Píští Echo vychází 11. listopadu 2011
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v Polici nad Metují
jí
Vás zve k příjemnému
posezení s atraktivními
dívkami.
Ut – Ne od 21 – 05hod.
Tel.: 733 548 021
přijímáme nové společnice,vysoké výdělky
a diskrétnost zaručena

Svářecí a vzduchová technika

Nově otevřený
ný
Club Garden

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz

Roník 18/íslo 30/4. listopadu 2011

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

PEDVÁNONÍ
VÝPRODEJ
CELÉHO SORTIMENTU
Svářečky TIG AC/DC pro
svařování hliníku a nerezi.

VELKÉ PODZIMNÍ
ODZIM
MN SLEVY
Cena od 19.990,- Kč
www.nightclubgarden.cz

včetně DPH.

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOTEBIE

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).
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Prodáváme okna z nmeckých prol: ALUPLAST,GEALAN,VEKA

ZÁRUKA 5 LET !!!


Dárkový poukaz
v hodnot 5 990,- K na revoluní neinvazivní kryolipolýzu.
y nejúinnjší metoda hubnutí a tvarování problematických ástí tla
Po pedložení tohoto poukazu vám bude útována cena pouze 990.-K + dárek.

Objednávky na tel. ísle 734 816 777 - studio Marety Velichovky
+ Nové Msto nad Metují
do 30. 11. 2011

www.marety.cz



in@marety.cz

WWW.NOVINYECHO.CZ
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VZPOMÍNKA
info: 777 602 884

Dne 30. íjna 2011 jsme vzpomenuli 1. smutné výroí,
kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka, babika, tetika a švagrová,

www.realityeu.com

Rodinný dům s dílnou a garáží
Nové Město nad Metují
Větší RD, dvě bytové jednotky, (nová střecha),
velký ovocný sad v Novém Městě nad Metují

Cena: 2 199 000,- Kč

Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ............................................. 1 095 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou Nové Město nad Metují .............................................................. 1 649 000,- Kč
Menší rodinný dům se sadem Ohnišov ................................................................................ 495 000,- Kč
Rodinný dům v klidné části v Červeném Kostelci ................................................................... 1 890 000,- Kč
Zděný byt 3+kk v osobním vlastnictví Náchod-Raisova ul. ........................................................ 990 000,- Kč

paní Olga Hušková, rozená Lojková,
z Nového Msta nad Metují.
Kdo jste ji znali, vzpomete s námi.
manžel Vláa, dcera Monika s manželem,
synové Tomáš a Michal

I v komínu mže hoet
VZPOMÍNKA
Dne 5. listopadu 2011 uplynou ti roky,
co nás navždy opustil manžel, bratr, strýc, švagr

Restaurace U Medvda
ve Stárkov
vás zve na

zvinové hody
3. - 6. 11. 2011

pan Jaroslav Kadaník ze Šonova

a Hubertskou zábavu

Kdo jste ho znali, vzpomete s námi.
Vzpomíná manželka Marie s rodinou

s bohatou zvinovou
tombolou.

5. 11.
Rezervace na tel.

775 034 437

VZPOMÍNÁME
Dne 23. 10. 2011 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy náhle opustil

pan Pavel Maršík z eské ermné.
Kdo jste ho znali a mli rádi,
vnujte mu vzpomínku s námi.
Stále vzpomínají pítelkyn Iveta,
maminka, bratr Michal, sestra Petra s rodinou
a ostatní píbuzní.

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

TEL.: 602 145 222

Talíř plný chutí
a vůní
Toulky po českých vinařských oblastech
Pi posledním toulání za vínem jsme se ocitli na eských vinohradech, tentokrát nás eká vínem obdaená jižní Morava a její hlavní vinaské podoblasti.
Znojemská vinaská podoblast je známa svými bílými odrdami Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský a Pálava. Pod tuto podoblast spadá vinaská obec Znojmo, které již v roce 1375 povolil
Karel IV. vývoz vína do zahranií. V Novém Šaldorfu jsou sklepy vykopány do pískovcových skal
a v nkterých se objevuje vzácná modrá plíse. Vinaská obec Vrbovec je zajímavá tím, že zde byla roku
1895 založena nejstarší vinaská šlechtitelská stanice.
Mikulovská podoblast je místem, kde ve 2. století ímská vojska vysadila první neplanou révu vinnou
na našem území. Vinaská obec Valtice má krásný zámek, v nmž se nachází unikátní expozice Národní
salon vín. Vinaská obec Lednice je proslulá i Zahradnickou fakultou Mendelovy zemdlské a lesnické univerzity v Brn, na které se vyuují vinaské a vinohradnické obory. Vinaské obce Pavlov
a Dolní Vstonice s desítkami vinných sklep navštíví ron tisíce milovník vína.
Velkopavlovická podoblast, ve které se velice dobe daí odrdám Neuburské, Veltlínské zelené,
Ryzlink vlašský a Modrý Portugal, zahrnuje vinaské obce Velké Pavlovice, Boetice a Velké Bílovice
Slovácká vinaská podoblast je proslavená odrdami Rulandské bílé a šedé, Müller Thurgau, Muškát
moravský, Frankovka a Cabernet Sauvignon. Vinaské obce Bzenec a Strážnice jsou již od 13. století
stedisky obchodu s vínem. Vinaská obec Svatoboice–Mistín nedaleko Kyjova se vyznauje svžími
víny s vyššími kyselinkami. A práv do tamního vinného sklepa se píšt podíváme.

Dezert s hroznovým vínem
400 g pomazánkového másla, po 200 g cukru mouka a hroznového vína, sáek dtských piškot,
2 vejce, šálek kávy, kakao.
Vejce uteme s cukrem do pny a smícháme s máslem. Formu vyložíme alobalem, dno a okraje poklademe vrstvou piškot pokropených kávou. Na piškoty nateme krém, poklademe kulikami vína, opakujeme
krém. Navrch klademe piškoty, formu pekryjeme alobalem a dáme aspo na 3 hodiny chladit. Opatrn
vyklopíme, poklademe na plátky krájeným vínem a sypeme kakaem.
Další zajímavosti o moravském vín najdou tenái na webu ECHA v sekci Partnei.
Text pipravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
Stední škola hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

„NOVÉ
MAŠINKY“

PROHLÍDKA
KAPLE

Stední škola propaganí tvorby a polygrae ve Velkém Poíí zahájila výuku na nových digitálních tiskových
strojích, které byly poízeny v rámci
projektu „Vybavení polygrackých
dílen digitální tiskovou technologií“.
Projekt byl spolunancován Evropskou
unií. Studenti školy tak budou moci
využívat nejmodernjší techniku znaek Konica a Epson.
(r)

Ve Smiicích uspoádali netradin
pojaté prohlídky tamní zámecké kaple
Zjevení Pán. Netradiní byl as i obsah prohlídky: ve veerních hodinách
se zde návštvníci mohli seznámit nejen s architekturou a historií, ale vyslechnout i vyprávní o legendách a tajemstvích za doprovodu tón varhan
(varhanní doprovod zajistili Jan a Martin Škrabkovi).
(r)

Hasii v topném období asto vyjíždí k požárm komín. Nezasvceným se
možná zdá, že v komínech nemá co hoet,
a i kdyby, tak že žár musí vydržet a požár
nemohou pustit ven.
Pesto jsou požáry komín, respektive
sazí a dehtových usazenin v komínech, asté
a požárn velmi nebezpené. Saze sice není
snadné zapálit, ale když se tak již stane, hoí
velmi intenzivn za velmi vysoké teploty.
To samé platí pro dehtové usazeniny vzniklé pedevším špatným spalováním. Velký
žár nejenže zpsobí nestandardní oteplení
komínu, ale mže zpsobit vznícení holavých materiál uložených poblíž komínu.
Velký žár mže zapíinit i roztržení komínového tlesa a pak už je k penesení požáru
z komínu do pdního prostoru jen kousíek.
Hoení v komínovém tlese proto není radno podceovat. Že v komín hoí, se pozná
pomrn snadno. Uvnit to skuten huí
„jak v piliákách“, komín se výrazn oteplí
a venku z nho šlehají plameny. Pokud zjistíte nkterý z tchto píznak, neváhejte zavolat hasie pes linku 150 nebo 112. Do jejich
píjezdu odstrate veškerý holavý materiál
z blízkosti komínového tlesa, to znamená
napíklad odtažení nábytku od stny, kterou
komín prochází. Požár sazí v komín nikdy
nehaste vodou, komín by mohl popraskat,
nebo dokonce vybuchnout. Do píjezdu ha-

si se mžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími
dvíky nebo ze stechy do komína, ale to je
innost natolik nebezpená, že ji rozhodn
nelze doporuit.
I když média poslední dobou objasnní
povinností ohledn ištní komín vnují
dost pozornosti, není od vci optovn pipomenout, že komín je teba istit pravideln a to min. dvakrát ron komíny na tuhá
paliva a jednou ron komíny plynových
spotebi. Min. jednou ron by komín
ml odborn prohlédnout kominík.
Neudržovaný komín pitom není nebezpený jen z požárního hlediska, ale špatný
odvod zplodin hoení
také mže zapíinit otravu oxidem uhelnatým.
O. Pibyl

