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BOWLING BAR
NÁCHOD
nad eskou pojišovnou

OPT
V PROVOZU!
Pro rezervace volejte
na tel. .

777 868 148

p or tá l n ác h o ds k é h o r e g i o n u

100 tis. ........... již od 1.449 K/ms.*

w w w. e - n ac h o d s k o .c z

Prodejna stroj
a náadí
Bloveská 168,
Náchod

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

Svářecí
inventory
od
4190,- Kč
Od 16.11. AKCE
na všechny stroje
a nářadí!

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

PEDVÁNONÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

VESTAVNÉ SPOTEBIE
SE SLEVOU AŽ 54 %
KLIDNÝ A ZVÝHODNNÝ
NÁKUP JIŽ NYNÍ

PODĚKOVÁNÍ

200 tis. ........... již od 2.667 K/ms.*

23 000 výtisk

Mateská škola v Náchod na
Komenského ulici oslavila své 60.
výroí založení. Nás, bývalé zamstnace, pekvapilo milé pijetí
od souasných zamstanc. Ocenili
jsme krásnou kulturní vložku dtí a
vkusnou výzdobu celé MŠ.
Pejeme paní editelce Dušánkové a celému kolektivu do další nároné výchovné a pedagogické práce hodn zdraví a úspch. Dkuji,
že jste nám umožnili se opt sejít a
zavzpomínat.
Marie Erlebachová

drát MIG 0,8mm / 5kg
250,- K

JAZYKOVÉ
A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Jsme soudní pekladatelé s dlouholetou praxí a nabízíme obanm i
rmám špikové provedení peklad z/do nminy a anglitiny za píznivé ceny. Poradíme si se všemi druhy text z oblasti práva, obchodu,
techniky, medicíny, farmacie, chemie, zemdlství, stavebnictví atd.
Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969,
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780,
e-mail: jan.moucha@worldonline.cz

1.12.2009 v 19 hodin,
Mstské divadlo dr. J.ížka Náchod

JANEK LEDECKÝ

„Sliby se maj plnit o Vánocích“
Vánoní koncert
Janka Ledeckého s
Nosticovým
kvartetem
poskládaný
z nejvtších (nejen
vánoních) hit – bhem dvouhodinového
vystoupení zazní písn jako Ryba ryb, Sliby se maj plnit o Vánocích, A od tch as,
Nejdelší noc, Pkná, pkná, pkná, Proklínám, Jenom láska a ada dalších…
pedprodej vstupenek:
Informaní a cestovní centrum,
Kamenice 144, tel. 491 420 420

Stolní tenis
- malý sport?
Družstvo žen Sokola eská Skalice hrající v sestav L. Baštáová, A. Hardubejová, I.
Šorfová v dalším kole krajské soutže porazilo družstvo Loko Pardubice B jednoznan
pomrem 9 : 1 a remizovalo s družstvem Montas Hradec Králové 5 : 5. Dvata opt
podala bojovný výkon a pokraují ve výborných výkonech. Po tyech utkáních jsou na
pedních místech úspšnosti jednotlivc, když z 12 zápas dosáhly Ludmila Baštáová 11
vítzství, Irena Šorfová 10 vítzství a Anna Hardubejová 6 vítzství.
L. Baštáová, hrající také okresní soutž muž, pispla k úspchu Knauf Teamu Lipí ve dvou
utkáních proti nelehkým soupem celkem temi body. Tento oddíl je novákem v nejvyšší
okresní soutži, ve tech utkáních své soupe pehrál, s jedním soupeem prohrál a je v popedí tabulky.
PaBa

EU

Dům v Lipí u Náchoda na pozemku se svažitou, jižní orientací. (RD vhodný i pro přestavbu). Příjezd po část. zpevněné komunikaci, parkování v garáži.Plocha pozemků je 1 500 m . Dispozice:
přízemí:veranda, chodba, 3 místnosti včetně kuchyně a jídelny, WC,
koupelna, dílna. I.patro: 2 samostatné pokoje s chodbou, půda. El.
220/380V, obec.vodovod + vlastní studna, tepl.voda-bojler,odpady do
septiku, vytápění-ústřední na TP.
z Cena: 1 390 000,- Kč

P
TI

esko
na talíi

Stavební pozemek v klidné části Bezděkova nad Metují o výměře 618 m2 ............................................. 399 000,-Kč
Zděný byt 2+1 se zahradou po kompletní rekonstrukci v centru Úpice.................................................. 1 090,-Kč/m2
Zachovalý, část. rekonstruovaný objekt, lze využít i k bydlení v Ruprechticích .................................. 595 000,-Kč
Byt 2+1 v samostatně stojícím zděném domě ve Vernéřovicích u Broumova ............................................. 290 000,-Kč
Pronájem prostor v budově bývalého kláštera v Novém Městě nad Metují ...................................... 75 000,-Kč/měs.

Jihoeská vejmrda není žádná sprosárna
V dnešním díle naší gastronomické cesty navštívíme kraj rybník, jižní echy, které jsou
opakovan statisticky vyhodnocovány jako k životu nejpíznivjší a nejzdravjší ást eské
republiky. Mže za to možná i tamní relativn vyvážený tradiní jídelníek. Jeho základ
tvoily vedle brambor, luštnin a zeleniny i rzné druhy masa. Na rozdíl od zbytku republiky se jihoeské kuchainky nebály ani rybích pokrm. Ovšem pozor, na štdroveerním
stole se ryby i na jihu ech objevují až v 19. století. A vhlasný jihoeský smažený kapr
- to je záležitost až první poloviny minulého století. Charakteristickým znakem jihoeské
kuchyn byla v minulosti jednoduchost a úspornost. Základ tvoily polévky - esneka,
bramboraka a kulajda.V lidové kuchyni se na jihu ech dlouho udržela zvláštní úprava
luštnin. Hrách se ti dny máel, pak se naklíený opražil v troub a podával osolený, opepený, nebo na sladký zpsob. V jižních echách se naklíenému hrachu íká „puálka“, na
Chodsku je toto jednoduché jídlo zase nazváno „pálenec“. Puálnice pak byly báby, které
puálku prodávaly ve mstech. K jihoeské kuchyni patí neodmysliteln také povidla. Ta
se používala nejen na populární mouníky jako jsou taštiky a vdolky, ale i na omáku k
ryb naerno. Krom ryby v omáce plavaly rozinky, mandle a oechy. Dále obsahovala
med, pivo, perník, chleba i švestky a spoustu koení. Ken je jedno z mála koení, kterým
obohatili evropskou kuchyni i medicínu Slované. K léení revmatismu se z nj dlávaly oblíbené kenové placky. Dnes se na jihu ech používá ken nejastji jako píloha zvaná „vejmrda“, což jsou jemn nastrouhaná jablka s kenem, octem, solí a pepem, zalitá polévkou
z ovaru a používaná jako píloha k rzným masným lahdkám. „Šmalc“ je zase vyvaené
máslo a v jihoeské kuchyni se užívá k maštní i polití všeho, co omastit potebuje. Hospodyn jej pipravují tak, že rozpustí vtší množství másla, které zpní a po usazení mléných
zbytk pelijí pes sítko. Švanda není jen synonymum legrace nebo Strakonický dudák, ale
na jihu ech také svaené borvky s cukrem a trochou skoice. Teplou švandou se polévají
neplnné knedlíky a je to obrovská dobrota. Na jihu ech mžete okusit i výhradn místní
speciality: bramborové šišky zvané „koiák“, placky „zeláky“, kapra naerno, štiku nebo
pstruha po mlynásku, okouna na másle i rzn upravené houby. Ze zviny doporuujeme
srní kýtu na jalovci, zajíce na smetan, kaní se šípkovou omákou, bažanta s divokým
koením a z drbeže kupavou jihoeskou kachýnku se zelím a knedlíkem.
Text pipravují žáci a pracovníci Stední školy hotelnictví a podnikání SMSD, Hronov, s. r. o.
Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Hvzdy na talíi

POZVÁNKA
Pro zájemce o studium a jejich rodie poádáme již tradin prezentaní akce
s ochutnávkami 2. prosince, 9. prosince a 13. ledna (vždy 15 - 16 hodin).
Ochutnávky jsou píležitostí poznat nkteré vybrané pokrmy z našeho celoroního
cyklu o gastronomii zemí Evropské unie a eska.

