15.00 hodin

* Úterý 16. 2. v 19.00 hodin

Vstupné: velký sál 200 Kþ, malý sál 150 Kþ,
balkón a k stání 100 Kþ

* Sobota 27. 2. ve 20.00 hodin

PěEDPRODEJ VSTUPENEK v Informaþním a cestovním centru na Kamenici v NáchodČ,
otevírací doba: pondČlí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30% na oznaþené programy pro držitele prĤkazĤ MČÚ v NáchodČ, ZTP a ZTP/P. PrĤkazy na vyzvání pĜedložte pĜi kontrole vstupenek.
VozíþkáĜi po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.
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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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