TURISTICKÝ KURZ

2011
Na škole ZŠ Komenského se stalo tradicí, že žáci 6. roník vyjíždí
na týdenní pobyt do hor na turisticko
– adaptaní kurz. I letos tomu nebylo
jinak, opt žáky uvítali na chat Prim
v Deštné v Orlických horách. Dti
bhem pobytu plnily rzné turistické
aktivity, poznávaly hrady a zámky
v R, uily se zacházet s buzolou.
Navštívili jsme lanový park, krytý
bazén, muzeum a také se dti svezly
na koních.
red

Prmyslové objekty minulosti i souasnosti - závr
Po dlouhou dobu se mohli tenái tšit na seriál O prmyslových
objektech v Náchod. Jenže vše má v daném ase svj konec. Dokument má zvlášt po fotogracké stránce zdaleka vtší rozsah, ale nebylo možné v novinách ECHO vše otisknout. Pokud by tenái mli
zájem o zhlédnutí kompletního dokumentu, je možno si ho prohlédnout
v Mstské knihovn nebo Státním okresním archivu na Vysokov, kam
byly dodány dva kopírované výtisky. Originál lze získat v elektronické
podob také na adrese: samek.beloves@seznam.cz
V prbhu vydávání seriálu byly tenái dodány nkteré dodatky mén
závažného charakteru. Napíklad malý lom se nacházel vpravo u cesty pod osadou Amerika. Nepodailo se sehnat bližší údaje. Ped válkou
i za války existoval vlevo od hraniního pechodu písník, odkud pedchdci Technických služeb msta Náchoda odváželi na koských povozech kopaný a pesívaný písek. V ulici Svobody kousek nad pivovarem
dnes sídlí malá tiskárna Jana Rejzka, zabývající se také výrobou razítek.
ada dalších drobných rem již nemá prmyslový charakter. Za zmínku
stojí hlavn fotogracký materiál od pana Jiího Spíška, jehož otec pracoval jako vedoucí v Okresním lomu v Blovsi. Pokusím se tedy zopakovat a rozšíit historii lomu nad láznmi.
Kaerv lom, založený v roce 1924 ješt nebyl tak rozsáhlý. Vlevo
mezi bízky v nkolika patrech se vyvážela nekvalitní hlušina. Lom
koupila okresní správa silnic (za války Lom okresu Náchod). Krátce
na to byla postavena tsn nad cestou do Bezové budova drtírny ka-

 Kolejišt uvnit lomu

 Bagr nakládá kámen na damper k odvozu
mene se soustavou drtiek a sít. Nad cestou byla postavena lávka pro
pechod dlník k transformátoru a do šatny. Kámen byl odvážen koskými potahy z nkolika „stání“ podle požadovaných velikostí štrku. Na odvoz odsteleného kamene až k drtice byla zízena rozsáhlá
sí kolejniek s tonami. Velké kusy odsteleného kamene se musely
zvedat run do vozík. Dlníci se museli pi odstelu ped létajícím
kamením skrýt za ochrannou stnou. Náhodní chodci byli na odstely
upozorováni sirénou.
Nový vedoucí pan Jií Spíšek v roce 1956 zajistil pro tžbu modernjší stroje. Ty pak musely být vzhledem k únosnosti mostu a cesty nad
láznmi dopraveny po vlastní ose až do lomu. S bagrem a dvma dampery to již byla o hromadu lehí práce. V té dob se provádly už velké
komorové odstely. Otvory pro clonové odstely se pedvrtávaly svisle
z vrchu. Velké bloky kamene již nešly rozdlit run. Proto se rozstelovaly pomocí dynamitové nálože pikryté blátem. Nálož totiž psobí
smrem silnjšího odporu. Krátce na to byla postavena nová zdná šatna se sociálním zaízením a kanceláí. Pozdji se podailo sehnat i výkonné pneumatické vrtaky na pedvrtání otvor pro nálože. Tžba byla
zahájena i na dalším podlaží záborem Honlova lesa a Hejzlarova pole.
Kvalita kamene ale v rozšíené ásti lomu klesala a tak tžba byla v 80.
letech v tichosti ukonena.
Autor: Antonín Samek 2011

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnjší eské kuchyn, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotebie - kompletní sortiment do byt a kanceláí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

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

Ježí
putování

Nové poítaové uebny
Zaátek letošního školního roku byl
na ZŠ eská Skalice nejen ve znamení
pivítání nových žák do prvních tíd,

Naši Mateskou školu, Náchod, Komenského zdobí ježci,
ježeci, ježurky i celé ježí rodinky, které jsou výsledkem práce našich dtí a rodi. Všem dtem a jejich pomocníkm velice dkujeme za velmi krásné a nápadité ježeky!

Pij te se podívat i Vy! Výstava potrvá
do 16. 11. 2011.
Jdeme cestou ježí, školka je s ním lepší!
Srden Vás zveme.

BOHEMIA – Trafo s.r.o.
Havlíkova 2200, 549 01 Nové Msto nad Metují
Pijme

ELEKTRIKÁE PRO VÝSTUPNÍ KONTROLU
✓ Vzdlání min.výuní list – elektro ✓ vyhláška .50/1978 Sb. § 6
✓ Orientace v technické dokumentaci
✓ asová exibilita

Nástup možný ihned – pracovní doba steda – sobota
Ped návštvou nejdíve telefonicky kontakt za úelem
sjednání schzky:

p. Kozlová, tel. 491 478 217

28. íjen
v Náchod
Den vzniku samostatného eskoslovenského státu oslavili náchodští obané
již ve stedu 26. íjna slavnostním koncertem slova a hudby - Jan Jakub Ryba - Zpv
srdce. Koncert se konal od 19 hodin v kostele sv. Vavince za úasti pedstavitel msta
Náchoda - místostarost Tomáše Šuberta
a Drahomíry Benešové, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, zástupc
náchodského Sokola a Junáku a veejnosti.
Výbor z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a pednesl Vladimír Matjek a na varhany doprovodil jeho skladbami Vladimír
Roubal. Výtžek dobrovolného vstupného
bude vnován na probíhající opravy kostela
sv. Vavince.
NA

Olivy
Nco z historie

Olivy jsou jedny z nejstarších potravin, jejich pvod sahá na Krétu tém ped 5 – 7 tisíci lety. Rychle
se rozšíily do Egypta, ecka, Palestiny a Malé Asie (poloostrov, na kterém se dnes nachází asijská ást
Turecka). O olivách se zmiuje již Bible. Byly také inspirací pro egyptské umlce a hrály dležitou roli
v ecké mytologii. Mnoho starovkých civilizací využívalo olivovník jako zdroj potravy, deva a tžilo
z jeho léivých úink. Olivovník byl také považován za symbol míru a moudrosti. Olivový olej se používal ke konzumaci už kolem roku 3000 p. n. l. ekové uctívali olivovník jako posvátný strom. Olej byl
využíván pi balzamování tl vládc. Listy a vtve olivovníku se staly symbolem míru a byly nošeny vítzi
olympijských her nebo vojevdci v podob pletených vnc.

Pracovní nápl:

Požadujeme:
Min. SŠ vzdlání ekonomického zamení.
Prokázání minimáln ptileté praxe samostatného pracovníka v oboru se schopností
samostatného útování a samostatného
vedení úetní uzávrky. Schopnost práce
s moderními úetními systémy a standardními kanceláskými programy. Znalost
personální agendy vítána.

Nabízíme:
Stabilní dlouhodobé zamstnání,
adekvátní platové podmínky

Nabídky se strukturovaným
životopisem posílejte na e-mail:

ucetni@eurona.cz

Uklidové práce
firma Kovalský

dy čištění oken, koberců,
Předvánoční úkli
autočalounění
telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál
(sáčky, ﬁltry, kobosan)
- výkup a prodej

Víte, že olivy obsahují:
fenoly - látky, které se vážou na cholesterol
antioxidanty - vitamíny K, A, D, E
minerály - vápník, draslík, železo, hoík
nenasycené mastné kyseliny – tyto kyseliny si tlo nedokáže samo vytvoit
Pozitivní úinky olivového oleje
✓ snižuje koncentraci žaludeních kyselin, tudíž brání rozvoji žaludeních ved
✓ povzbuzuje rst vlas a neht
✓ preventivn funguje jako ochrana ped infekními onemocnními
✓ chrání organismus proti rakovin
✓ posiluje imunitu a zpomaluje stárnutí
✓ mírní bolesti zpsobené zánty
✓ snižuje pravdpodobnost revmatických chorob
Olivy a detoxikace
Pravidelná konzumace olivového oleje podporuje celkovou detoxikaci organismu. Pomáhá také
jako lék pi žluníkových potížích a mírní žluníkové záchvaty.