PETR KOCIÁN V POŘADU Mr.GS
Galerii oban náchodského regionu, kteí prošli televizními obrazovkami, doplnil v nedávné dob i známý otužilec Petr Kocián. Práv on byl hostem známé talk show Richarda
Genzera a Michala Suchánka Mr.GS. Mluvilo se samozejm o ledasem a „bez obalu“,
ostatn, jak je v tomto poadu zvykem. Tedy nejen o tom, jak je možné pežít ve van s ledovou tíští 51 minut a 31 vtein, ale i o tom, pro nosí otužilci plavky, když je stejn nezahejí,
nebo zda pedchází otužileckým výkonm ádn sepsaná záv ... Kdo nestihl „mistra gé es“
v reálném ase, mže najít odpovdi i na internetové prezentaci TV NOVA: www.tv.nova.cz

info: 777 602 884

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

NABÍDKA PRACOVNÍ
POZOR PÍLEŽITOSTI
- není poteba mít ŽL

Neváhejte
a zavolejte
- dle Vašich schopností
na tel.:

- možnost na pivýdlek
výplata následný msíc

604 660 370
ám
Vít obní u.
e-mail:
os hzk
michaldoubic@centrum.cz
sc

Pronajmeme
zavedený bar
a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.
Volné ihned.
TEL.:777 152 750

ŠOK MŽE SKONIT SMRTÍ
Jedním z mnoha život ohrožujících stav je šok. Mže pi tom postihnout
každého vetn našich nejbližších. Je proto dobré vdt, jak se zachovat,
když se nachomítneme u lovka s píznaky šoku.
Šok mže napíklad být následkem srdení píhody, tžké alergické reakce, silné bolesti, vážného prjmu, krvácení nebo ztráty tekutin. Pi tchto komplikacích
mže natolik poklesnout množství cirkulující krve, že to nebude stait k zásobení
bunk kyslíkem a živinami. lovk s nedostateným okysliováním bunk mže
ztratit vdomí a pokud mu není vas poskytnuta odborná pomoc, i pomrn brzy
zemít. Mozkové buky, pokud zstanou bez kyslíku, mohou po tech až pti
minutách zahynout. Proto je dležité vas identikovat píznaky šoku. Pro laika
to nemusí být jednoduché, a proto je nutné zbystit, když nápadn zbledne kže
(nejzetelnjší je na rtech a konecích prst), kže je chladná a vlhká potem, tep je
rychlý a slabý, dech je povrchní a rychlý, postižený je netený, pomalu odpovídá,
má pocit na zvracení, má silnou žíze v tžších stádiích má poruchy až ztrátu
vdomí. V rámci laické první pomoci nelze šok léit, je dležité ho rozpoznat a
následn zajistit co nejrychleji rychlou lékaskou pomoc (tel. 155) a do píjezdu
záchranky postiženého položit, zdvihnout mu nohy, zajistit mu optimální teplotní
komfort a klid. Postiženému v šoku nedávejte nic jíst ani pít, pouze mu mžeme
otírat rty a obliej (výjimkou je šok z pehátí organismu) a nedávejte postiženému, žádné léky proti bolesti. Poskytování první pomoci není složité. Mnoho lidí
však v rozhodujícím okamžiku o sob zapochybuje a první pomoc neposkytne. To
je nejen nemorální, ale i trestné.
Oldich Pibyl

PAMĚTNÍ MINCE
Hronovští radní schválili prodejní cenu
pamtní mosazné mince vydané u píležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky o
Hronov. Za minci na kart zaplatíte 60,-K,
za pozlacenou minci v devné krabice pak
rovných 600,-K.
(r)

Autoklempíství
zVeškeré opravy karoserií.
zSváení plastových nárazník.
zLakování jednotlivých díl.
zPíprava a zajištní S.T.K
zStíkání dutin a podvozk.
zZajištní pneuservisu.
zVýmny olej,
provozních kapalin atd.

Kramolna u Náchoda
Volejte kdykoliv Tel. 603 325 691

KAPLIČKA
V PĚKOVĚ
na Policku prošla rekonstrukcí. Provedla ji rma STAFIDO nákladem 154
tisíc K. Provedeny byly napíklad sananí omítky, nátry fasády a zábradlí
i zpevnní základové konstrukce. Pi
rekonstrukci byly odhaleny pískovcové
kvádry, pantheon, ímsy a ostní pod
omítkou. Vše bylo pvodní z roku 1888.
(r)

MUŽ DESETILETÍ

V sále Josefa apka v Hronov se v závru íjna uskutenila spoleensko - charitativní
akce Muž desetiletí. Pro ty z vás, kteí sledují akce Davida Novotného, jist není pekvapením, že se jednalo o jisté shrnutí jeho desetileté pilné práce. Ano, akce Muž roku má
za sebou již deset roník a jejich protagonisté se pedstavili práv v Hronov. Akce byla
hojn navštívena i adou celebrit, mezi nimiž nechybli napíklad Svtlana Nálepková,
Ali Amiri, Heidi Jank, Vlasta Horváth a další. Zahlédli jste i tváe známé z politických
kolbiš a komunálního života: senátora Petra Pakostu, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France i starostku Hronova Hanu Nedvdovou. Veerem provázela Lucie
Koaíková - Salamé. Akce Muž desetiletí byla sestavena jako pestrá spoleenská akce.
Všichni se však samozejm nejvíce tšili na samotné klání, ve kterém se „utkalo“ deset
vypracovaných tl i bystrých mozk. Po všech disciplinách porota konstatovala, že titul
Muž desetiletí po zásluze patí Jakubu Kauerovi, studentovi z Ústí nad Labem (vk 23
let). Na snímku je š astný vítz zachycen ve spolenosti Davida Novotného a tch, kteí
rovnž soutžili, le na stupe nejvyšší nevystoupali. Mluvili jsme o tom, že se jednalo
nejen o spoleenskou akci, ale též o manifest solidarity. Je tedy dobré zmínit, že celá akce
vynesla 92 000,-K, které budou dílem spravedlivým vnovány Speciálnímu pedagogickému centru v Náchod a Dtskému domovu v Pardubicích. Jistý nanní píspvek
obdrží na podporu a rehabilitaci i letošní vítz soutže Muž roku Martin Zach, který se
krátce po získání titulu vážn zranil.
Text a foto Ivan Vávra

NEJVTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
eská kvalita za polskou cenu - nap. trojdílná skín š. 180 v cen 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

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

VYSOKOVSKÝ KOHOUT No. 42
Celostátní pehlídka amatérských lm se zahraniní úastí probhne již tento pátek 13.
listopadu 2009 ve 14 hodin v restauraci U kohouta ve Vysokov slavnostním zahájením a první projekcí soutžních prací. Veer ve 20 hodin vystoupí se svým programen Eduard Hrubeš,
kapelník známé Kozlovky. Druhá ast soutžní projekce zane v sobotu l4. listopadu v 8,30.
Odpoledne si autoi vyslechnou pipomínky poroty k jejich snímkm. Veer v 19 hodin zane
oblíbený veírek se soutžemi o ceny. Nedle bude patit od 9 do 11 hodin projekci vítzných

prací, po které dojde k ocenní nejlepších
soutžních lm. V letošním roce došlo 57
prací, z nichž deseti lenná porota vybrala
42 snímk od 35 autor. Poadatel Osvtová
beseda Vysokov musela zajistit ubytování a
ceny pro autory, pipravit projekci, uklidit a
vyzdobit sál a hlavn zajistit nanní prostedky. To není v dnešní dob jednoduché,
nebo pehlídka pijde na 120 tisíc.
Do Vysokova se rádi vracejí autoi,
kteí se zde cítí jako doma, v dobré part mezi kamarády lmai a také pro píjemnou atmosféru, nebo pi projekci je
sál zcela zaplnný. Vysokovská soutž je
jediná v R, která se koná na vesnici. V
minulých ronících tu vystupovali takové
hvzdy lmového plátna jakými byli nebo
jsou Jára Kohout, Jarda Štercl, Wabi Dank, Magda Vašaryová, Ljuba Skoepová,
Václav Faltus nebo Antonim Moskalyk.
Z.Majer
Pro mladý tým

pijmu 2 nové kolegy/kolegyn
do nové kanceláe v Náchod.
Práce pouze v kancelái, ti dny v týdnu.
Požadavky: komunikativní schopnosti,
píjemný vzhled.
 V letošním roce se se svou prací pedstaví i náchodský Mirek Trudi, který si v loském roce odnesl jednu z hlavníchcen.
Foto Zd.Majer

ATLETICKÝ ÚSPĚCH NÁCHODSKÝCH GYMNAZISTEK
Celostátní kolo atletického poháru Corny probhlo 12.- 13.íjna v Beclavi. Garantem soutže byla pítomnost oštpaské šampionky Barbory Špotákové. Soutžilo celkem 32 vybraných družstev, tch nejlepších z republiky, 16 dívích a 16 chlapeckých, která postoupila z
okresních a krajských kol. Dvata náchodského gymnázia obsadila krásné 4.místo. Bronzová
medaile jim unikla jen o pár bodík, tak snad píští rok. Závodilo se za nepíliš pkného poasí, bylo velmi chladno, a pesto jsme se dokali výborných výkon. Zasloužily se o n: Pavla
Rousková obsadila v bhu na 800m 2. místo asem 2:28,24, Barbora Hrubá skoila do výšky 156cm a skonila na 3.míst, dále podaly vynikající výkony Ludmila Vlková, Kristýna
Loudová, Dominika Vejpravová, Klára Nešetilová, Tereza Lindrová, Kristýna Schmidtová a
Anika Zikmundová. Velkým sportovním zážitkem byl pro diváky závrený štafetový bh.
Byla to poslední disciplína celostátního kola v Beclavi a naše závodnice v ní byly jednoznan nejlepší, to znamená první. Všem zúastnným dkujeme a dvatm pejeme i do budoucna mnoho sportovních úspch.
J.N.

