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SNHOVÉ FRÉZY
kolové, pásové

nejnižší
ceny v R

www.novinyecho.cz
Roník 15/íslo 33/28. listopadu 2008

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

AKNÍ CENY
TV LCD - PLAZEM

AKNÍ CENY MYEK
SPORÁK i PRAEK

Sváecí invertor
GYSMI AC/DC
Pro svaování hliníku,
nerezu, mdi a oceli metodou TIG a obalenou elektrodou Možnost uložení
pti nastavení do pamti.
Nastavitelné funkce Hotstart, Antistick, ARC-force.
Chlazení hoáku plynem,
nebo kapalinou.





EGLO
PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Stojací lampy již od 499,-Kč

kupon 10% sleva

„U ANDÍLKA“
NOVÉ VÁNOČNÍ ZBOŽÍ

* DEKORACE
* VÁZY
* DÁREČKY

Pro prvních 25 zákazník s kupónem k nákupu nad 500,-K DÁREK
Prodejna svítidel a interiérových doplk Náchod, Na Hamrech (emeslnické centrum)
po - pá 9 - 17 hod, so 8.30 - 11 hod.

Sváecí a vzduchová technika
Plhovské námstí - Náchod
www.e-svareni.cz,
tel. 491 427 345, 608 36 50 36

Prodejna
stroj
a náadí
Bloveská 168,
Náchod
nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

vše pro
PROFI + HOBBY
GARÁŽOVÁ VRATA

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

V.V.plastová okna
dvee

Kamenice 107, 547 01 Náchod
Spolenost s dlouholetou praxí v oboru úetního
a ekonomického poradenství nabízí zájemcm z ad
podnikatel fyzických a právnických osobtyto služby:

z Prbžné vedení úetnictví
a daové evidence
z Jednorázové zpracování úetnictví
a daové evidence
z Vedení mzdové agendy
z Ekonomické poradenství
Kontakty: 491 424 924, mobil 606 789 999

Velké zimní slevy
plastových oken
Prodáváme okna
z prolu VEKA
Náchod Kladská
naproti PEKÁRN
telefon:776 583 501
mail:plastovaoknana@email.cz

DOPRODEJ MLADÝCH VÍN 2008

Zajímavé ceny
pro obce, hotely
a další organizace

Tel.: 608 963 288
www.snehova-freza.cz
Robert Matyáš, Pohoí 155, Dobruška, tel: 608 963 288

22 500 výtisk

info:
777 602 884

snaze předvést Vám své dovednosti a
schopnosti. Sami budete moci posoudit,
jak se jim toto povedlo.
Během celé výstavy je zajištěno bohaté
občerstvení, prodej uměleckých výrobků
nejen s vánoční tématikou, a doprovodný program, při kterém se na Vás budou
těšit i známé osobnosti. Pojďte společně
s námi vstoupit do světa pohádek a na
chvíli zapomenout na všední starosti.
Jen pojďte, brány pohádek se již pomalu
otvírají......
Výstavní doba:
Čtvrtek 11. 12. - 14.00
vernisáž výstavy - 18.00 hod.
Pátek 12. 12. 9.00 - 18.00 hod.
Sobota 13. 12 9.00 - 18.00 hod
Neděle 14. 12. 9.00 - 17.00 hod.
Eva Bartošová, Střední škola, Nové
Město nad Metují

ELEKTRONICKÁ HUDBA V ČESKU
je název nové knihy Soni Peroutkové z Broumova, která si po vydání sbírky
poezie a meditativních úvah „odskočila“
do světa elektronické hudby. Její nová
kniha - po úvodní analýze a představení základních druhů a typů elektronické
hudby - přináší zajímavé rozhovory s
předními českými DJS. V závěru knihy se také dozvíte, jak vnímá produkci
elektronické hudby samotní tanečníci
a návštěvníci těchto akcí. Nechybí ani
fotografická příloha sestavená z portrétů předních DJS. Kniha je koncipována
věcně a též biografie DJS jsou napsané
precizní úspornou formou. Nebyla by to
ovšem básnířka Soňa Peroutková, kdyby alespoň větší tématické celky neuvedla okřídlenými rčeními a citáty. Za
všechny snad jen citace k analýze stylů
elektronické hudby: „Hudba musí být
něčím božským, co otevírá naše nitro“.
(Thern)
Knihu si můžete zakoupit pomocí
stránek www.knihovnicka.cz nebo v
knihkupectvích při správném uvedení
jména autorky a nakladatelství. Dodejme tedy, že knihu vydal a vytiskl Tribun