Prodám

Olivy také pro krásu
Olivový olej byl odedávna používán k výživ pokožky a vlas. A i dnes je základem mnoha krém
a kosmetických pípravk. Samotný olivový olej (nebo v kombinaci s vhodnými bylinami) je použitelný
jako zábal na vlasy, po opalování i jako olejíek na jemnou pokožku dtí. Olivový olej se dá využít pi
léb kožních onemocnní, není tedy pekvapením, že mžeme nalézt koupelové soli, sprchové gely,
šampony, tlové krémy a kosmetiku s písadou olivového oleje.

zavedenou, dobe prosperující
rmu zabývající se odpady.

Míla Pavlíková 1.M, Mgr. Vlasta Drobná,
Stední škola hotelnictví a spoleného stravování, Teplice nad Metují,
www.souteplicenm.cz

24 hod. denn!
eská spolenost EURONA s.r.o.
výrobce bytové chemie a kosmetiky
v Hronov hledá pracovníka na pozici:

samostatná úetní práce vetn zajištní
standardních úkol manažerského
úetnictví a reportingu.

Ve tvrtek 27. 10. probhl v restauraci Na koupališti v Náchod další z "Veírk pro nezadané". Osamlé duše z náchodského okresu zpívaly, bavily se a hlavn
seznamovaly do pozdních noních hodin za doprovodu písniek a vtipného povídání
pán Simona a Kanry. Pokud se také cítíte osamle a je Vám nad 30 let, tak jste
srden zváni na další akce, které pro Vás pipravila agentura MiMa ve spolupráci
s panem Martinem Plechaem, finanním specialistou a spoleností Bedimex s.r.o.
Další "Veírek pro nezadané" probhne v pátek 25.listopadu od 19:00h v sálerestaurace
Pod Montací v Náchod Blovsi. Vstupné iní 80,-K a místo je nutné si rezervovat
na telefonních íslech 491 420 198 (PO - PÁ 9:00 - 17:00) a nebo pomocí SMS na ísle
722 289 489. Pipravena je opt živá hudba, tombola a další. Zváni jste i na víkend pro
nezadané, který probhne 2. - 4.12.2011 na horské chat v Krkonoších. Podrobnosti
k akcím naleznete na www.rande.vyjimecny.cz a nebo Vám je ochotn sdlíme na ísle
722 289 489. Na vidnou se tší agentura MiMa

Mýty o...

Provident - pjky

Samostatný/á
úetní

Šance pro nezadané

Nutný idiský prkaz III. tídy
a profesní prkaz a chu do práce.
Velké množství kontakt
a 40-ti letá praxe.
Dvod: odchod do penze.
telefon 724 918 743 (volat po 20 hodin)

ale i otevení dvou nových poítaových ueben v potu 17 + 16 pracovních stanic. Ty budou využívány žáky
I. a II. stupn, ale i speciálních tíd,
v rámci povinných vyuovacích pedmt. Hlavní zamení bude na informatiku.
V povinn volitelném pedmtu si žáci
vytvoí jednoduché webové stránky, nauí
se upravovat a vytváet obrázky ve vektorové a rastrové grace, pracovat ve Wordu, Excelu, Powerpointu. ást nanních
prostedk, které ZŠ obdržela, byla rovnž využita na poízení dataprojektor,
vizualizér, notebook a wi pipojení.
V souasné dob je tedy celkov ve tyech uebnách žákm a pedagogickým
pracovníkm k dispozici 86 poíta. Dle
editelky ZŠ PaedDr. Zdeky ezníkové
byly nanní prostedky erpány z projektu EU. Snímek zachycuje Mgr. Ivetu Beranovou pi výuce informatiky.
Text a foto Ivan Vávra

Tel. 725 725 816
OSOBNÍ BANKROT
Oddlužení zákonnou cestou.
Značná úspora a rychlost.
Máte šanci opět normálně žít.
98% úspěšnost
TEL.: 604 588 681

KREJOVSTVÍ, NÁCHOD
Zakázkové šití
Plesových šat
Dámských odv
Opravy a úpravy odv
Šití záclon a bytových
dekorací
Šimnková Vra, Nová 1881
739 282 133
www.krejcovstvivera.firemni-web.cz

Nová diashow cestovatele Leoše Šimánka
NOVÝ ZÉLAND – Zimní cestování po ostrovech přírodních superlativů
Cestovatel Tasman objevil Nový Zéland
v roce 1642. Nyní na sklonku roku 2011 jej
pro vás cestovatel Leoš Šimánek objevuje
znovu – tentokráte prostřednictvím zimního putování po těchto ostrovech přírodních
superlativů. V jeho velkoplošné panoramatické live-diashow se sedmi projektory jej
můžete doprovázet po plážích omývaných
azurově modrým mořem i čerstvě zasněženými vrcholky hor. A nejen jeho, protože Leoš
Šimánek opět vyrazil na cesty s manželkou
Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou.
Skoro tři měsíce Šimánkovi poznávali novozélandské souostroví – zemí písečných pláží
s palmami, krajinu vulkanických jezírek, horských jezer i ledovců. Byla to cesta na koních,
kánoích, kajacích i lyžích... Leoš Šimánek se
s Vámi o zážitky z cesty podělí nejen v rámci diashow, ale i na stránkách stejnojmenné
fotografické knihy, kterou vydal ve vlastním
nakladatelství Action – Press. Více o autorovi, jeho knihách a diashow najdete na webu:
www.leossimanek.cz
Diashow Leoše Šimánka můžete
v našem regionu navštívit v těchto
místech a časech:

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
(Ne) 27. 11., 15.00 a 19.00 hod., (Po) 28.
11., 15.00 a 19.00 hod.
Společenské centrum, Panská 19
Předprodej: Rychnovská cestovní agentura (bývalý Čedok), Komenského 63, tel.:
494 535 007

 Obálka nové knihy o zimním putování po
Novém Zélandu
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
(Út) 29. 11., 15.30 a 19.30 hod., Kino 70, Boženy Němcové 720
Předprodej: Městský klub, Komenského 30, tel.:
491 470 358
NÁCHOD
(St) 30. 11., 19.00 hod., Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
(Beránek), náměstí T. G. Masaryka 74
Předprodej: Informační a cestovní centrum, Kamenice 144,
tel.: 491 420 420
HRONOV
(Čt) 1. 12., 19.00 hod., Jiráskovo divadlo,
náměstí Čs. armády 500
Předprodej: Městské kulturní středisko, náměstí Čs. armády 500, tel.: 491 483 646
ČERVENÝ KOSTELEC
(Pá) 2. 12., 15.30 a 19.30 hod., Divadlo J. K.
Tyla, Komenského 537
Předprodej: Prodejna tabáku Dali, Sokolská 29,
tel.: 491 463 174

Šimánkovic na cestách...

HRADEC KRÁLOVÉ
(přídavné představení)
(So) 3. 12., 18.00 hod., (Ne) 4.12., 15.00
a 19.00 hod., Aldis, Eliščino nábřeží 375
Předprodej: Informační centrum, Gočárova
1225, tel.: 495 534 482;
Informační centrum, Velké náměstí 165,
tel.: 495 580 492

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY
Kdy? 12. a 13. 11. 2011
vždy od 12 hodin
Kde? Hostinec U Doležalů,
Hlavňov 13, Police n. M.
Co? Vepřové speciality
a vše, co k zabíjačce patří
Prodej přes ulici

Těšíme se na Vaši návštěvu

Realitní kancelá RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel. . 491 422 272, 608 66 77 34,
608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt atypicky ešený v Náchod ve funkcionalistickém dom 1.750.000,-K
-byt zdný 3+1 s garáží a ást.vybavením v os.vl. v .Skalici
Info v RK
-byt 5+1(94m2) družst. v Náchod na Plhov, dm zateplen 1.250.000,-K
-byt 3+1 v os. vl. v Náchod za Penny marketem,ihned volný 950.000,-K
-byt zdný 1+1 v os. vl. v . Kostelci,se zahradou a pdou
455.000,-K
-objekt vhodný k podnikání i bydlení v Horní Radechové
1.480.000,-K
-kanceláe pronájem v Náchod v 1.pate o výme 238m2 22.900,-K/ms.
-restaurace zabhnutá v Novém Mst n/Met., vinárna, bar 4.500.000,-K
-chalupa poloroubená 6km od Náchoda, výborný stav, volná 1.580.000,-K
-chata (25m2) se zahradou 535m2, el. a voda je na pozemku 450.000,-K
-chalupa poloroubená s velkou stodolou Dolsko u Nahoan 1.050.000,-K
-chalupa-rod.dm v Dolní Radechové se zahradou a garáží
390.000,-K
-chata zdná se stavebním pozemkem 1 196m2 v Náchod
Info v RK
-rod. dm novostavba v Jasenné u Jarome, výborný stav 4.800.000,-K
-rod. dm nízkonákladová moderní novostavba v Náchod 6.490.000,-K
-rod. vila s temi byty 3+kk ze 40 let v Náchod u centra
2.390.000,-K
-rod. dm 5+kk v Horní Radechové, ihned k nasthování
1.450.000,-K
-rod.dm 4+1 na Kramoln , dm je ve velmi dobrém stavu 2.340.000,-K
-rod. dm na lukrativním míst v Jaromi, ihned volný
2.500.000,-K
-rod. dm 6+1,1+1 v Novém Mst n/Met., pozemek 452m2 3.399.000,-K
-rod. dm 5+1 v Malém Poíí se zahradou 600m2, volné
1.500.000,-K
-st. poz. 1249m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý
399.000,-K

Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách
190,-Kč kliky
800,-Kč plné

1500,-Kč prosklené
Ceny s DPH

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

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
Nejlepší malíř je podzim, štětec nemá, maluje,
to ti mámo, to ti povím, s barvičkami čaruje.
Podzimníček rád pomáhá a ovoce dětem dává.