… kompletní služby pro Vaše bezpeí

tel. 491 474 150, 608 121 150

Nabízíme rozvoz obd
pro rmy, provozovny, prodejny
a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K.
Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce a matky na mateské

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

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00
tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

ŽALUZIE

renovace kuchyňských dvířek a skříní fólií
(dále nabízíme čalounění dveří, renovaci dveří)
ANDY, Maloskalická 19, ČESKÁ SKALICE, mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,
www.andy-skalice.cz, andy.skalice@seznam.cz



Foto Josef PEPA Voltr

Z Hronova do Náchoda za půl hoďky
Necelá plhodina staila letošnímu vítzi tradiního silniního bhu Hronov-Náchod k
pokoení vzdálenosti mezi námstími obou mst. V letošním 52. roníku byl nejrychlejším
mužem Nikolaj Ryabinin (roník 1981) s asem 0:26:32. Mezi ženami dobhla jako první
Alena Serdvik s asem 0:30:46. Svoji fyzickou kondici provilo 24.íjna mezi Hronovem a
Náchodem celkem 304 bžc všech vkových kategorií.
kp

CENA PRO TV NÁCHOD ZA NEJLEPŠÍ DOKUMENT
Z letošního roníku soutže KAFKA
2009 si ocenní v královské kategorii dokumentu odvezla TV Náchod s.r.o. (krom
toho zde získala TV NÁCHOD i tetí místo
v kategorii zpravodajství). Pipomeme,
že KAFKA je prestižní setkání spojené s
projekcí zpravodajských a publicistických
píspvk, dokument i reklamních spot. Soutž vznikla již v roce 1997 a jejím
hostitelským mstem je Kopivnice. Letos
se jí zúastnilo 29 televizních spoleností
z eské i Slovenské republiky. V porot
zasedli napíklad publicista Stanislav Motl,
scénáristka Lenka Poláková i noviná Jan
Tuna. Náchodská televize zde zvítzila tináctiminutovým snímkem Setkání, jehož
obsahem je život našich krajan v obci
Gernik v tzv. eském banátu v Rumunsku.
„Velmi m tší, že porota ocenila naši prá Jitka Štpánková a Petr Rousek v Kopivnici. Náchodská televize zde získala ocenní za nejlepší dokument v soutži KAFKA
2009.

z školení a služby PO a BOZP
z prodejna požárního vybavení
z prodej ochranných pomcek

STRAVOVÁNÍ

Info: PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
CH ZÁSOB
ZÁSOB: ŽALUZIÍ
sleva až
ROLET, SÍTÍ
35% SHRN. DVEŘÍ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiál z kuchyských desek
z parapet z bytových doplk
z veškerý sotiment truhláské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Podbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

ci s komentáem, že náš snímek mže konkurovat i produkci velkých
televizních stanic. Pitom samozejm vznikl v mnohem skromnjších
podmínkách“, íká editelka TV Náchod Jitka Štpánková. Dodejme,
že s píspvky náchodské televize se mohou pravideln setkat diváci i
na národních televizních okruzích eské televize v poadu Toulavá kamera. Vysílání TV Náchod mžete sledovat i prostednictvím internetu
na domén www.mestonachod.cz
 Dokument Setkání: Možná za njaký as jen datová vzpomínka
na eský svt, jehož as plyne v jiném eišti a jinak, než ten náš. I
pro toto riziko stojí za to jeho píbhy uchovat. I proto se chce TV
Náchod za rok do Rumunska vrátit. Nový píbh, nové Setkání...

WWW.SEDESATKA.CZ
je název nového internetového prostoru
pro seniory. Regionální charakter tohoto projektu vytváí i prostor pro msta a obce, které zde mohou zveejovat rzné zajímavosti
a informace prospšné seniorm. Osta n,
zapnte poíta a posu te sami...
(r)

Prodej vilky
v Polici nad Metují.

Byt v os.vl.
2+1 v I. pate

Pozemek 1178 m2.
Dm eká na nového majitele,
který mu opt vdechne život.

cihlového domu v Polici nad Metují.
V cen je byt.jednotka, spoluvl.podíl na
spolených ástech domu, na pozemcích a také na nebyt.jednotce
- prodejna v pízení.

cena: 1.300.000,-. K
tel.. 606 951 546

Cena: 770.000,- K.
tel..: 606 951 546

Náchodští sokolíci slavili

Ve velkém sále náchodské sokolovny se ve státní svátek 28.íjna 2009 uskutenila slavnost
k výroí založení Sokola v Náchod ped 140 lety. Pi této píležitosti byla na prapor pipevnna stuha eské obce sokolské. V Den eské státnosti položili zástupci Sokola a msta kytice
k desce legioná.
Text a foto Z.Majer

ZAHÁJILI SOUSTŘEDĚNÍM

ást atletické tréninkové skupiny Jiího Vondejce zahájila novou sezónu soustedním v
Krkonoších, ubytováni v Pensionu Karlova chata. Celé soustední bylo zameno v každém
dni ve dvou až tech tréninkových jednotkách = na hrubou kondiní pípravu, správné techniky bhu, utužování kolektivu zájmovými hrami a soutžemi, ale také potebné regenerace v
podob sauny a perlikových koupelí.
„ Všichni jsme nabhali adu nezáživných kopek a kilometr rozdlených do tí výkonnostních skupin dle vkových kategorií, ale vím, že to bude dobe zhodnoceno v nadcházející sezón. V prosinci zhodnotím celý rok 2009 své tréninkové skupiny, která se stále rozrstá
a nyní má již pes tyicet svenc.
Jií Vondejc - trenér

Mediaservis s.r.o.
hledá doručovatele

pro roznášku denního tisku pro oblast:
Bohuslavice n.Met., Olešnice u .K.
Nové Msto n.Met.-Krín
práce je v ranních hodinách,
každý den pondlí až sobota.
Vhodné jako pivýdlek.

ŠACHOVÁ
PRINCEZNA

Kateina Vlková, žákyn ZŠ Na Ostrov
v Jaromi, získala ve své kategorii „zlato“
na Mistrovství eské republiky v Rapid šachu (v Hradci Králové) Kateina zaala hrát
šachy v roce 2005 a již po dvou letech se
zaadila k mládežnické republikové šachové
špice.
(r)

Informace:
Doruovcí stedisko
Hrašeho 15, 547 01 Náchod
tel.: 491 422 337, 602 687 833, 724 006 879

Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových
vyhlašuje dnem 16.11.2009 výbrové ízení
na zjištní zájemce o koupi majetku:
budova č.p.170, pozemku stavební parcela
č. 246 v k.ú. a obci Nový Hrádek.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte
na webových stránkách www.uzsvm.cz,
úedních deskách mstských úad a na tel. . 491 457 280

z aromalampy, vonné tyky, bižutérii
z mandaly látkové na ze i strop
rzných rozmr
z mandaly na hedvábí, obleení a jiné
z prodej Jemene a Chlorelly od rmy
Green Ways i ke konzumaci v ajovn

ajovna a kavárna U ARIELA v Náchod na Kamenici 112

od pondlí do soboty od 10.00 do 21.00 (zavírací hodinu ochotn
posuneme dle Vašeho zájmu) a v nedli od 14.00 do 20.00 hodin.
Rezervace pijímáme na tel.604 893 615

Studenti ACADEMIA MERCURII
v projektu ZELENÉ RATIBOŘICE
Dne 17.íjna 2009 se v Babiin údolí
konala Slavnost strom, která poukazuje na
krásu pírody a dvousetleté stromy, které tam
jsou jako pvodní výsadba parku. Slavnost
poádalo Centrum rozvoje z eské Skalice.
Moje škola, Academia Mercurii, již druhým
rokem s Centrem rozvoje z eské Skalice
spolupracuje. Snažíme se veejnosti piblížit
krásné stromy v zámeckém parku v Ratiboicích. Letos jsme získali grant od Nadace
Partnerství. V píští turistické sezón budou v
parku umístny informaní panely, kde se na
velkých fotograích dozvíte, na jaké stromy
se díváte. Než budou tyto panely umístny,
tak žáci mojí školy, kteí se stali leny ekologické skupiny, vás parkem provedou a o tchto stromech nco poví. Tento rok jsme takto
provádli návštvníky již podruhé.
Slavnost byla zahájena sázením kaštan a
lip v aleji pod zámkem. Od 10 hodin se konala pednáška, která pojednávala o údržb
park u národních kulturních památek. Také
jsme byli seznámeni se závry sympozia k
této problematice - to se konalo letos v Kromíži. Druhá pednáška byla o tom, jak to
zde ve východních echách díve s lesy vypadalo a jak to vypadá dnes.
Po besed pišla ada na nás. Od 12 hodin
jsme návštvníky seznamovali se stromy v
jejich okolí a íkali jim o nich základní vci.
Návštvník bylo hodn a nejvzácnjší, té-

Povinné ručení
2010
auto do 1000
1001 - 1350
1351 - 1850

pro roznos leták 2-3 dny v týdnu
pro oblast Dolní Adršpach
a okolí Teplic n.M.