EU v edici Knihovnicka.cz. V měkké
vazbě stojí tato zajímavá a originální
publikace (200 stran textu a fotografií) 350,-Kč, v pevné vazbě její cena
činí 450,-Kč. (foto - obálka knihy)

Otevřeno od 1. září 2008

Další nabídka na

P
TI

Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční výstavu, letos na téma „Z pohádky
do pohádky“, která se koná ve dnech 11.
- 14. 12. 2008 v prostorách novoměstského zámku.
Stalo se již tradicí, že v čase předvánočním pořádá Střední škola Nové
Město nad Metují výstavu Vánoce s květinou. Šestnáctý ročník výstavy přináší
mnoho změn. Již samotné téma výstavy
„ Z pohádky do pohádky“, dává tušit, že
nahlédneme do světa fantazie a nekonečných možností, kde dobro vítězí nad
zlem a kam děti i dospělí rádi vstupují.
Záměrem letošního ročníku je propojení všech našich učebních oborů v jeden
celek. Zámečníci, švadlenky, aranžéři,
pradlenky, cukráři, pečovatelky, kuchaři i praktická škola sestavili při tvorbě
jednotlivých expozic společné týmy ve

EU

Vánoce s květinou

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

www.realityeu.com
Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Nabízíme k prodeji rozsáhlý dům v klidné lokalitě nedaleko
centra Náchoda s možností zbudování až 4 bytových jednotek. K
domu náleží zahrada a samostatná garáž. Objekt je napojen na
kanalizaci,vodovod a el. 220/380V. Investice nutné.
Cena: 1 795 000,- Kč

Rodinný dům v Bohdašíně, zahrada 1486 m přírodní jezírka, vl.studna...........1 299 000,- Kč
Vila v klidné části Hronova, 2 byty vlastní vchod, zimní zahrada, garáž..............1 990 000,- Kč
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna....4 995 000,- Kč
Menší rodinný dům nedaleko centra České Skalice, 3 místnosti, kuchyň, WC.........120 550 EUR
Zděný družstevní byt 1+1 v Náchodě na Brance, v 1. NP,výměra 50 m2...............849 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností......................449 000,- Kč
Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v klidné části České Skalice.....3 999 000,- Kč
Udržovaný domek v klidné části Jásenné u Jaroměře, včetně vybavení..............1 099 000,- Kč
2,

TERACON s.r.o. STUDNICE
nabízí:
Výprodej výrobků
podzim 2008

STŘECHY

provedeme práce:
* pokrývačské * klempířské
* malby a nátěry * zednické
* tesařské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

- Dlažba I, obdélník,
obrubník, palisáda
- Na skladě barva přírodní, červená
Cena již od 165,-Kč/m2

TEL.:791 435 220,
603 157 506

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

VELLA, s.r.o. Náchod

Jak vidíte význam reklamy dnes?
Díky sílící konkurenci ve všech oborech podnikání se dnes bez reklamy a vhodné firemní prezentace neobejde už téměř žádný podnikatelský subjekt. Čím dál více platí, že kdo není vidět, jako by nebyl.
Na druhou stranu BÝT VIDĚT většinou znamená nemalé finanční
náklady, proto je důležité rozhodnout se správným směrem.

jsou každému zákazníkovi řešeny přímo na míru, právě podle jeho
potřeb a požadavků. Díky vlastnímu tisku a výrobě naprosté většiny součástí konstrukcí mobilních bannerů a prezentačních systémů
jsme schopni splnit i velice náročné individuální požadavky zákazníků.
Více na www.doplnek.com
www.vella.cz