Také do hronovské školky přišel podzim.
Stromy na školní zahradě postupně začaly měnit barvy a pomalinku pouštěly listí na zem.
Ve třech nejmladších třídách naší MŠ / Žabičky, Koťátka a Sluníčka / přivítaly děti podzim
společně se skřítkem Podzimníčkem. To je kouzelný skřítek, který se na jaře narodil na dubu,
celé jaro a léto rostl a pozoroval děti, na podzim
spadnul, aby se s dětmi skamarádil.
Děti tak společně se skřítkem Podzimníčkem pozorovaly, jak se každým dnem mění
příroda kolem nich, sbíraly listí, kaštany, žaludy
a jeřabiny. Rozlišovaly druhy ovoce a zeleniny,
společně ochutnávaly a vyráběly. V některých
třídách děti tvořily bramborová tiskátka, v jiných lepily nebo obtiskovaly barevné lístečky.
Ve třídě Koťátek děti zahrály Podzimníčkovi
pohádku „Princeznička na bále“.
Aby skřítkovi nebylo v lese smutno, děti mu
vyrobily opravdové kamarády – skřítky z dýní,
ovoce či zeleniny. Na oplátku dětem Podzimníček rozdal jablíčka, hrušky a švestky a připomenul jim důležitost vitamínů. Děti se se skřítkem
rozloučily veselou podzimní písničkou.
Fotografie ze všech našich akcí jsou připraveny
k nahlédnutí na webových stránkách naší MŠ.
Děti a zaměstnanci MŠ Hronov

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!
z rychlé půjčky do 5 000,- Kč
z individuální posouzení

neban

půjčk

kovní

a na c
okoliv

Nebankovní hypotéky

z vyplácení úvěrů i exekucí
z nemovitost může být i třetí osoby

Hypotéční úvěry - Americké hypotéky
Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

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

www.NABYTEKNACHOD.cz

TRUHLÁSTVÍ
 KUCHYN
 ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK
 3D NÁVRHY ZDARMA
HELTA koop,s.r.o.

TRIGA REALITY realitní kancelá nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dvr Králové n. L.
- byt 1+1 v OV v Náchod (57m2), u centra, plastová okna, zahrada 890.000,-K
- byt 1+1 v OV v Náchod (40m2), u centra, zdný, sklep, kolna, 1.p. 599.000,-K
- byt 2+1 v OV v Náchod (52m2), dm po revitalizaci, lodžie, 1.p.
780.000,-K
- byt 2+1 v OV Nové Msto n.M. (62m2),lukrativní,centrum,rekonst. 1,150.000,-K
2
- byt 3+1 v OV v Náchod (65m ), u centra, pl. okna, velká lodžie 1,049.000,-K
- byt 3+1 v OV v Náchod (57m2), kompl. rekonstrukce, u centra 1,350.000,-K
- byt 3+1 v OV Nové Msto n.M. (57m2), 2006 rekonstrukce,zdné j. 1,670.000,-K
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo pímo u námstí 1,290.000,-K
- dr.byt 1+1 v Náchod (40m2), zd. jádro, nová koupelna, lodžie,revital. 580.000,-K
- dr.byt 1+1 v Novém Mst n.M. (35m2),pl. okna, komora, klidné
640.000,-K
- dr.byt 1+1 v Novém Mst n.M. (30m2),pl. okna, zatepleno, komora 709.000,-K
- dr.byt 1+1 v Novém Mst n.M. (35m2),po rekonstrukci, zd. jádro 770.000,-K
- dr.byt 2+1 v eské Skalici (59m2), zdné,2.p.,výtah,rekon.,lodžie 990.000,-K
- mst.byt 3+kk v Náchod (64m2) pechod do OV, zdné, balkon 1,100.000,-K
- dr. byt 3+1 v Náchod (77m2) plast. okna, zvýš. pízemí, lodžie
770.000,-K
- dr.byt 3+1 v Náchod (74m2),zdné jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K
- dr.byt 3+1 v eské Skalici (74m2), zdné, 3.p., výtah, rekon., lodžie 1,199.000,-K
- dr.byt 3+1 ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 990.000,-K
- 2gen. rodinný dm Náchod Bloves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž
2,290.000,-K
- ad. rodinný dm Náchod, v centru, 289m2, po kompl. rekonstrukci 2,385.000,-K
- rodinný dm-chalupa Nové Msto n.M.,1128m2,výborné místo,cena 690.000,-K
- rod.dm-chalupa ervený Kostelec, 2069m2, klidné, stodola
1,590.000,-K
- rod.dm-chalupa ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,190.000,-K

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Náchodská 604, Velké Poíí

tel. – 491 48 23 48

www.kuchynehelta.cz

Kosmetický salon
Hurdálkova 206, Náchod
(naproti kinu Vesmír, 2. patro)

Tělový zábal UCW
ztráta 15 cm za pouhé 2 hodiny
jinak neplatíte

Kosmetické ošetření
trvalá na řasy
depilace
Indická masáž hlavy
speciální ošetření
očního okolí
V LISTOPADU SLEVA 15%
NA VŠECHNY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Těší se na Vás Petra Rozínková

tel. 775 416 977

* SOUKROM
SEZNÁMENÍ
* Rozvedený 43/177/75 hledá štíhlou ženu
do 35 let, která by chtla prožít hezký život na
statku. Dti nejsou pekážkou. Nejdív SMS.
TEL.:607 950 500
* Rozvedený SŠ 56/183 statné postavy sobstaný, nann zajištný, s vyešenou minulostí hledá pro trvalý vztah ženu vyšší postavy z
Náchoda a okolí. Záliby plavání, kolo, big beat.
TEL.:776 771 450
* Rozvedený 50/182/82 hledá pro stálý život
ženu od 45-50 let, zájmy: píroda, kolo, pes.
Jen vážn, Nové Msto nad Metují a okolí.
Tel. 608 182 137