Navštivte náš krámek
v čajovně

1851 - 2500
nad 2500

1108,-Kč
1187,-Kč
1690,-Kč
2557,-Kč
3662,-Kč

m dvousetleté stromy byly oznaeny stuhami a jmenovkami. Po skonení provázení se konala
beseda s veejností, kde se projednávalo zlepšení a plány do budoucnosti Babiina údolí. Po
besed jsme jeli dom s hejivým pocitem, že jsme udlali dobrý skutek.
Na závr projektu Zelené Ratiboice se bude 1.kvtna 2010 konat Slavnost strom. Již nyní se
pipravujeme a plánujeme, vymýšlíme soutže pro dti, vybíráme zajímavé hosty a programy.
Vydáme kalendá, uspoádáme putování s výstavou fotograí a již nyní vám mžeme zaslat CD
s atlasem devin ratiboického parku. Tším se na vás!
Nikola Umlaufová,
žákyn druhého roníku

Hronováci mají nové náměstí

Slavnostním odhalením pamtní desky a pestižením pásky bylo 30. íjna uvedeno do
provozu nov zrekonstruované hronovské námstí. Na projekt „Revitalizace centra msta
Hronova“ získal v roce 2008 Hronov dotaci z Regionálního operaního programu NUTS II
Severovýchod ve výši 60,2 milion korun. Celkové náklady pesáhly ástku 65 milion korun. Vlastní realizace probíhala v nkolika etapách od záí 2008 až do íjna 2009 a zahrnovala
nejen kompletní rekonstrukci námstí s. armády vetn inženýrských sítí, ale také nkterých
navazujících ulic, chodník a ploch. Po rekonstrukci vznikla na dvou tetinách námstí klidová - pší zóna a na zbytku je vybudováno 49 parkovacích míst. Další parkovací místa vzniknou po rekonstrukci Knáhlovy ulice a za budovou apkova sálu. Kompletn restaurován byl
také Mariánský sloup stojící na námstí.
(kp) Foto: J.Polák

S bonusem 50% a se slevami
Kanc.Náchod, Weyrova 3
Ing. Marie Klímová
Tel. 602 937 541
marie.klimova@obchod.csobpoj.cz
Kanc.HRONOV, Palackého 899
Ing.Jiří Lenfeld
Tel. 737 663 056
jiri.lenfeld@obchod.csobpoj.cz
Kanc.JAROMĚŘ, Náměstí ČSA
Petr Pekárek
Tel. 736 759 352
petr.pekarek@obchodcsobpoj.cz

Akce!!

Bonus Rodinka až 50%
převádíme bonusy na
všechny rodinné příslušníky

PEDANT
Jitka Geislerová
Celoživotní vzdlávání dosplých

* DOŠKOLOVACÍ A ZÁJMOVÉ KURZY
z možnost kvalifikace - ZK pi SOU Služeb Praha
z rekvalifikace - PEDIKÚRA, MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ, VIZÁŽISTKA,
STYLISTIKA
* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDLÁVÁNÍ
v. materiálu v daných oborech
Možnost uplatnní dotace.
Možnost splátek.
Možnost individuální formy studia.
tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové Msto n.Metují

MAPA PRO TURISTY
Nová mapa v mítku 1: 25 000
zobrazující trojmstí

Náchod - Kudowa Zdroj - Hronov
spatila „svtlo svta“.
Využitelná je pro pší i cykloturisty.
K dostání je v informaních centrech.
(r)

„PAMĚT PRO KARLA KRACÍKA“
Jarom bude bohatší o další pamtní
desku. Vnována bude Karlu Kracíkovi,
v jehož biograi nechybí profese majitele umlecké agentury i hostinského.
Pedevším je však Karel Kracík znám
jako mecenáš zajatých ruských voják v
letech 1914 - 18.
(r)

POKRAUJÍ VE SPOLUPRÁCI
V Jaromi - Josefov pokraují ve spolupráci se Slovinskem. Po návštv slovinské
delegace v tomto mst nyní devt uitel tamní Základní umlecké školy F.A.Šporka
navštívilo slovinská msta Celje, Vojnik a Šmartno. Vystoupili též na spoleném koncert
ve šmartnovském kostele.
(r)

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.

Zahradnictví Petránek

Výroba, Prodej a Montáž Tažných
zařízení pro osobní, dodávková
a nákladní vozidla
Zakázková výroba, rozšíení výrobního programu o pálení- dlení materiálu zámenické práce, ohýbání , sváení (zábradlí,výroba pracovních a sváecích stol atd.). Sváení a dlení materiálu (HLINÍKU,DURALU), vetn
povrchových úprav výrobk - komaxit, zinkování, žárové zinkování apod.
Tyto práce, jsou zakázkové, mžeme také zpracovat dokumentaci
k výrobkm od AutoCAD až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka
kvality prověřená 17 lety výroby na trhu.
!!!POZOR AKCE!!!
Nyní pi každém namontovaném Tažném zaízení do konce roku:
MOTOROVÉ OLEJE
DÁREK Dle vlastního výbru
ADITIVA
- produkt od rmy LIQUI MOLY.
AUTOKOSMETIKA
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179,
549 12 Náchod – Vysokov
Kontakty:

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax: 491 420 265 Mobil: 603 360 607
e-mail: svc@svcnachod.cz, www.svcnachod.cz

nabízí
 Podzimní proez strom
Nové Msto nad Metují
T.G.Masaryka 391
Tel. 491 814 302
www.optikametuje.cz
Po – Pá: 8 – 11:30 12:30 – 17
So: 9 – 11

 Kácení strom

NOVINKA: ÚKLID SNHU
Tel. 724 173 560

- 30%

Stední odborná škola
a Stední odborné uilišt,
Nové Msto nad Metují,
Školní 1377

na všechny
dioptrické obruby
(15.11 -15.1)

Vás zve na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
sobota
Firma AGRO CS získala dotace na realizaci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců AGRO CS a.s. ke zmírnění
dopadů ekonomické krize“. Projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Celková výše dotace je 4 187 954 Kč, z toho je 85 % ﬁnančně dotováno z Evropského sociálního fondu, a 15 % ze
státního rozpočtu ČR. Datum realizace projektu je 1. 9. 2009 – 30. 8. 2011.
AGRO CS a.s. se sídlem v České Skalici byla v r. 1996 založena za účelem poskytování služeb pro zemědělství
a zahradnictví, dobývání nerostů, rašeliny a bahna, výroby strojů a zařízení pro všeobecné účely. Firma si zakládá
na své pověsti a za nejdůležitější aktiva považuje své zaměstnance, zákazníky a značky. Rozvíjí harmonické vztahy se
zaměstnanci a se zákazníky s cílem, aby její výrobky zkrášlovaly okolí dle motta: „..dělejte s námi svět krásnější?“.
Do projektu se ﬁrma rozhodla zapojit 80 zaměstnanců, u kterých je třeba se zaměřit na rozvoj obchodních, komunikačních
a manažerských dovedností. Kromě tohoto chce v této krizové době věnovat pozornost zvládání a odstraňování stresu,
implementaci změn, time managementu a plánování. Další obecné vzděl. je oblast IT, obch. angličtiny, enviromentu
a rovných příležitostí.
Účastí na školení se zvýší adaptabilita zaměstnanců v cílové skupině a díky jejich zvýšeným odborným znalostem
a kompetencím vzroste konkurenceschopnost AGRO CS. Realizací projektu se s větší profesní kvaliﬁkací a ﬂexibilitou
zaměstnanců zvýší i spokojenost zákazníků, jíž v době hosp. krize není snadné dosáhnout.