Jaký druh reklamy Vaše firma nabízí?
Nabízíme řešení vhodné pro malé firmy i velké společnosti: velkoplošný tisk, který nachází uplatnění jak v moderních mobilních
reklamních bannerech a praporech, tak i v náročnějších prezentačních systémech. Do našeho produktového portfolia patří oblíbené
mobilní prapory upevněné na nosné laminátové tyči s různými podstavci dle účelu a místu použití. Vyrábíme vlajky a PVC bannery
(plachty) libovolného rozměru a neomezené barevnosti.
V čem spatřujete výhodu této prezentace?
Tento druh prezentace není lhostejný žádnému oku, každého lehce
upoutá, což je v současném reklamou přeplněném světě obrovská
přednost. Výhodou je též možnost vícenásobného využití v interiérech i exteriérech, snadná manipulace a jednoduchá údržba. V dnešní velké konkurenci musíte být hodně pružní. Jednotlivé zakázky

Mediálním partnerem projektu Doplněk jsou noviny ECHO

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM CS LINK,
GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, pensiony
profi digitální sestavy pro satelitní
příjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projekty, rekonstrukce stávajících systémů, prodej technologie, montáž,
servis
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
Českých Bratří 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Velkoobchodní
prodej
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
z plantáže
Náchod - nad Jugoslávskou

ulicí (Prádelny a čistírny)
smrk, borovice, jedle

AKCE STOLETÍ - NIBE OPĚT VEDE
Bonusy až 86 684,-

cena od 200,-Kč

tel. 608 976 956
777 292 940

VÁNOCE 2008
Vánoce 2008 je společensko charitativní akce, kterou připravujeme letos již poosmé, opět
v Broumově a určená je všem, kteří chtějí oslavit vánoční svátky v předstihu a udělat si radost
z příjemně prožitého večera a pomoci dobré a potřebné věci.
Vánoce 2008 se uskuteční 8.prosince 2008 v Kulturním domě Střelnice od 19.00 hodin
v Broumově. Akce proběhne za přítomnosti dětí z dětských domovů. Záštitu převzala nad
akcí starostka města Broumova JUDr. Libuše Růčková, Bc. Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje, poslankyně PS Hana Orgoníková a Ing. Jana Bobošíková, poslankyně
Evropského parlamentu a členka výboru pro regionální rozvoj. Akce se koná za podpory města Broumova.
Pořadatelem akce je David Novotný. Produkci zajišťuje Petra Jansová. Výtěžek ze vstupného bude věnován Dětským domovům v Broumově. Během pořadu vystoupí a o vánoční
písničky a vyprávění se postarají Heidi Janků, Yvetta Blanarovičová, Láďa Kerndl, Světlana
Nálepková a Marcela Březinová. Celý večer bude moderovat Kateřina Kristelová.
Takže neváhejte a přijďte s námi oslavit vánoční svátky !!!
David Novotný, hl. organizátor

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

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

SDRUŽENÍ ZP INFORMUJE
Sdružení zdravotně postižených Náchod zve srdečně své členy a příznivce:

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

Ve středu 3.12.2008

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,

na Adventní zájezd do Klodzka
Prohlídka historického centra, vánoční trhy.
Člen 100,- Kč, nečlen 120,- Kč.
Odjezd od Tepna klubu v 8.00 hod.
Přihlášky p. Volhejn tel. 603 949 721
Každou středu máme poradenský den, (mimo tyto akce) v klubovně MÚ Palachova ul.
od 13.00 - 15.00 hod. A pro sluchově postižené od 15.00 - 17.00 (opravy sluchadel) je zde
možnost platby na naše zájezdy a setkání.

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

z shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
z textilní rolety z těsnění
z vestavěné skříně na míru z renovace dveří
z venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže

Všem našim členům, přátelům, spolupracujícím organizacím
a tisku přejeme pěkný Advent a pohodové vánoční svátky.
Výbor SZdP Náchod