BYTY
* Pronajmu byt 2+1 ást.zaízený, v Náchod, v cihlovém dom, po celk. rekonstrukci, náj.4500,-K v.fondu opravu + inkaso, kauce 10
tis.K. TEL.:733 735 709
* Koupím 1+kk Náchod Bloves, v pvodním
stavu, do 500.000 K. Tel. 775 791 107
* Nabídnte byt v os. vl. 2+1 v N. Mst n./
Met. cihlový do 1 mil. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna,
zateplení, kuchy, koup., dev. oblož. dvee, náj.
5.500 +voda +el. +plyn +kauce, 608 903 070
* Prodám DB 3+1 v Náchod po celk. revitalizaci. Cena 990 tis.K. TEL.:604 774 115
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov. Tel. 603 920 469
* Sháníme pronájem bytu 1+kk nebo 1+1 v Náchod. Kauce nevadí. Spchá. TEL.:605 423 627
* Pronajmu byt 3+1 cca 75 m2 v centru
Náchoda, volný ihned, náj.5000,-K + inkaso, kauce 15 tis.K, možno i s vybavením.
TEL.:604 774 115
* PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 1 + 1 V CENTRU NÁCHODA. NOVÁ KUCHY , ZD NÉ
JÁDRO, PLASTOVÁ OKNA. V ETN VYBAVENÍ- CENA 750.000 K. TEL.604 632 169.
RK NEVOLAT
* Pronajmu dlouhodob pkný cihlový byt
3+1 78 m2 v Náchod na Brance, nová plast.
okna, internet, tel.732 167 291
* Pronajmu dlouhodob velký byt 2+1 75m2 v
Náchod. Výhodná poloha poblíž centra. Parkování u domu. Nová plastová okna, topidla a kuchyská linka. Pda, sklep, tel., inter., kabel. TV. Kauce
20000,-. Volné od 1.10.2011. Telefon: 736688742
* Pronajmu slunný nadstandardní byt 2+1 v
eské Skalici a Trutnov. Trvalý pobyt. Povinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Prodám byt 1+4M v OV v NA - Plhov. Volné
od 12/2011. Cena 1,300.000, tel.: 725 048 673
odpol. Zn.:Pi rychlém jednání sleva.
* Pronajmu garsonku v Hronov, náj.3600,K + inkaso. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu. Tel:
775 777 073
* Prodám dr.byt 3+1 ul. Pražská 73m2, nová
okna, lodžie, pvodní stav ihned volný, páté
patro, super cena 690.000 K. Tel.777 126 586
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a okolí. Tel: 774 777 073
* Prodej 1+1(36m2) v os.vlastnictví, v klidné
ásti pod námstím v Jaromi-100m od pošty. Vybavení: nová kuchy, jíd. souprava a plovoucí podlaha-vše nové! Souástí je i zahrádka ped domem,
kolárna a sklep. Cena: 745tisíc. Tel:604 631 632
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchod, ul.Bloveská, cena 599 tis.K. Nízké náklady na
bydlení, velmi udržovaný a slunný. V roce
2012 ýmna oken, zateplení a nové balkony.
TEL.:776 637 636 RK NEVOLAT!
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 po rekonstrukci ve
Velkém Poíí, 200 m od námstí, kuch. linka,
sporák, plovoucí podlahy, plast. okna. Nájem
4.000 K + 2500,- inkaso. Kauce. Volný ihned.
Tel. 603 49 54 79
* Prodám/pronajmu panel. byt v Náchod
Plhov 1+1 v OV, nová okna. T.: 604 488 145,
bp.nsk@seznam.cz
* Pronajmu samostatný byt v rodinném domku 2+1 v Hronov za nájemné 4500 K + energie. Kontaktujte m v pracovních dnech po 16
hod. na tel. 608331860
* Prodáme pkný byt 2+kk, který se nachází
ve zvýšeném pízemí. Byt je v osobním vlastnictví po kompletní rekonstrukci. K bytu náleží
sklepní kóje a podíl na spolených ástech domu
a pozemku. Možnost parkování v uzaveném
dvoe. Tel.: 608 245 634
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1 v N.M.n.M.,
nájem 5000,- + služby, kauce podmínkou. Volný
ihned. 776 554 704
* Pronajmu garsonku - naproti Benzin v
Náchod. Nájemné 5000,-K v. inkasa - nutná
kauce 10 000,-K.Tel. 777 05 44 15
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém Mst n.M. Malecí. Pkný výhled. Cena po slev
990.000 K. Tel. 606 247 132
* Pronájem garzonky Náchod - Bloves,
29m2, plovoucí podlaha, nová kuchy. K pronájmu ihned. Cena nájmu 5500,-K/msíc vetn
záloh na energie. Volejte na tel: 776 707 735
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1 v klidné
ásti Nového Msta n/M. Plastová okna, dm
zateplen, možnost internetu. Nájem 6000,-K +
energie. Kauce 20000,-K. Volný od 1.prosince.
tel 608323373
* Pronajmu dlouhodob 1+kk v Novém Mst n/M. Byt je v klidné ásti, zateplen, plastová
okna. Volný ihned. Nájem 4600,- + elektina.
Kauce 15000,-K tel: 608323373

* ŠIKOVN

* Pronajmu byt 1 +1 Náchod Plhov od
1.1.2012, nájem 3000,- + služby, tel. 732 878 457
* Pronajmu byt 2+1 I. kat. v cihlovém dom,
s balkonem. V centru Náchoda. Volný od
12/2011. Tel. 491 428 464 (volat veer)
* Pronajmeme nov zrekonstruovaný byt 50 m2
- za 4500,-K + energie, kauce nutná - 13 000,-K.
Komenského 435 - Náchod. Volný ihned. Tel.605
416 665 (odpoledne) nebo tel. 777 656 855
* Prodám DB 1+3 U NEMOCNICE v Náchod. Výhled na Bražec. Dm i byt po rekonstrukci. RK nevolat! Cena 950 000,-K. Tel.
777 70 55 57
* Pronajmu 3+1 na Kamenici v Náchod. K
dispozici od 1.11. cena 5.700, volejte 725002090
* Pronajmu prostorný byt 3+1 v klidné ásti Jarome, k dispozici sklep, garáž a zahrada. Nájem 6500,- + služby. Volné ihned. Tel.:
725 786 224.
* Prodám byt 1+1, 48m, v Na, 5min. od centra,
zdný, zateplený +sklep/8m/. 776480337
* Pronajmu obyvatelnou kancelá v Náchod - Plhov. Vybavená nábytkem, novou rozkládací válendou, poítaem + internet. Cena
3000,-/msíc vetn náklad (topení, voda).
Tel.774 678 899
* Pronájem 2+1 v rodinném domku v Náchod. Cena dohodou. Tel. 737 182 451
* Prodám družstevní byt 1+1 (39m2) v erveném Kostelci. Byt je po celkové rekonstrukci:
plastová okna, nová koupelna, nová kuchyn
vetn spotebi.K dispozici internet, satelit,
pevná linka. Dm je nov zateplen, nová stecha, nový výtah. Nutno vidt. Cena 600000 K.
RK-nevolat. Tel.731329193
* Pronajmu i prodám slunný byt 3+1 v Náchod, tel.605 789 742
* Pronajmu byt ve Velkém Devíi. 72 m2.
Volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Pronajmu vtší byt 2 kk vybudovaný v cihlovém dom nedaleko centra v erveném Kostelci. Tel. 606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v panelovém dom. Cena
640 000 K v Jaromi. Tel. 606 64 36 35
* Prodám pkný rodinný domek se zahradou
v Hronov. Tel. 732 561 959
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod - Branka, cihlový, nová okna, tel. 777 07 31 31
* Pronajmu zaízený byt ve Velkém Devíi.
42 m2. Volný ihned. Tel. 608 21 31 54
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hronov,
ul. Husova. Velmi dobrý stav, parkování zajištno. Cena 4600,- + inkaso. Kauce 8.000 K.
Tel. 777 152 750
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Poíí. Dm
a byt po celkové rekonstrukci, zateplení, stoupaky, plastová okna, nové jádro, vest. skín, podhledy. Slunný, orientovaný na JV. Výborná dopravní
obslužnost. Cena 843.000,-K, Tel.724874458
* PRONAJMU DLOUHODOB nový byt 2 kk
46m2 v Hronov nedaleko centra. V pípad zájmu
volejte 602133173 mail. renestarkov@seznam.cz
* Prodám DB v Náchod na Brance, 3+1 +
komora, lodžie, celk. plocha 85 m2, 1.patro, cihla, nová okna, JV, klid, píroda, pevod do OV
2014, volný, vyklizený. 1.130.000 K. Tel po
17. hod. 607 680 337
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru msta
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního soudu. Cena 2500K + energie + kauce. Tel. 774
699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám pkný, slunný družst.byt 3+1
86 m2, komplet.zaízený, na sídl. u nem.
v Náchod, 6.patro, výhled na zámek
a Staré Msto, dm po komplet.rekonstrukci. Cena 1 180 000,-K. Nutno vidt.
TEL.:608 110 071
* Pronajmu byt v Hronov, 48 m2, nov zrekonstruovaný 1+kk v pízemí, 6600,-K/ms.
v.inkasa. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Prodám dr.byt 1+1 v Novém Mst n/M
I.kat. 2. patro - 3-tí podlaží, internet zaveden.
Cena 700 000. kontakt 775203529 RK nevolat
* Pronajmu dlouhodob byt 2+1 v Náchod.
Možnost prostoru v nedaleké garáži majitele.
Výhodná poloha, klidné bydlení poblíž Montace. Plroní podnájem + msín SIPO. Kauce
12000 K. Tel. 721 303 867
* Pronajmu Garsonku 1+KK Nové Msto
n.M, 4P-výtah, cena dohodou tel.608223669
* Prodám byt 3+1 v Náchod,os.vl.,cena
780tis. spchá TEL.:774 061 131
* Pronajmu družstevní byt 1+1 v Náchod na
sídlišti U nemocnice od 1.1.2012. Dm je po kompletní rekonstrukci, byt se nachází ve 2. poschodí.
Pípadní zájemci mohou volat na tel. . 723 436 936
* Prodáme družstevní byt 1 + 1 v Novém Mst nad Metují, Spy 33, 3. podlaží, výmra 31
m2. Cena 330 tisíc K. Tel. 733 131 189.