27. 11. 2009
28. 11. 2009

14.00 – 18.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tíd základní školy tyto obory:
STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory: z Mechanik seizova
z Mechanik elektrotechnik
Obory služeb:

z Gastronomie (kucha-kuchaka, íšník-servírka)
z Ekonomika a podnikání (zamení na obchodn podnikatelskou
innost)

UEBNÍ OBORY:
Technické obory: z
z
z
z
z
z
z
Obory služeb:

NÁSTAVBA:

z Mechanik stroj a zaízení

z
z
z
z

Strojní mechanik
Obráb kov
Nástroja
Nástroja
Karosá (autoklempí)
Truhlá
Truhlá

z Elektriká – silnoproud
z Elektromechanik pro
zaízení a pístroje

Cukrá
z Kucha– íšník
Prodava, prodavaka – smíšené zboží
Prodava
z Kadeník
Podnikání
z Podnikání
(pro absolventy u.obor)

Telefon: 491 470 158
Fax: 491 470 174
Adresa: 549 01 Nové Msto nad Metují, Školní 1377
E-mail: info@sossou-nm.cz
URL: http://www.sossou-nm.cz

Společnost Mesa Parts s.r.o.Vysokov, přední evropský výrobce velmi
přesných soustružených dílců pro automobilový průmysl hledá pro
zajištění dalšího rozvoje společnosti pracovníky na tyto pozice:
Logistik

Samostatný personalista
Požadujeme:
• VŠ/SŠ vzdělání
• znalost pracovněprávní problematiky
• zkušenost v oblasti řízení lidských zdrojů
• znalost německého nebo anglického jazyka
• znalost práce na PC
• profesionální vystupování, velmi dobré komunikační
schopnosti, ﬂexibilitu a organizační dovednosti
Vašimi úkoly bude:
• vedení personální agendy
• uzavírání a ukončování pracovních poměrů
• zajišťování náboru zaměstnanců a výběrových řízení
• návrh a realizace motivace zaměstnanců
• plánování a realizace vzdělávacích programů a školení
• aktivní komunikace uvnitř ﬁrmy
• komunikace s externími partnery

Nákupčí

Požadujeme:
• SŠ vzdělání nejlépe technického směru
• velmi dobrou znalost německého jazyka (další znalost
anglického jazyka výhodou)
• schopnost denní komunikace v cizím jazyce
• znalost práce s PC
• organizační schopnosti, systematičnost, zodpovědnost a ﬂexibilitu
• znalost celní problematiky a Intrastatu výhodou

Požadujeme:
• VŠ/SŠ vzdělání nejlépe technického směru
• praxe v oboru výhodou
• velmi dobrou znalost německého nebo
anglického jazyka
• obchodní a vyjednávací schopnosti
• znalost práce s PC
• profesionální vystupování, velmi dobré komunikační
schopnosti, ﬂexibilitu a organizační dovednosti

Vašimi úkoly bude:
• plánování a řízení zakázek
• koordinace a vyhodnocování zakázek
• optimalizace průběžné doby výroby
• aktivní komunikace s ostatními útvary ﬁrmy
• aktivní komunikace se zákazníky a obchodními partnery

Vašimi úkoly bude:
• nákup nástrojů, náhradních dílů a režijního materiálu
• vyhledávání a hodnocení dodavatelů
• zpracování objednávek, příjem a kontrola dodaného zboží
včetně související evidence
• sledování a vyhodnocování nákladů

Svým zaměstnancům nabízíme:
• moderní pracovní prostředí
• možnost dalšího profesního růstu
• perspektivu zaměstnání ve stabilní, mezinárodní strojírenské ﬁrmě
• ﬁremní beneﬁty (příspěvky na dopravu, penzijní pojištění,
jazykové kurzy, stravenky aj.),

Zaujala Vás naše nabídka? V tom případě nám zašlete svůj strukturovaný životopis v českém
a německém nebo anglickém jazyce poštou nebo emailem na adresu:
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 547 01 Náchod
Tel: + 420 491 419 823, Fax: + 420 491 419 807, e-mail: ludmila.bohadlova@mesa-parts.cz

Nebankovní pjky

* S O U K R O M  * Š I KOV N  * R O Z U M N  * RYC H L E *
SEZNÁMENÍ
* Roz. 50/179/65 hledá pítelkyni z
NA a okolí. Jen volat - NE SMS. Tel.
603 711 210.
BYTY
* Pronajmu byt 2+kk ve Velkém Poíí v RD. TEL.:491 483 363
* Pronájem - nabídka DB 2+1 ve zdném dom v Náchod, msíní platby
- 4000,-K nájem, 3000,-K zálohy na
spoteby. Tel. 721 343 806 - jen vážný
zájemce
* Hledáme ke koupi byt v os. vl.
3(4)+1 v Novém Mst n/Met. do
1,5mil. Tel.: 773 559 014
* Pronajmu pkný byt 2+kk v Náchod na Plhov za 6.500,- v. inkasa,
kauce 12.000,-K, tel: 732 379 053 po
15.hodin
* Pronajmu dlouhodob novou garsonku s terasou, 31,30 m2 v 1.NP v
Náchod na Lipím naproti hospod,
nájemné 2.900,-K + inkaso 1.700,-K
+ kauce 13.800,-K, tel.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodob garsonku v
Mlýnské ul., blízko centra, v Náchod,
plast.okna, zateplený dm, nájemné v.
všech služeb 5000,-K, kauce 20 tis.
K. Jen vážní zájemci. TEL.:723 168
499
* Prodám v Náchod byt 2+1 v OV,
zdný v pízemí, nedaleko centra,
plast. okna. Tel. 608 245 634
* Pronajmu v Náchod byt 1+1 v 1.
poschodí zdného domu nedaleko centra, ihned volný. Tel. 604 336 337
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda - samostatn nebo možno i s garáží, od 1.2.2010, tel. 491 428 464
* Pronajmu dlouhodob zdný byt
1+1 v klidné ásti v Nerudov ul. v Náchod, 1.patro, volný ihned. TEL.:606
646 450
* Dlouhodob pronajmu garzonku v
N.mst.n/M. Dm je po rekonstrukci,
zateplený, plastová okna, možnost pipojení internetu. Volný ihned. Pi nástupu kauce 15 000 K. Tel:608323373
* Pronajmu nadstand.byt 4+kk v RD
v Dolní Radechové 140 m2. Cena dohodou.TEL.:724 004 394

* Pronajmu ásten zaízený byt
1+1 v Hradci Králové u Hypernovy.
Volný ped Vánoci. Tel. 603440969
* Prodám DB 1+1 v Novém Mst
n.M.. TEL.:723 623 134
* Pronajmu byt 2kk v Hronov,
35m2, pízemí. Tel.: 724 133 211
* Prodám družst.byt 3+1 v Náchod
- panel.dm u nem., cena k jednání 900
tis.K. TEL.:606 95 15 46
* Prodám byt 3+1 v Broumov, na
pkném, klidném míst u nemocnice.
Cena 700.000,-,tel.736 215 401
* Prodám byt 1+kk 35 m2 v OV Náchod Staré Msto, cena 600 tis., pi
rychlém jednání sleva. RK NEVOLAT.
TEL.:608 417 696
* Pronajmu byt 2+1 v Novém Mst n. M.od 1.12.09. Nájemné 8000 K
vetn energií + kauce. Tel.: 777 671
705
* Pronajmu ást.zaízenou garsonku po rekonstrukci v Náchod, blízko centra Nerudova ul., s výhledem
na Vyhlídku, spol.zahrada, sklepní
koj. 3500,-+ inkaso. Nutná kauce.
TEL.:608 888 141
* Prodám zdný družstevní byt 3+1
v Náchod na Brance z 93. roku, 3.
podlaží. Cena 1 200 000 K. Tel.: 724
827 827
* Pronajmu garsoniéru v Hronov.
TEL.:608 66 77 30
* Prodáme byt 3+1 v OV, Náchod,
sídlišt SUN, ul. Bílá, pkný výhled.
Tel.774 995 906
NEMOVITOSTI
* Pronajmu RD v Náchod 2+kk s
garáží, terasou, zahradou. Nová koupelna. Plyn. topení. Nájemné dohodou.
Kauce 15000K. Tel.776339583
* Sháníme menší rodinný dm na
Náchodsku do 1,5 mil.Tel.: 608 88 30
12
* Pronajmu dlouhodob rodinný
dm ve Starém Plese u Jarome s velkým pozemkem. V pízemí domu se
nachází prostorný byt 2+1 vetn píslušenství v pate pda. K domu patí
stodola vhodná jako garáž a kolna. Nájem 5.000 K, pi pevzetí domu kauce,
tel. 608 90 30 70