LIPÍ NAVŠTÍVÍ
MIKULÁŠ

ŽALUZIE
SLEVA 10%
NA ŘETÍZKOVÉ
ŽALUZIE

O BARVÁCH PODZIMU
S KAROLÍNOU TRUDIČOVOU
V ECHU č. 31 jsme zveřejnili medailonek
fotografky Karolíny Trudičové. Venku zavládlo podzimní počasí a tak jsme se Karolíny
zeptali, jak mají fotografové rádi podzim - s
jeho barevností v korunách stromů i mnoha
stupni šedi zamračené oblohy? „Nevím, jak
fotografové obecně, ale já mám podzim ráda.
I na některých mých fotografiích objevíte
strukturu listu, odstíny, co mohou připomínat
barevný koberec ze spadaného listí někde v
parku... V podzimu smutek nevidím. I když,
teď se mi podařila taková věc, ze které jsem
smutná, ale podzim za to opravdu nemůže.
Právě v čísle novin ECHO, kdy vyšel můj
medailonek, byl v rubrice Dívka ECHA otištěn můj snímek slečny Radky. Bohužel došlo
k nedorozumění. Tento snímek byl určen pro
prezentaci v rámci jedné výstavy a do rubriky
Dívka ECHA se dostal nedopatřením. Chtěla jsem se slečně Radce omluvit, že k tomu
došlo. Velmi mě to mrzí „,
říká Karolína Trudičová

Srdečně zveme všechny děti,
rodiče i prarodiče do hospůdky na
Lipí, kde bude v sobotu 6.12.2008
opět nadělovat zaručeně
pravý svatý Mikuláš!

Program:
15.30 - Mikulášská nadílka
- děti mohou přijít v kostýmech andělů a
čertů,čeká je sladká odměna!
17.00 - Loutkové představení „Káčátko“
- sehraje náchodská loutková scéna
„Dětem pro radost“

Sebou:
Rodiče - nadílku pro své děti se jmenovkou
Děti - básničku nebo písničku pro
sv. Mikuláše

Těšíme se na Vás
SDH Lipí, knihovna Lipí,
lipské mamky, všichni lipští nadšenci
a samozřejmě svatý Mikuláš!

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Husovo náměstí, 17 hodin.
30. 11. Pěvecký sbor ZUŠ

7. 12. Pěvecký sbor z Polska
21. 12. Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují.
Připravujeme:
3. - 4. 12. ČAS ZVONKŮ VÁNOČNÍCH
9-17 hodin Tradiční prodejní vánoční výstava v prostorách kina.
Kino 70 Promítání pohádek, občerstvení.
6. 12. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM
16 hodin Malý zábavný program, promítání pohádek, návštěva Mikuláše
a jeho družiny, Kino 70 nadílka pro všechny děti.
Informace o programech a kurzech klubu vám podáme v kanceláři
Městského klubu v Nerudově ulici 142, nebo na tel. čísle 491 470 358,
můžete nám také psát na e:mail:mestsky.klub@novomestonm.cz.
Provozní doba klubu: pondělí - čtvrtek 7,30 - 15,30, pátek 7,30 - 14 hodin.

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Obec: Žďár n.Metují
Okres: Náchod
Větší RD po
rek.
interiérů
vč.všech
rozvodů,
topení
– nutno napojit na kotel
/pevná paliva či plyn/,
izolací, soc. zázemí atd.
V přízemí kuchyň s
jídel., pokoj s krb. kamny, WC, koupelna, veranda a vstup na
poz. 355 m2. V podkroví 3 pokoje, vše ve dřevě. V ceně garáž
a dílna. Velmi příjemné bydlení bez dalších investic!
Zn.: 08D381 Cena: 1.795.000,- Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší RD po rekonstrukci v atraktivní lokalitě,
s opl.poz. 574 m2, 2
garáže, zám.dlažba. V
domě je nebyt.prostor /lékař.ordinace +
čekárna a WC/, chodba,
větší byt 1+1 a 2 velké pokoje. Nová koupelna, WC, vchod do
sklepa a fr. okno do zahrady. Velká půda k vestavbě. ÚT-plyn,
sítě veřejné, 230/400V. Nová střecha, výborný stav.
Zn.: 08D376
Cena: 3.950.000,- Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem 4 perfektních
kanceláří
nedaleko
centra, o ploše 120 m2,
možnost i jednotlivě. Vše
vybaveno nábytkem,
přípojky na tel.i internet.
K dispozici kuchyňka,
WC, sprch. kout a kopír. centrum. Čipové zabezp. zaříz. ÚT
dálk., sítě veř. Možnost parkování na vlast. parkovišti! V ceně je
úklid prostor, vodné a topení. VOLNÉ 1/2009!
Zn.: 08P386
Cena: 15.000,-Kč/měs