* ROZUMN

* Pronajmu garáž v Jaromi v ulici V zahradách za 700 K msín. Kontaktujte m v
pracovních dnech od 16 hod. na tel. 608331860
* Prodám na okraji Náchoda ásten podsklepený RD 4+1 se zdnou garáží a kolnami,
celk. plocha pozemku 2800 m2, vhodné pro bydlení i jako sídlo rmy. Cena 1600000 K. Tel.
608 245 634
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu
v cen do 1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.:
608 245 634

* Pronajmu garáž Náchod Na cihelnách, 900
K a Náchod Bražec za 700 K, vhodná též jako
sklad. Tel. 606 213 229
* Pronajmu garáž v ul. Píkopy, Náchod. Tel.
606 789 999
* Prodám garáž v eské Skalici, ul. Zelená.
Tel. 723565117
* Prodám garáž v Broumov. Cena dohodou.
tel. 776 140 211
* Prodám nový RD - výjimený dm na
výjimeném míst v Náchod. Info na www.
penziontc.cz
* Prodám RD ve výstavb (hrubá stavba) 6+1 v
obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 550.000K
Tel. 774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome. Dm má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1
cena 2.050.000K Tel.: 774 699 600, 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 uzaveném
objektu v Náchod na Plhov 1200,-K ms.,
pípadn prodám 8000,-K. TEL.:602 145 222
* Prodám novostavbu nízkoenergetického
RD 4+1 na krásném klidném míst poblíž centra Náchoda. Pozemek 630m2. Cena: 2.990.000,K. RK ne! Tel: 737 786 812
* Prodej stavebních pozemk od 700 m2 v
Jaromi. Pozemky jsou zasí ované. TEL.:775
234 959, email:b-vasicek@seznam.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu malou kancelá (2x4m) s výhl.do
zelen poblíž centra, + WC,v nov zrek. dom v
NA. Nutno vidt, náj.1.500+el. +vody +topení
+kauce., tel. 608 903 070
* Pronajmu zaízenou prodejnu potravin a restauraci ve Slavtín nad Met. Tel.
732 381 524
* Pronajmu dlouhodob oberstvení 77 m2, k
sezení 30 míst v Deštném v Orl. horách v blízkosti sjezdovek. Tel. 732 167 291
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 16
M2 (OBCHODNÍ INNOST, KANCELÁ,...)
NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V NOVÉM
M ST N.MET. VEDLE ŽELEZÁSTVÍ.
NÁJEMNÉ DOHODOU. TEL.721977393.
* Pronajmu nebytové prostory v centru Náchoda u námstí, 22 m2, vhodné na kancelá,
kosmetika, masáže, malá dílna, cena dohodou.
Tel. 608 160 215
* Pronajmu nebytové prostory (kanceláe,
sídlo rmy) v eské Skalici, parkování v oploceném areálu. Tel. 777 07 31 31
* 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
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
V TRUTNOV NA KRAKONOŠOV NÁM STÍ, 1.PATRO, CCA 170 M2.VHODNÉ
PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU,
FITNESS CENTRUM APOD. INFO 777 302
483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V TRUTNOV NA KRAKONOŠOV
NÁM STÍ, CCA 123 M 2.VHODNÉ PRO
PRODEJNU, ATELIÉR, KANCELÁE
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 302 483,
777 606 464

NEMOVITOSTI
* Hledáme chalupu v Orlických horách, bližší
požadavky upesníme na tel.: 608 88 30 14
* Sháníme menší pozemek mže být i s chatou v okolí Náchoda. Tel 608 883 012
* Hledáme rodinný dm nebo chalupu k trv.
bydlení pouze Náchod nebo Velké Poíí do 1
mil., k rekonstrukci .Tel.: 721 146 244
* Pronajmu dlouhodob garáž v Náchod.
Tel. 732 167 291
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Koupím louku do 15 km od Náchoda o min.
výme 1 ha. Terénní dostupnost. Tel.:736653367

KOUPÍM
* Koupím NAST ELOVACÍ H EBÍKY se
závitem prmr 5 nebo 6mm. Koupím pár kus.
Tel. 777 200 452.
* Koupím motorovou pilu. Tel. 603 266 454
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozstalost. Peníze na ruku. Pijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Vykoupím vraky vozidel v jakémkoliv stavu,
tel: 777222232
* Koupím staré nebo historické jízdní kolo nebo šlapací dtské autíko. Tel. 603 173 075

* RYC H L E *

* Dobe zaplatím za staré pohlednice a poštovní známky, tel.. 722 907 510
* Knihy a asopisy - koupím i vtší množství,
tel..722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov, tel..
724 020 858
* Koupím knihy Verne, May a jiné dobrodružné, tel.. 724 020 858
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky zn. ITES,
KDN, IGRA, SM R aj., hraky na bowden, autodráhy, vláky 0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské vci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea
aj. staré i poškozené pedmty. Tel. 608 811 683
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství. Koupím také stereokotouky, meoskopy a jiné fotopíslušenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné
jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Provedu odhad vašich poštovních
známek a pohled, pípadn vykoupím.
Kupuji též bankovky a vyznamenání. Tel.
602 735 593

* Provádím údržbu zahrad - pokácím a
proežu deviny, ostíhám živý plot, poseu trávu sekakou i kovinoezem, uklidím
zahradu, odvezu vtve listí trávu, úpravy
terénu a jiné. Tel. 737 564 496
* Provádím úklid po rekonstrukci nebo malování domku i bytu, provádím jednorázový
úklid, mytí oken nebo pravidelný úklid domácnosti, zaídím nákupy, také pohlídám dti,
zdravotní prkaz mám, zkušenosti a doporuení
také, volejte 737 564 496, cena dohodou

DOMÁCÍ MAZLÍCI
* 23.10.t.r. se narodila naší /bígl/ kámošce
Tae št átka. Hledám touto cestou pro 2 psí
holky a 1 kluka lovího kámoše nebo kámošku. Štátka jsou bez PP, ale moc hezká a
zajímav zbarvená. V pípad zájmu zašlu foto,
možnost návštvy a dohoda odbru. 491481430
* Daruji 2 plroní koiky /bíloerná a ernobílá/, zvyklé být doma i venku. Tel. 604717592

AUTO - MOTO

PRODÁM
* Prodám výfuk na seno, prmr trub 50 cm.
Cena dohodou. Tel. 736 675 012
* Prodám dva 3-šuplíkové mražáky á 500,-K.
Pidám zdarma chladniku. TEL.:605 750 468
* Prodám starší kuch. linku (2,8 m) s masivními dvíky z olše, plynový sporák starší, dubový vyezávaný stl + 4 židle, modínový jídelní stl + 4 židle, nehrající piano z roku 1866,
nepoužitý smrkový botník, rohové terárium.
TEL.:604 921 425
* Prodam 8 rolí stešní folii jutadach za 18
K m. Jedna role 75m. 1350 za roli. K tomu
75m lepici pasky jutafol po 6K za m. 75m.
450K celkem. Tel. 724 262 681
* Prodám 8 metrák pšenice a la 280,-K.
Tel. 491 426 804
* Prodám Psp 3, 2x bezdrátový ovlada, nový,
nepoužívaný, cena: 7500,- pište sms 775409467
* Prodám hndou koženou sedací soupravu,
levn. Tel. 607 664 041
* Prodám el. sporák MORA za 800,-K a dále
vlnný koberec 4x5 m, styl peršan - za 1500,K. Tel.737 562 715
* Prodám polohovací postel s elektrickým
ovládáním (fa. REHA) pv. cena 32.000 K,
nyní 20.000 K. Ekologické WC 10.000 K.
Rozložená a popsaná kachlová kamna 10.000
K. Tel. 777 225 355
* Prodám palivové devo - suché, štípané, balené v pytlích, cca 18 kg. Tel. 604 84 41 42
* Prodám sendviové izolaní panely stnové, 100x200, 100x250 cm, tl 8 cm za 275 K/
m2, tl 10 cm za 300 K/m2, na stny, opláštní,
píky, stropy, tel. 728527366
* Prodám kvalitní katrovanou ernozem travní substrát, ideální k obnov a zakládání
nových trávník, do skleník a výsadb. Cena
470,- K/1 m3. Min. odbr 2 m3. Dovezu. Tel:
775 959 962
* Prodám 8 rolí stešní folie jutadach za 18
K m. Jedna role 75m. 1350 za roli. K tomu
75m lepicí pásky jutafol po 6 K za m. 75m.
450 K celkem.

R ZNÉ
* Pivýdlek, vhodné pro každého, vše online pes PC. info. 607 566 519, 606 547 237
* Dchodkyn 62 let hledá práci na 6-8 hod.
jako nap. úklid, prodej, pomocná síla, aj. Nástup leden 2012. Nejlépe Náchod a blízké okolí.
Tel. 723 579 763
* Hledám schopnou paní na výpomoc v domácnosti (1 osoba) v dopoledních hodinách na cca 3 hod. denn - v Jugoslávské ul.(nade
mlýnem) v Náchod. Tel. 605 310 823
* Garážová vrata - sklopná, pod strop, cena
4000,-K. Tel. 603 266 454
* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení
devin, proezy, sekání trávy, práce s kovinoezem, úklid zahrady, odvoz vtví, listí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. Tel:
774740614

* Prodám AUDI A6 1.8Tcombi, 110kW,
r.v.2000 +s.knížka, šedá metal, 6xairbag, ABS,
centr. zamykání, el.okna, aut. klimatizace, dlená zadní sedadla, el. seiditelná sedadla, alu kola,
mlhovky, nastavitelný volant, posilova ízení,
tažné zaízení! Cena: 110tis. Tel:605 727 702
* Prodám ŠKODA FELICIA COMBI, r.v. 1996,
najeto cca 110.000 km, v. zimních pneu na discích. Cena 15.000 K. TK 5/2012. Tel. 732 841 636
* Prodám sadu 4 zimních ALU litých kol +
pneu originál NISSAN, 2x conti winter contact
205/60R, Radial 92H M+S Tubeles TS 790 a
2x Antartica 205/55R 16 M+S, AR 270. Cena
dohodou. Tel. 737 97 00 10
* Prodám motorku Honda transalp 700, rok
výroby 2008, najeto 7000 km + honda kufry, cena
dohodou, možný odpoet DPH. Tel. 606 64 36 35

Montáž a servis
LPG Náchod
- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování
Milan Pšenička tel. 777 05 44 15,
Jizbice 42, Náchod

Přijmu 2 brigádníky
(Nové Město nad Metují a okolí)

na výrobu a prodej palačinek. Praxe
v oboru výhodou. Časová ﬂexibilita a ŘP.
sk. B nutný! Tel: 603 383 056 (po 16.00 hod.)