* Poptávka po pronajmutí bytu
-1+1-2+13+1-jsem vický katolík
romského pvodu a mám 1 dít, jsem
ochoton složit požadovanou kauci,
pedem dkuji za objektivní nabídky.
TEL.:491 423 250
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 v Hronov ul.Husova (bývalá Jednota), volný od listopadu 2009. Nájemné 5700,+ inkaso, kauce ve výši 10.000,-. Byt
po kompletní rekonstrukci v roce 2007,
velmi dobrý stav. TEL.:777 152 750
* Prodám slunný byt 3+1 v OV na
sídlišti u nemocnice v Náchod. Krásný výhled do pírody a na zámek. Cena
dohodou. TEL.:605 789 742
* Pronajmeme byt 1 s kk v Náchod
na sídlišti U nemocnice. Tel. 608 976
956, 777 29 29 40
* Prodám DB 3+1 v Náchod na sídlišti Branka, super cena, možnost hypoténího úvru, ásten vybaven. V
perfektním stavu, cena 1.400.000,- pi
rychlém jednání sleva. Tel. 602 145
222, RK nevolat
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod na
sídlišti U NEMOCNICE. Tel. 732 167
291
* Prodám byt 2+1 v OV Náchod Plhov, 46m2 volný ihned, cena 870000
K, platba hotov. tel. 607 705 707
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov.
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu sklepní byt v Náchod
1+1, nájemné v. služeb 3500,-K/
ms.. Kauce 10 tis.K. TEL.:775 061
233
* Rodina s dtmi koupí byt 2+1, 3+1
pop. malý domek na Hronovsku, Kostelecku. Tel. 608833747

* Nabídnte vtší rodinný dm mže
být i adovka do 2,5mil. ihned k bydlení v okolí Náchoda. Tel.: 608 667 734
* Sháním v Náchod a okolí RD nebo
chalupu v cen do 1,5 mil. K. menší
zahrádka podmínkou. Tel. 608 245 634
* Sháníme chalupu i na pedlání cca
50km od HK smr Orlické hory nebo i
v okolí . Kostelce i na Broumovsku
do 800tis. Tel.: 608 883 012
* Pronajmu rod. dm u centra eské
Skalice, patrový, ást. podsklepený, 6
velkých místností, 4 malé, kuchyka,
4x sprcha, 5x WC, do souasnosti využíván jako penzion, solárium, vhodný
pro obdobné využití nebo jako ordinace, kanceláe nebo na bydlení. Tel:603
466 788 email: zdenekrybacek@centrum.cz, fotky: www.ubytovaniasolarnistudio.unas.cz
* Prodám garáž v adové zástavb v
„Bosn“, Hronov - Zbeník. Cena: 85
000,-K. Tel. 777 602 884
* Pronajmeme kanceláské prostory
v budov Itálie na Kamenici v Náchod. Celkem 4 kanceláe o celk.výme
91 m2. Možno dohromady nebo jednotliv. K dispozici kuchyka, WC,
výtah. TEL.:777 152 750
* Pronajmu garáž v Náchod E.Krásnohorské, od 1.1.2010. Tel. 491
428 464
* Pronajmu adový rodinný dm
5+1 v eské Skalici - Zájezd, garáž,
zahrada. Tel. 736 633 198

* PRODÁM novostavbu RD v obci
Kramolna u Náchoda, pipraveno
k dokonení dispozice 3 kk, koupelna, WC, tech.místnost,terasa,možnost úpravy dispozice dle vlastních
pedstav. Rovinatý jižní pozemek
(1.200m2) s krásným výhledem do
kraje, klidné místo.Cena 2.750.000,K, Info.: 776 225 466
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ v Náchod na Kamenici.
Volné ihned. TEL.:777 152 750
* Pronajmu adový RD v eské Skalici 5+1 dlouhodob. 6500 K msín,
trojnásobek nájmu jako záloha. Tel.
603268990
* Prodám rod.dm 4+1 v Jaromi,
Albánská ul.198. Cena 2.560.000 K.
Tel.: 775 061 233.
* Prodám rod.dm 5+1 v eské Skalici, celý podsklepený,3 garáže, 2 byty.
Jedná se o cihlový dm, který byl postaven v letech 1991-1993. Dm je nutno zkolaudovat. Cena 1.650.000. Tel.:
775 061 233.
* Prodám rod.dm 4+1 v Jasenné .p.269, celý podsklepený. Cena
1.699.000. Tel.: 775 061 233.
* Prodám nájemní dm v Hronov
se 4 byty, Havlíkova ul.240. Velký
pdní prostor pro další 4 byty. Cena
2.500.000. Tel.: 775 061 233.
* Pronajmu zaízenou chatu u Náchoda (kuchy, obýváek, 2 ložnice,
terasa) s bazénem, udírnou, grilem, BT
apod. Max 4-5 osob. Objekt 800 K/
noc, léto 2010. Tel. 603 711 210
* Pronajmu dlouhodob zateplenou
halu v okolí Jarome. TEL.: 774 308
086
* Pronajmu obchodní a kanceláské prostory v Novém Mst n.M.
TEL.:603 434 073
PRODEJ
* Prodám hrob v urnovém háji ve
Slavoov, vetn mramoru. Cena 5
tis.K. TEL.:606 614 832
* Prod.novou ohýbaku plechu klempískou. Tel.732 365 235
* PRODÁM: Obyvací stna - oech
- 4 dílná, cena: 3 000 K. Zachovalá sedací souprava - mikroplyš, cena: 2 000
K. Tel: 774 337 024
* Prodám dvee 80 cm pravé, levn.
Tel. 490 504 723
* Prodám kompletní roníky 2002 2007 asopisu Western World. Pouze
komplet. Cena 1500,-K. TEL.:606
614 832
* Prodám 7 metrák letošního sena
za 350,-K. Jan Javrek, 552 22 Jasenná 107
* Prodám dvoukolový menší vozík o
rozmru 70x45 cm, Tel. 490 504 723
* Prodám kvalitní pekatrovanou
zeminu ze skrývky, 400,-K/1 m3.
Vhodná pro konenou úpravu zahrad.
Úrodná. Dovezu. Tel: 608 95 95 50

cena 265,-K/g/14k pijedu kamkoliv
tel 774334012 i sms

- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úvrového útu zdarma

* Provedu odhad vašich poštovních
známek a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735 593
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky nap.zn.PRIM aj.
TEL.:777 559 451
* Koupím stará rádia, lampy, a píslušenství k rádium. Tel. 777 559 451
* Koupím jakékoliv zbytky po nmecké armád - helmy, bodáky, zbytky
z vysílaek, ásti uniforem, i siln poškozené. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozstalost.
Peníze na ruku. Pijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky, bakelitová autíka Ites, Kaden a
aut. na bovden, autodráhy, modelové
železnice, vláky 0, H0, TT, N, Z aj.,
hodiny, hodinky, foto pístroje, rádia,
knihy, vyznamenání a ády LM aj. staré
nepotebné i poškozené pedmty. Tel.
608 811 683
* Koupím starý nábytek, rádia, ski,
hudební nástroje, hraky. 776139418
* Koupím starý motocykl a
moped+ND,
motoristické
vci.
773207158
* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné umní známých eských nebo
evropských autor - i poškozené. Za
vybraná díla zaplatím aukní ceny. Tel.
603 511 861

Úvěry na bydlení
a fotovoltaické
elektrárny
Tel. 777 202 921

EVROPSKÁ SPOLEČNOST
nabízí
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Pro podnikatele
a zaměstnance.
TEL.:728 202 060
HLEDÁTE VÁNOČNÍ DÁREK?

U NÁS KREDIT. KARTA VISA
NA 100 000,-KČ!
STAČÍ JEN JEDEN DOKLAD
A 1000,- KČ! BEZ REGISTRŮ
A PŘÍJMŮ

603940082, 731817679
POZOR!!! POZOR!!!
PRO NOV OTEVENOU POBOKU
V NÁCHOD PIJMEME
3-5 SPOLUPRACOVNÍK NA KOMPLATECI
FORMULÁ PRO OBCHOD A SLUŽBY.
VÝDLEK OD 30.000,-K/M.
OMEZENÁ NABÍDKA.