Obec: Vestec u Č. Skalice
Okres: Náchod
RD na super místě cca
4 km od Č. Skalice.
Dům po větší rek. vč.
rozvodů a sítí. V příz.
kuchyň s jídelnou, 2
pokoje, WC s novou
koupelnou, sklep. V
podk. 2 pokoje a půda. Stodola s dílnou, u domu býv. chlév
se sýpkou a garáž.Topení ÚT –pevná, voda veř.,septik,
el.230/400V. Poz. 1021 m2 - zahrada. Velmi dobrém stavu.
Zn.: 08D372
Cena: 1.750.000,- Kč

Obec: Horní Radechová
Okres: Náchod
2 gener. RD na klidném
místě obce. V příz. byt
1+2, koupelna a WC. V
patře téměř dokončená
rekonstr. vč. plast.oken
s volnou disp. 1+3.
Menší sklípek a garáž
s dílnou k dokončení. Voda ze studny + veřejná, septik,
230/400V, topení ÚT – pevná paliva. Pěkný, opl. poz. 1 304 m2
s kolnami.Velmi příjemné bydlení. Volné po dohodě!!
Zn.: 08D365
Cena: 2.950.000,-Kč

Obec: Chvalkovice
Okres: Náchod
RD v centru obce s
poz. 1 058 m2. Na dům
navazuje tech. místnost
a prostorná stodola. V
příz. byt 1+ 4, chodba,
koupelna, WC, komora
a spíž. Vchod na terasu
v zadní části domu.
Sklep a prost. půda k ves. Voda a odpady veřejné, 220/380V,
ÚT – elektro, připraveno na plyn. Dobrý stav.
Zn.: 07D247
Cena: 1.750.000,-Kč

Obec: Božanov
u Broumova
Okres: Náchod
Klasické zemědělský
statek na okraji obce.
Objekt sestává z
obytné části a 2 prostorných stodol / pěkná
dílna s mont. jámou/,
chlévy a půdy. V obyt.
domě v přízemí byt 2+1 se soc. zázemím, v patře 2 kompletní byty 2+1. Voda veř. a studna, 230/400 V, septik , ÚT
– pevná paliva. Poz. 2 417 m2. Objekt po část. rek. interiérů.
Volné po dohodě!
Zn.: 08D309
Cena: 1.490.000,-

Obec: Zlíč u Č.Skalice
Okres: Náchod
Větší RD s opl. poz. 1 169
m2 s dobrým příjezdem.
V přízemí 1+1 a započata
rekonstrukce u 1+3, chodba, 2x suché WC a komory. Samostatný vchod
do 1+2 a vstup na půdu
ideální k vestavbě. Voda veř., odpady do žumpy, 220/380V,
topení lokální – plyn u domu. Objekt je starší, nutné opravy a
úpravy. Pěkné, slunné místo. Ihned volné !!
Zn: 07D224
Cena: 995.000,-Kč

Obec: Velký Dřevíč
Okres: Náchod
Větší objekt - restaurace
v centru obce s oploc.
poz.675 m2. V přízemí
restaurace,
salonek,
kuchyň, tech.zázemí,
soc.zařízení a 2 místnosti. Sklep a velkou půdou.
V patře sál s podiem, výčep a v mezipatře 2 obyt.místnosti.
Topení ÚT pevná + lokální, 230/400V, sítě veř. Menší dvorek s
kolnou. Nová střecha a čás el.rozvodů. Stav.tech.stav je dobrý.
Ideální k podnikání !!
Zn: 08P347
CENA: 2.650.000,-Kč

Obec: Velký Dřevíč
Okres: Náchod
Bývalá , přízemní prodejna o podl. ploše 280 m2.
V objektu velká prodejna, sklady, kotelna a soc.
zázemí. Sítě zavedeny,
topení vl.kotlem na
plyn. Na dům navazuje
zabezpečený přístavek s malou rampou. K objektu patří poz. o
2
celk. výměře 1 506 m . Stav. tech. stav je dobrý. Objekt je vhodný
k všestrannému využití. Ihned volný !!
Zn.: 08P345
Cena: 2.220.000,-Kč