Nabízím účetní
a administrativní práce.
Tel.: 739 02 79 31

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
TEL.:722 017 653

Zavedená jazyková škola hledá
lektory jazyků na plnou či částečnou
spolupráci. Nabízíme výborné platové
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803
Koupím mince, bankovky,
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

* Vyklidíme pdy, sklepy, byty, garáže, RD,
chaty, klny, pístavky, vše co pekáží - koberce, nábytek, lednice, praky, odpad, atd. Tel:
775959962

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N.Město n/Met.-RD v pěkných lokalitách-ul.Okrajová-větší 5+1-2.850.000,-Kč k jednání,ul.Husova 2,5 mil.Kč,ul.Rašínova .................1,9 mil.Kč
D.Radechová-Dům po rekonstr.,s 2 byty-nová půdní vestavba,plast.okna,střešní okna,plovoucí podlahy............ ..................1.460.000,-Kč SLEVA!
Náchod-Nadst.vybavený byt (včetně nověj.spotřebičů) 1+1 (42m2),nové okna,podlahy,vest.skříně-nutno vidět ................749.000,-Kč k jednání!
Náchod-Plhov-Nadst.byt 3+1 OV po celk.rekonstr.(zd.jádro,plov.podl.,okna,dveře s oblož..) kuch.linka s vest.spotř ........................1.700.000,-Kč
Náchod-Běloves-Kompl. zrekonstr.,zatepl.byt 2+1 (53 m2),lodžie do klidné části,plast.okna,nová koupelna,kuch.linka......................995.000,-Kč
N.Město n/M.-Byt 4+1-zděn.jádro+garáž (malé náklady na provoz)..1.245.000,-Kč a 3+1 OV s plast.okny,po část.rekon ..........1.350.000,-Kč
Náchod-Byt 1+1 (36 m2) u nákup.středisek,s plast.okny...490.000,-Kč a 1+1 (42 m2) OV,po celk.rekonstrukci,s lodžií....................... k jednání
Šonov u N.Město nad Met.-Hospodářský RD (2+1) se stodolou a chlévy,okraj obce,pozemek dle zájmu až 8.000 m2.....................1.270.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M-Větší RD,klidné místo,plast.okna...2,8 mil.Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě ...................1,9 mil.Kč,popř.pronájem
V.Třebešov u Č.Skalice-Usedlost-komplex 4 budov (RD,chlévy,stodola,kolny,garáž..),poz.4.100m2-možnost větších .........................2.700.000,-Kč
N.Hrádek-Řadový dům o dvou bytech 1+1,po část.rekonstrukci,podsklepen,půda k vestavbě,v centru (na náměstí)............................880.000,-Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

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

AUTO-MOTO SERVIS

Stechy

v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

z

jrohan.cz
www.autoprode

l.: 491 453 453

náhradní vozidlo

te

(v případě ponechání vozidla v servisu)

Zelená úsporám
Cenové kalkulace zdarma !
pokrývaské
zednické
klempíské
zateplení budov
tesaské
natraské
bytová jádra
sádrokartony
www.strechy ash.cz
mail: strechy ash@seznam.cz
tel.: +420 608 345 132

HOTEL ELKO

JUDr. DITA VÁVROVÁ

V Náchodě - Starém Městě
zahajuje

Poskytování právních služeb:

OBĚDY

VEČEŘE

Obdy za 59,-K
Zajišťujeme večírky, školení,
svatby a jiné akce.

Po - Pá 11 : 00 – 22 : 00

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice

ROZVOZ OB D
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obd pro rmy, provozovny, prodejny a soukromé osoby.

Tel. 608 824 331

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

V

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

O

É
LN

Právní služby poskytované zejm. v oblastech:
• pevody nemovitostí a obanské právo
• správní právo a zastupování ped úady,
vetn cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody
Novinka: smlouvy o pevodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

O B C H O D N Í P RO S T
O
v Náchod

RY

* dílce do vel.2400x1600x1600 mm
* výběr ze 100 barevných odstínů
* krátké dodací lhůty, příznivé ceny

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,
e-mail: advokat@ditavavrova.cz

CELODENNÍ PROVOZ

Víkendové akce na přání!

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými
plasty včetně fosfátování

advokátka

ci
Pasáž na Kamenici

Potebujete peníze?

Tel.: 777 152 750

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

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

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

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

pijmeme

KUCHAKU
I BEZ PRAXE

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových voz FORD

Nabízíme kompletní servis voz znaky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl
• opravy karoserií a lakování
• pípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny
proﬁ digitální sestavy pro satelitní a DVBT příjem do STA (technologie HUMAX, TOPFIELD,
AXING, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávajících systémů, prodej technologie,montáž, servis
TELKABEL CR, s.r.o.
Českých bratří 89
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz

více info na tel.:
491 422 999
777 790 675
604 264 708

příjem zakázek: Po – 9.oo – 14.oo hod
St – 11.oo – 16.oo hod
Čt – 9.oo – 14.oo hod
úterý a pátek zavřeno

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

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”
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

PO

Z STALOST

Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

VETEŠ

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

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

608103810, 606270421

Podzimní

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SMART PŮJČKA

proez strom
úklid zahrad

na funkci odborného pracovníka speciálního stavebního úřadu
s místem výkonu práce v Náchodě

* nejvýhodnější podm. v regionu
* měsíční splátky * na dobu
8 až 13 měsíců * hotovost
až do domu * rychlé jednání

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40 PSČ 547 61

(jedná se o odb. pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod, jehož pracovní náplní
je výkon funkce speciálního stavebního úřadu, registrace autoškol, evidence žadatelů o řidičská oprávnění)

Požadujeme:
splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (fyzická osoba, která je státním občanem
ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, 18 let věku,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost)
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou dle nař. vlády č. 564/2006 Sb.,
stavební nebo dopravní zaměření výhodou
znalost zákonů č. 183/2006 Sb., stavební zákon + prováděcí vyhlášky k zákonu, z.č. 184/2006 Sb.,
zákon o vyvlastnění, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích + prováděcí vyhláška k zákonu,
z.č. 500/2004 Sb., Správní řád, z.č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů,
z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), z.č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, výhodou
praxe min. 5 let v požadovaném oboru výhodou
řidičský průkaz sk. B výhodou

Předpokládáme:
znalost místních dopravních poměrů v Náchodě a blízkém okolí
dobrou znalost práce na PC
komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme:
předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 1. 2012, popř. dle dohody
platové zařazení - 9. platová třída dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. v platném znění
plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou

Písemná přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (z důvodu
kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních, praxi o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 11. 11. 2011 na adresu: Městský úřad,
k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 61, Náchod.
Obálku označte „konkurz - doprava - neotvírat“.

Bližší informace podá: Ing. Radka Kejzlarová, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Náchod, tel. 491 405 169.

Sleva

30%

5 - 50.000,-Kč

TEL.:

724 173 560

TEL.: 725 317 668

Základní škola V. Hejny
ervený Kostelec
vyhlašuje výbrové ízení na funkci

školního psychologa
pracovní úvazek – 0,5
požadujeme vysokoškolské vzdlání
se zamením na psychologii
Pihlášku s životopisem

do 10. 11. 2011
na adresu:
ZŠ V. Hejny, Komenského 540,
ervený Kostelec, 549 41
nebo e-mail: olejak@zsck.cz
Bližší informace na tel.