Tel.731733885

R ZNÉ
* Pronajmeme levn vybavenou kancelá v Náchod poblíž námstí, ul.Palackého ( ve smru k nádraží). Tel. 602
204 002.
* Lektorka anglitiny nabízí soukromé hodiny, tel: 607677028
* Pronajmu garáž v Náchod - „u
okresu“, 1000,-K msín. Ihned volná. Tel. 776 794 771
* Penechám pronájem zavedeného
baru v centru Náchoda za odstupné.
Tel. 776 397 392
* Pronajmu garáže v Náchod. První
Za „CIHELNOU“, druhou „u VAKu“.
Tel. 732 167 291
* Pronajmu parcelu na Klínku v Náchod. Informace na tel. 604 384 156
* Pronajmeme nebytové prostory
100 m2 (dosud prodejna) v centru Náchoda. Lze využít i jinak. Tel. 491 474
048 - prac. dny.
* Hledáte marn práci? www.cinnostdoma.cz/dobesova
* Hubneme s rozumem
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Prodám štípané palivové devo pro
krbová kamna, balené v pytlích, suché.
TEL.:604 84 41 42
* Prodám sendviové izolaní panely
stnové,100x200,100x250 cm, tl. 8 cm
275 K/m2, tl.10 cm 300 K/m2, 200
ks, nové, použití na stavbu stn, opláštní. TEL.728527366
* Prodám plastové vchodové dvee 98x198 cm, bílé, hladké, 1/4 izol.
dvousklo kosotverec, 2/4 bílý plast,
výpln 2 cm polystyren, hliníkový práh,
pravé a levé provedení, cena 4500 K,
tel. 728527366

* Domácí práce - Zprostedkuji nabídku domácích prací. Vše posíláno
poštou. Info za nadepsanou a ofrankovanou obálku. Zelená Jitka, Šonov 102,
Provodov-Šonov 549 08
* 40000,- /msín, seriozní práce.
Ne dealer. apod. Tel.: 775 660 679
* www.cinnostdoma.cz/alth64
* Perspektivní uplatnní na 6-10 hodin týdn. Výdlek až 9000,-K za týden. Tel. 603 731 609
* Studenti pozor! Hledáme nkolik šikovných nejen student pro provádní
anketních przkum na téma zdraví na
Náchodsku, Jaromsku. Možnost i pi
škole, až 100 K/hodinu. Tel. 605 844
735

KOUP

AUTO-MOTO

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a objektivy v jakémkoliv stavu i
píslušenství. Koupím také stereokotouky, meoskopy a jiné fotopíslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti.
Tel. 777 559 451
* ZLATO Koupím šperky zlomky

* Prodám vlek na malých kolech,
SPZ, pouze malý OTP, nosnost až 0,5
tuny, 150x160 cm, velmi pkný, stále
garážovaný, ddictví. Cena asi 1900,K. TEL.:739 67 22 21
* Prodám: tyi plech.disky 15 pal-

FINANČNÍ CENTRUM
POMOCI V ČR!

VYHLAŠUJE PŘEDVÁNOČNÍ AKCI
NA SMĚNKY DO 200 000,- KČ!
BEZ REGISTRŮ! VŠEM!
STAČÍ JEN OP! VOLEJTE

731817679, 603940082

Přijmeme
spolupracovníka
do zavedené realitní
kanceláře v Náchodě.
Možnost pružné pracovní doby, praxe a
živnostenský list jsou
vítány.
Tel. 491 470 926.

Nabízím
zprostedkování
expresního úvru.
Volejte
725 100 360
c na O.Mováno,R.Master apod.Cena:2500K. tyi plech.disky 15 palc,5x112 ET55 na VW,Seat apod.Cena
2000K. tyi kusy tém nových zimních pneu 205/60- 16.Cena:3800K.
tyi plech.disky 16 palc R.Espace
IV.Cena:4000K. tyi plech.disky 15
palc na F.Ulysse,Citroen C8, Peugeot
807.Cena:3200K. Tel 608 380 686
* Pestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, www.elektroskutr.cz,
Jarom 777 962 205
* Prodám SEAT IBIZA, rv.98, 3 dvé,
centrál. zamykání, CD pehráva, disky s pneumatikami navíc, cena 35.000
K. Tel. 604 966 410
* Prodám Renault Laguna - perfektní
stav, model 2000, naj. 123 tis. km, klima, ABS, 4 x airbag, servisní knížka,
cena 69 000,-K, tel. 608 76 17 17

STECHY

provedeme práce:
* pokrývaské * klempíské
* malby a nátry * zednické
* tesaské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ

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

 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře
a zázemí
 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno  Dobrý příjezd vozidel
 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2

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

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

POTŘEBUJETE PŮJČIT?

TEL.: 777 152 750

Nebankovní úvěry bez poplatků.
Pro zaměstnance, důchodce,
podnikatele.

PRODEJ A MONTÁŽ

DRŽIT
ISO 9 EL
001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

773 923 040
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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

AKČNÍ NABÍDKA:

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Potebujete peníze?
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

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zamstnance, podnikatele,
dchodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

608103810, 606270421

NE

JVYŠŠÍ CENY

za starý nábytek a nepotebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny pi sthování,
prodeji nemovitosti i likvidaci pozstalosti.

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro digitální sestavy pro satelitní
píjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX), projekty,
rekonstrukce stávajících systém,
prodej technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s. r. o. více info na tel.:
eských Bratí 89
491 422 999,
547 01 Náchod
777 790 675,
604 264 708
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
píjem zakázek: Po - t 9-13,30 h

 nyní sleva pro všechny

-25%

DRUHOTNÝCH SUROV
P+P
KUP
IN
Ý
V
Pavel Plíštil
Zabýváme se svozem, tídním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
Pistavíme kontejner a odvezeme. Koupíme silniní panely.
ul.17.listopadu
ervený Kostelec
tel. 491 462 543

www.srot.tk

PO, ST, PA 8 - 14.30 hod.
ÚT, T 8 - 16.30 hod.
SO 8 - 12 hod.

Tšíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro rmy, samosprávy, instituce.

spolenost provozující sí maloobchodních
prodejen s kvtinami, pijme

PRODAVAČKU/ČE - FLORISTKU/TU

do své provozovny kvtináství Flamengo v Náchod
Požadujeme: vyuení v oboru zahradnice/ník praxe nutná.
Nabízíme: zajímavé nanní ohodnocení
zázemí stabilní spolenosti
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.
www. amengo-kvetiny.cz
Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Ruprechtice u Broumova - zdná chalupa s kachlovými kamny a zahradou 1 629m2 .......................................850tis.
Spyta u eské Skalice - zdný domek 3+1 vhodný k bydlení i rekreaci, pozemek 413m2............................1.250mil.
Hronov - adový rodinný dm na Pínici se zahradou, dm je v dobrém stavu .............................................2.290 mil.
Hemánkovice - bývalé pohostinství na Broumovsku, dobrý stav, víceúelové využití ......................................... 3mil.
Vyhnanice u Vodrad - dvougeneraní RD 2 x 3+kk s pozemkem 1 140m2,dobrý stav ...............................1.940mil.
Chvalkovice - rodinný dm 4+1 s garáží, krytým bazénem, pergolou, posezení s udírnou.............................2.590mil.
Náchod - RD 3+1 se zahradou o výme 835m2 na klidném míst nedaleko centra ......................................2.990mil.
Náchod - volné 1-3 kanceláe u centra...Info v RK,Hronov - pronájem kanceláí u centra ..........................Info v RK
Vestec u Lhoty pod Hoikami - chalupa se stodolou, kolnou a zahradou o výme 787m2.............................550tis.
Náchod - Bloves - byt 1+1 v OV s lodžií...790tis., Náchod - pronájem prodejny................................6 000,-K/ms.
Kramolna - rodinný dm 5+1 po kompletní rekonstrukci s pozemkem o výme 1 284m2 ..........................3.399mil.
Hlav ov u Police n/Met. - býv. prodejna vhodná jako dílna nebo sklad. prostory................................................650tis.
Náchod - Plhov - slunný byt 2+1 v os. vl. s výhledem do okolí, podlahová pl. je 45,48m2 ................................940tis.
Svtlá u Hoiek - RD s pozemky 5 398m2 na klidném míst u lesa, pkná lokalita ....................................1.710mil.
Nový Hrádek - rodinný dm 3+kk k bydlení i rekreaci, 200m od lyžaského vleku .......................................1.270mil.
Nové Msto n/Met. - adový rodinný dm 5+1 s garáží, zahradou a zastešenou pergolou ............................3.700mil.
Broumov - vtší RD 2 x 3+1s garáží s velkou udržovanou zahradou o výme 5 708m2...............................3.630mil.
Dobany, okr. RK - zdný domek vhodný k bydlení i rekreaci, pedhí Orl. hor ...............................................750tis.
Olešnice v Orl. horách - zdná rekreaní chalupa s pozemkem o výme 680m2 ...............................................750tis.
eská Skalice - poloroubená chalupa na návsi v Malé Skalici k bydlení i rekreaci ....................................990 000,-K
Olešnice v Orl. horách - zdný domek se zahradou na klidném míst,k rekreaci i bydlení ...........................1.250mil.
Jizbice u Náchoda - RD 4+1 se zahradou 624m2, garáž, dílna, 2 x kolna, ihned k bydlení ..........................1.750 mil.
Police n/Met. - st. pozemek o výme 739m2...420 000,-K a novostavba RD 5+1 ......................................2.660mil.
Javor u Teplic nad Metují - prostorný dm vhodný na zbudování 4 - 7 byt. jednotek...................................1.590mil.
Lhota u Nahoan -st. pozemek 623m2...385tis., ervená Hora - st. pozemek 1126m2 ........................... 400,-K/m2
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pipravena v naší kancelái Rako a to denn od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. . 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