Obec: Kleny
Okres: Náchod
Restaurace - 75 míst,
kuchyň, výčep, 2 salonky
a kuchyňka, kancelář
a soc. záz. Sklep, půda
k vestavbě. V areálu
kolny a zděný objekt s
bytem 75 m2. Půda k
vest., možnost garážování. Poz. 3 343 m2 s altánem a stánkem s
občerstvením. Voda veř. + studna, odpady ČOV, topení el. + krby,
230/400 V. Vše ve velmi dobrém stavu a funkční.
Zn.: 08P316
CENA: 4.350.000,-Kč

Obec: Česká Skalice
Okres: Náchod
Rovinatá, oplocená zahrada o výměře 1248 m2
s dobrým příjezdem. Na
pozemku jsou 2 obytné
buňky. Zavedena elektrika 220V, voda na
poz. z vl.studny. Na hranici poz. vede veř. řád vody a plynu. Zahrada se nachází v
těsné blízkosti přehrady Rozkoš. Možnost i výstavby rekr.
objetu. Příjemné místo k rekreaci.
Zn.: 08Z387
CENA: 950.000,-Kč

Obec: Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Pěkný, upravený byt
1+kk v 1.NP panel.
domě na M. Předměstí
o podl.ploše 33 m2,
napojen na veř. sítě,
ÚT- dálkové. Nová
plov. podlaha, dlažba,
zasklený balkon, komora v bytě, koupelna se sprch. koutem a
WC. K dispozici je menší sklípek a kolárna. Možnost parkování před domem! IHNED VOLNÝ!
Zn.: 08B385
CENA: 1.370.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Velice pěkný družst.
byt o velikosti 1+1 s
podlah. plochou 40 m2
s v 5. patře panelového
domu nedaleko centra
města. V bytě je nová
kuchyňská linka, nová
plastová okna a velký balkon. Sítě z veřejných řádů, topení
dálkové. K dispozici menší sklípek, kolárna, sušárna atd.
Velmi dobrý stav – IHNED VOLNÝ!!!
Zn.: 08B383
Cena: 688.000,-Kč

Obec: Jaroměř
Okres: Náchod
Větší byt 1+2 v os.vl.,
v 1. NP zděného domu
s podl. plochou 66,64
m2. Celková plocha
včetně půdy, sklepa
a dřevníku činí 134
m2. Byt je udržovaný
/ nová podlaha, plast,.okna /, sítě veř., Topení plyn WAW. K
bytu náleží část půdy, sklep a 2 kolny na dvorku. Stavebně
tech. stav je velmi dobrý. IHNED K NASTĚHOVÁNÍ!!
Zn.: 08B379
Cena: 1.050.000,-Kč

Obec: Karlovy Vary
Okres: Karlovy Vary
Byt o velikosti 2+1
v os. vl. v atraktivní
lokalitě
Stará Role.
Byt je udržovaný, v 1.
patře panel., zatepleného
domu se zasklenou lodžií
o celkové výměře 67 m2.
Nové rozvody el., výměna stoupaček apod. ÚT- dálkové, sítě
veřejné. K dispozici sklep, kolárna prádelna atd.Velmi pěkné
bydlení - 10 min. do centra města. VOLNÝ IHNED!!!
Zn.: 08B379
Cena: 1.650.000,-Kč