491 465 813

Nový zákon by mohl Náchodu pinést každoron
až 24 milion korun
V souvislosti s pipravovaným Zákonem o rozpotovém urení daní (RUD) by mohl rozpoet msta posílit v píjmové ásti
každoron až o 24 mil K. Na souasný stav projednávání jsme
se zeptali otázek Aleše Cabicara (TOP 09), náchodského radního.
Co si pod rozpotovým urením daní mám pedstavit? Není
to jenom ktivní hra ísel?
Vbec ne. Zjednodušen lze íci, že každý obecní rozpoet vetn rozpotu msta Náchoda je tvoen na píjmové ásti daovými
výnosy a to pímými danni (nap. da z nemovitosti) a sdílenými
danmi (nap. DPH, i spotební da), která je administrována
celorepublikov a jistá ást v pomru k velikosti obce je tímto
zákonem piznána obci, a to na stran píjmu v obecním rozpotu.
A tady je jistá nespravedlnost: tyi velká msta - Praha, Brno,
Ostrava a Plze - mají tuto ást nepomrn vyšší než ostatní obce
a msta, tedy i Náchod.
Kdo a pro tedy zmnu Zákona o rozpotovém urení daní
navrhl?
V souasnosti je na vlád projednáváno nkolik návrh, jeden ze
strany našich poslanc (TOP09 a STAN) a druhý ze strany ODS.
My si logicky stojíme za svým návrhem, který by znamenal pro
msto Náchod až 24milion korun navíc každý rok, samozejm
v závislosti na celkové kondici ekonomiky, resp. daových vý-

nosech. Návrhy ze strany ODS sice tuto problematiku ásten
eší, ale dovoluji si ji nazvat „kokopsem“, když na stran jedné
by sice mohlo dojít k posílení rozpot obcí a menších mst, ale
tm velkým se zase navrhují rzné zpsoby kompenzací na stran
druhé. Dle mého názoru tedy neeší samotnou podstatu vci, ale
jsou ponkud alibistické.
Jsou poslanci za TOP09 ve svém snažení osamoceni, nebo již
máte njakou podporu od ostatních parlamentních stran?
Naši poslanci za Královehradecký kraj, Leoš Heger, Jií Oliva
a Josef Cogan jist snad nebudou ve svých snahách osamoceni.
Koneckonc i ODS má z Náchoda dva poslance i KS M jednoho, a tedy z prosté logiky vci vyplývá, že i tito poslanci by se
mli k našemu návrhu piklonit. Vždy nejde o nic mí než o odstranní nerovného pístupu k samosprávám a hlavn o další prostedky pro msta a obce v celém kraji, tedy ne jen pro Náchod.
Ale uvidíme, jak se celé projednávání podaí posunout vped.
Závrem mi dovolte ješt jeden posteh. Jedná se o ukázkový
knižní píklad toho, jak je dležité z našeho pohledu – z pohledu
zastupitel msta Náchoda - být souástí parlamentní politické
strany, navíc zalenné do vládní koalice, kdy regionální a mstská politika a rozhodování mají pímý výstup a vazbu na politiku
centrální.
Dkuji za rozhovor

-zr-

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KVALITA A ZKUŠENOST
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Zajistíme pravidelné odborné prohlídky kotelen včetně zajištění revizí elektroinstalací a tlakových nádob. Zajistíme i školení obsluh těchto
tlakových nádob. Obrátit se na nás můžete
i se zajištěním prohlídek komínových těles.
Taktéž zajistíme revize domovních plynovodů
včetně odstranění zjištěných závad. Součástí
naší nabídky jsou i revize a servis výtahů. VY
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

PIJ TE SI
ZAPLAVAT

Podkování za vzorný
úklid prostranství
v Náchod – Plhov

SK Náchod – Metujští tygi (oddíl
dálkového a zimního plavání) si vás
dovoluje pozvat na propaganí plavání na rybníce Hlavovák (v Hlavov
u Police nad Metují). Celá akce se –
za úasti i otužilc ze sousedního Polska – uskutení 12. listopadu od 13.30
hod. Veejnost s plavkami vítána!

Je velmi málo oban, kteí se zajímají o istotu svého okolí v Náchod.
Ráda bych tedy jmenovit podkovala
zamstnankyním Správy budov Náchod s. r. o. - paní Turkové, Krobové, Bílé, Tunové a ostatním za vzorný
úklid prostranství na sídlišti Plhov.
Dkuje Celbová

I NADÁLE OD NÁS
OBDRŽÍTE
MALÝ DÁREK
SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
Ricochet + squash + stolní tenis
Najdete nás na Facebooku
Squash Centrum Náchod
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

z nabídka služeb při
správě vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro společenství vlastníků
jednotek

Házenkáská hala – Hamra Náchod

Tel. 602 886 577

V Náchod otoili jednosmrky
V úterý 1. 11. došlo k otoení smru provozu ve tyech
jednosmrných ulicích v Náchod a to ezníkova, ást
Tyršova (od lékárny na námstí), ást Poštovní (od pošty
po VZP) a Volovnice a to vetn autobusové dopravy.
Hlavní zmna spoívá v tom, že na námstí se jezdí od
lékárny v Tyršov ulici a vyjíždí se Poštovní ulicí, tedy pesn naopak, než tomu bylo doposud. K otoení smru jízdy
došlo také v ezníkov ulici u gymnázia a ulice Volovnice,
po které se tedy již nedá jet z kruhového objezdu u Itálie
smrem do centra. Smr provozu v ostatních ulicích msta zstává beze zmn!!! Pesto sledujte pozorn dopravní
znaení a ite se pokyny policie!

Umístní zastávek linkových autobus
Náchod – Kramolna
( ervený Kostelec, eská Skalice) a linek mstské hromadné
dopravy (MHD)
Trasa linkových autobus ve smru na Kramolnu:

Autobusové nádraží – ul. Pražská (zastávka OkÚ) – ul.
Nmcové – ul. Mlýnská – ul. eských bratí – ul. ezníkova

– ul. Tyršova – (zastávka SOKOLOVNA – pouze nástupní) –
ul. Podbradova – Kramolna
Trasa linkových autobus ve smru z Kramolny:

Kramolna – ul. Podbradova – ul. Tyršova – Masarykovo
nám. – ul. Poštovní – ul. Parkány (zastávka) – ul. Riegrova
– ul. Mlýnská – ul. Nmcové – ul. Pražská (zastávka OkÚ) –
autobusové nádraží
Linkové autobusy MHD smr na sídlišt
Branka, Bražec:

Autobusové nádraží – ul. Pražská (zastávka OkÚ) – ul.
Nmcové – ul. Mlýnská – ul. Riegrova – ul. Tyršova (zastávka
SOKOLOVNA) – ul. Komenského a dále po stávající trase
Linkové autobusy MHD smr ze sídlišt
Branka a Bražce:

Zpt pojede autobus po stávající trase.

Prolézaky na fotbalovém hišti již slouží dtem
Na mstském fotbalovém stadionu v eské skalici se koncem íjna uskutenila malá slavnost. Zástupci
vedení msta eská Skalice zde totiž oteveli zbrusu nové dtské hišt, kterému vévodí pkný hrad se
skluzavkami, houpakami, šplhací pavuinou. Bhem nkolika následujících dní bude hišt doplnno
ješt o pkné pískovišt. Pro odpoinek dtí i rodi zde budou nainstalovány i laviky a stolky.
Fotbalový stadion v eské Skalici patí mezi tradiní místa, kam rádi míí rodie a dti z celého
msta. Krom hišt na kopanou je zde rovnž atletický ovál, doskoišt a volejbalové kurty, které
hojn využívá sportující veejnost.
(red)

Výše uvedené trasy platí do 11. 12. 2011. Od 12. 12. 2011, tj.
po zmn jízdních ád, dojde ke zmn pouze na trase ve smru z Kramolny (budeme vás opt informovat).

Batist Nej sestikou se stala Monika Vytlailová
Ve zcela zaplnném sále Mstského divadla dr. Josefa ížka v Náchod se utkalo
v sobotu 22. íjna dvanáct sestiek z celé eské republiky a letos poprvé dokonce i ze
Slovenské republiky. Jednalo se o tetí roník vyhlášení ankety o Batist Nej sestiku,
pihlásit zdravotní sestru mohl kdokoliv, léka, ona sama, pacient i její blízká osoba.
Celou akci poádá výrobce zdravotních a hygienických pomcek Batist Medical ervený
Kostelec a David Novotný. Dvanáct sestiek se utkalo v disciplínách jako je pedstavení, otázka od poroty, módní pehlídka sesterských uniforem i úkol z ošetovatelství. Pi
posledním úkolu ošetovaly Martina Gardavského, Muže roku R 2011.

Vítzkou Batist Nej sestikou se
stala Monika Vytlailová z Nemocnice
Náchod - chirurgie, je jí 31 let a pochází z Náchoda. Vyhrála zájezd do Dubaje pro dv osoby. Dostala pjení
automobilu, šperky, hodinky, poukázky
na služby. Ocenni byli všechny nalistky poukázkami, kosmetickými balíky
Bioderma, taškami dárk od Královéhradecké lékárny i hodinkami Axcent.
„Jsem rád, že se to povedlo, sestry
mají náronou a obtavou práci, jsem
rád, že tuto akci berou jako zpestení
své tžké a nároné práce,“ dodává
David Novotný, který projekt vymyslel. Výtžek ve výši 50 000 K byl
vnován pro Hospic v erveném Kostelci pedal ho generální editel Batist
Medical Tomáš Mertlík a poadatel
akce David Novotný.
(kp)

 (zleva) Poadatel akce David
Novotný, Nej sestika Monika
Vytlailová a ministr zdravotnictví
Leoš Heger

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

„KVALITA PROV
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