KUPTE SI ZIMNÍ PNEU VČAS ZA NEJLEPŠÍ CENY

* zimní pneu
* ocelové ráfky
* Alu disky

732 918 500

Pneu Servis ISÁK Česká Skalice
(naproti čerpací stanici Benzina)
KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního
systému
Vám nabízí prodej
z sádrokarton z tepelných izolací z zateplení fasád
z maltové smsi z omítky Terranova z desky devoštpkové a cetris
z okna Velux z dvee PORTA, KRONODOOR
Provádíme
z montáž sádrokarton

Bloveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

Město Náchod pronajme byty:
Francouzská ul. p. 349 - volný byt . 4, vel. 1+1 ve 2.NP o výme 34, 75 m2
Odboje p. 50 - volný byt . 4, vel. 1+2 v 1.NP o výme 92,8 m2
Pidlení bytu do nájmu bude uskutenno uzavením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6
msíc se závazkem platnost smlouvy opakovan prodlužovat, jestliže nájemce bude ádn
plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :
Byt . 4/349 - min. výše nájemného 50,13 K/m2, kauce 20.000,- K
Byt . 4/50 - min. výše nájemného 51,60 K/m2, kauce 25.000,- K
Do výbrového ízení se mže pihlásit zájemce, který má trvalý pobyt v Náchod a spluje
všechny následující podmínky:
a) nesmí být vlastníkem i spoluvlastníkem nemovitosti urené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpeuje bydlení v samostatném byt
b) v posledních 24 msících neml dluhy po splatnosti vi Mstu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( nap.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v pestupkovém ízení
e) doloží schopnost dlouhodob platit nájemné z vlastních píjm nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypovzen nájem bytu na základ dvod uvedených v $ 711 odst.2
s výjimkou písm. e) obanského zákoníku v platném znní (platí i pro výpovdi z nájmu z
tchto dvod podle pedchozího znní obanského zákoníku)
g) výbrového ízení se nemohou zúastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu msta penechali byt do podnájmu, nebo ti, kteí v takovém byt neoprávnn bydleli.
Splnní podmínek osvdují zájemci estným prohlášením.
Nabídky se pedkládají samostatn v uzavené obálce v levém horním rohu oznaené nápisem:
Výbrové ízení - byt 349/4 - neotvírat
- byt 50/4 - neotvírat
- byt 50/4 - neotvírat
Adresovat na MÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddlení.
Uzávrka pihlášek : 04.12.2009 do 13,00 hod.
Informace tel. 491 405 247

 nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu
 nabÌdka zkuöenostÌ
pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Vaöe spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ je spoleËenstvÌm
lidÌ, kte¯Ì plnÌ svÈ z·vazky. M˘ûe se vöak st·t, ûe
vaöe klidnÈ souûitÌ bude naruöeno nedodrûov·nÌm
domovnÌho ¯·du, neplacenÌm ˙hrad za uûÌv·nÌ bytu.
NabÌzÌme vedenÌ soudnÌch spor˘ s neplatiËi Ëi
soudnÌch spor˘ vypl˝vajÌcÌch z nedodrûov·nÌ domovnÌho ¯·du. Tyto pr·vnÌ ˙kony dok·ûeme ¯eöit
rychle a efektivnÏ. VY budete bydlet, MY se o V¡S
budeme starat!

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ
Vážený pane inženýre, před několika měsíci jsem se dočetla ve Vašem příspěvku, že pokud bych chtěla ve svém podnikatelském voze
kategorie N1 vymontovat mřížku, která je tam v podstatě jen kvůli
možnosti odpočtu DPH a ve voze jen překáží, musela bych přikročit
k předkvalifikaci tohoto vozu na kategorii M1 s tím, že je k tomu mj.
potřeba technická prohlídka a další náležitosti na dopravním úřadu,
jak jste popisoval. Nyní jsem zahlédla v novinách článek, ve kterém
psali, že mřížku mohu klidně vymontovat a předkvalifikaci přitom vůbec neřešit. Je to pravda?
J.N., Náchod
Pravda to je. Umožnila to novela zákona o provozu vozidel
na pozemních komunikacích, která vyšla ve sbírce zákonů jako č. 283/2009 Sb. a platí od
15. září 2009. Od tohoto data nemusí mít vůz kategorie N1 dělící přepážku. Jedná se přitom
výhradně o osobní vozy upravené na nákladní (zpravidla pouze uvedenou přepážkou a začerněním zadních bočních oken, někdy i omezením počtu míst k sezení, zpravidla z pěti míst na
čtyři).
Podle novely tedy nemusejí mít uvedená vozidla za poslední řadou sedadel přepážku oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad s tím, že novela platí i pro vozidla už přestavěná, je tedy možné provést demontáž přepážky bez jakýchkoliv úředních schvalování.
Je pro úplnost uvádím, že i bez této přepážky zůstane daný automobil nadále v kategorii
N1. Demontáž přepážky tak nemá žádné daňové dopady. Při demontáži tak nevzniká žádná
povinnost dodanění daní z přidané hodnoty. Rovněž při prodeji automobilu odvedete daň z
přidané hodnoty, jak jste byla zvyklá (a jak je to už ostatně běžné i u automobilů kategorie M1
pořízených od dubna letošních roku s možností uplatnit odpočet DPH na vstupu).

ECHO V KUCHYNI
SMETANOVÁ
MASOSMĚS
Nejprve si připravíme masovou směs.
Smícháme cca 1/2 kg mletého masa,
najemno nakrájenou cibuli, 5 namačkaných česnekových stroužků, lžíci plnotučné hořčice, mletou sladkou papriku,
směs koření na kuře, pepř, sůl, 2 vejce
a zahustíme strouhankou. Na pánvi rozpálíme tuk a pokládáme po lžících masovou směs. Po všech stranách opékáme za
opatrného promíchávání. Opečené maso
vybereme z pánve. Výpek přelijeme do
hrnce, přidáme nakrájenou cibuli. Tu
zpěníme a přisypeme hladkou mouku.
Kostku kuřecího bujonu rozpustíme v
hrnku horké vody spolu s dvěma lžícemi
kořenící směsi Kuchárek. Tím zalijeme
jíšku, promícháme a přilijeme smetanu,
nebo mléko a vodu podle vlastní volby
na hustotu omáčky. Určitě je lepší nešetřit smetanou nebo mlékem. Omáčku
za občasného míchání prováříme asi 20
minut. Nakonec do omáčky nasypeme
masovou směs. Jako přílohu jsem zvolila
špagety a udělala jsem dobře.
Tak, ať Vám chutná...
přeje Laďka Škodová
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Hledáme nové tváře! Zájemci a zájemkyně hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
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foto: Ivan Vávra

Ing. Otakar Svatoš, daňový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

SKLENĚNÝ MAGIK
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Squash centrum Náchod

Ricochet + Squash + Stolní tenis

Házenkářská hala - Hamra, Náchod
tel. 602 886 577
E-mail: squash-centrum@seznam.cz

Ve dnech 15.10. až 17.10.09 probíhal v
Železném Brodu jubilejní 20.ročník kouzelnického festivalu Skleněný Magik.
Festival měl mezinárodní účast kouzelníků z Izraele, Maďarska, Německa, Polska.
Jan Tomeš alias kouzelník TOMMY z Náchoda získal 2. místo v kategorii Všeobecná magie, které se účastnilo 60 soutěžících.
Celý festival uváděl známý kouzelník Pavel
Kožíšek, který zde před dvaceti lety, pracoval jako oponář a díky řediteli festivalu
Vladimíru Gernátovi se stal profesionálním
a známým kouzelníkem. Na galavečeru vystoupilo i Duo Carlos
z Náchoda. Veronika
Michlová
Foto: Jan Tomeš alias kouzelník TOMMY
z Náchoda získal
2.místo v kategorii
Všeobecná magie

Bronz krasobruslařky Adiny Hovorkové
Krasobruslařská sezóna byla zahájena o víkendu 24. a 25.října. Na první závod do vzdálené Ostravy se sjelo celkem
30 krasobruslařek v žákovské kategorii.
Náchodský oddíl zde zastupovala Adina
Hovorková (13), která svými jistě předvedenými programy získala bronzovou medaili. Jistota a elegance volné jízdy musela
kromě šesti čistě předvedených skokových
prvků přispět k rekordnímu zisku 83,31
bodů. Tento úspěšný vstup do nové sezóny
příjemně překvapil nejen samotnou závodnici. Byl dobrou zprávou pro celý oddíl TJ
Kraso Náchod a trenérský kolektiv, který
s mladými krasobruslařkami systematicky
pracuje. Adině a ostatním závodnicím přejeme mnoho takovýchto úspěchů v rozjeté
sezóně.
J.H.
Foto: zleva Jana Čejková z USK Praha,
Jana Coufalová BK Ostrava a náchodská
Adina Hovorková
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185
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