Obec: Kramolna
Okres: Náchod
Novější RD na atrakt. místě. V objektu suterén s garáží,
prádelna s WC, kotelna a 2 sklepy. V 1. NP
1 obyt. míst., prostorná kuchyň, WC.
V podkroví 3 míst.,
koupelna s WC, a vstup na terasu. Na oploc. poz. 521 m2
bazén. Topení ÚT – pevná+ el.kotel, v podlaze, zasíťováno
z veř. řádů, zámková dlažba ap. Pěkné bydlení!
Zn.: 08D369
Cena: 3.940.000,- Kč
Obec:
Velké
Svatoňovice
Okres: Trutnov
Roubená chalupa na
krásném místě nedaleko
lyž. vleku, po kompl. rek.
interiérů, vč. rozvodů a
izolací. V příz. chodba,
velká obyt. kuchyň, obýv.
pokoj a terasa,slep a nadz.
sklípek, WC, sprch. kout. V patře 3 pokoje ve dřevě, WC a menší
půda. Stylově a nově zařízeno. Voda veř., 2x septik, 230/400V,
topení el.+lokální.Prodej včetně vybavení. NUTNO VIDĚT!!!
Zn.: 08H370
CENA: 2.650.000,-Kč

Obec: Malé Poříčí
Okres: Náchod
Prodej stavebních
pozemků s dobrým
příjezdem s možností
výstavby rodinných
domů
o celkové
výměře 13 224 m2.
Elektřina u pozemku,
voda a plyn v dosahu
– cca. 150-200 m. Zajímavá investice a lokalita.
Zn.: 07Z213
CENA: 155,-Kč/m2

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Nový, nadstandardní,
atriový RDs podl.pl.
250 m2. Ve sníženém
příz.jsou 3 místnosti,
koupelna a WC, hala
a tělocvična. V patře
krásný byt ve dřevě s
vol. dispoz. – chodba s
halou, kuchyň, 3 pokoje
a obývák, vstup na zahradu 357 m2 s pergolou
Velká koupelna a WC. Sítě veř., ÚT plyn. Interiér ve dřevě,
stylově vybaveno. Prodej s část. vybavením. V ceně nová, zděná
garáž cca 50 m od domu. Výjimečné bydlení pro náročné. K
NASTĚHOVÁNÍ !!
Zn.: 08D388
Cena: 4.870.000,-Kč

POZOR !! Mimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky pro prodávající. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901,602/286 568 nebo mail : reka.na@tiscali.cz

tenis

squasch

badminton

spinning

SPORTOVNÍ CENTRUM NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Síla, rychlost, zábava a relaxace pod jednou střechou

ﬁtnes
FITNESS

V minulém čísle ECHA jsme vám představili Sportovní centrum Nové Město nad
Metují, které disponuje špičkově vybavenými sportovišti „pod jednou střechou“.
První zastavení naší minisérie věnujeme
tamnímu FITNESS nabízejícímu pro
rozvoj síly a vytrvalosti 30 posilovacích
strojů renomované značky KWK, stepper,
dva rotopedy, lavičky a činky „jednoručky“ ve váze 1-50 kg. „Fitko“ je účelně i
velkoryse prostorově řešeno na cvičební
ploše 200 m2. A s ohybači, natahovači,
vzpřimovači a dalšími svalovými skupinami na vašem těle se nemusíte „prát
sami“, protože vaše cvičení probíhá pod
dohledem osoby nadmíru povolané.
Je jí Libor Voborník - mistr Čech a vicemistr světa NABBA 2007.
A mohu sama z vlastní zkušenosti říci,
že Libor práci instruktora fitness opravdu
rozumí.
* V jakých tématech se na tebe mohou
obracet návštěvníci fitness?
„Mohou počítat se sestavením individuálního tréninkového plánu zaměřeného například na cvičení pro redukci
hmotnosti či vytvořeného jako doplňující
posilovací trénink pro jiné druhy sportů.
Rádi našim návštěvníkům poradíme i s
vytvořením individuálního jídelníčku,
protože nezapomínej, že pro posilování
je vhodný jídelníček stejně důležitý jako

samo správně a efektivně prováděné cvičení“, řekl mi v odpovědi na moji otázku Libor.
A dovolím si k jeho slovům doplnit, že v jeho fitku vám kvalifikovaně odpoví i na další
otázky: Jak si správně vybrat optimální potravinové doplňky, jak díky dietě snížit cholesterol, vysoký krevní tlak, jak se zbavit špatných stravovacích návyků apod. Přímo zde
můžete zakoupit sportovní výživu, vitamíny, proteiny, iontové nápoje i tolik populární
osvěžující produkty s ALOE VERA. A klidně si přijďte zacvičit i s dětmi. Ne, nebojte se.
Nemusí s vámi zvedat činky, protože zde mají k dispozici vlastní dětský koutek. Pokud
jste členy nějakého sportovního klubu, můžete si domluvit tréninky i mimo provozní dobu.
Totéž platí pro organizované návštěvy škol apod. Provozní doba FITNESS ve Sportovním centru Nové Město nad Metují je: po 9-12, 15-21 * út 15-21 * st 9-12, 15-21 * čt
15-21 * pá 9-12, 15-20 * ne 15-18
Další informace získáte na adrese www.liborvobornik.cz, tel. 603 490 056
* příště se budeme v naší minisérii věnovat spinningu připravila Laďka Škodová (pi)

PNEUSERVISY
Náchod, U Cihelny 1751, tel.491422797
Broumov, Soukenická 169, tel.491523653
Trutnov, Petříkovická 32, tel.499841369

VÁNOČNÍ BOMBA

KAMENICE NÁCHOD

0 000,Směnka na 20

HUDEBNÍ
NÁSTROJE

* bez registru
* bez prokazování příjmu
* průchodnost !!!!
Tel.: 732 635 109

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce

NOVĚ KANCELÁŘE
ČSOB Pojišťovny v Jaroměři a Broumově
Jaroměř: Náměstí ČSA 51 v podloubí naproti Měst.obecního úřadu
po - pa 8.30 - 16.00, st do 18.00
Kontakt: 736 759 352, e-mail: pekarekpet@seznam.cz
Broumov: Protifašistických bojovníků 201, pod náměstím Kontakt: 731 520 650, e-mail: pekarekpet@seznam.cz

tel.: 737 486 429, pulton@email.cz

mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3

491 421 711

NEJLEVNĚJŠÍ KOLA V REGIONU

ka
Nejširší nabíd
dětských kol

* POJIŠTĚNÍ VOZIDEL - POVINNÉ RUČENÍ

KOLIK PLATÍTE?
ccm

do 1000

1001-1350

1351-1850

1851-2500

nad 2500

Kč od

1381,-

1482,-

2122,-

3224,-

4631,-

* POJIŠTĚNÍ OSOB - VYUŽITÍ DAŇOVÝCH ODPOČTŮ
* POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - v občanském životě i podnikatelů
* POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI
* POJIŠTĚNÍ PRO FIRMY
* PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ - STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK
+ DAŇOVÉ ODPOČTY (i pro ﬁrmy)
* ZHODNOCOVÁNÍ FINANCÍ
* STAVEBNÍ SPOŘENÍ

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEM BLÍZKO

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHOD

V prodeji již zájezdy na rok 2009
CK VTT – specialista na Řecko a Řecké ostrovy
Slevy až 12% do 31.12.2008 a zaplacení zálohy 50%. Svozy z Náchoda POUZE U NÁS
CK Melissa Travel – specialista na Řecko
Slevy až 12% do 28.2.2009 a zaplacení zálohy 500Kč/osoba. Svozy na letiště z Jaroměře
CK Vítkovice Tours, Viamare, Parkam, Kovotour, Alex, Galatea
Výrazné slevy do 31.12.2008. Neváhejte a přijďte si vybrat.
CK Exim – využijte slevy až 12% při rezervaci zájezdu do 31.1.2009 a složení zálohy alespoň 30%. Transfer z/na letiště zdarma.
****
Velká nabídka poznávacích zájezdů na rok 2009 s odjezdem z NÁCHODA
****
Lyžování o jarních prázdninách – Itálie – POZZA DI FASSA 3.2. – 8.2.2009
Vila se nachází přímo u vleku na sjezdovce Aloch s večerním lyžováním, 300 m od centra obce.
Cena: 4.299,-Kč/osoba (doprava, 3xubytování s polopenzí, turistické taxy, služby delegáta)
Nástupní místo: Hradec Králové, při zájmu více jak 10 osob z Náchoda. Na místě je nutné dokoupit si skipas
****
Divadlo Kalich – činohra JE ÚCHVATNÁ – 13.2.2009 od 19:00
Ve hře o životní radosti, o fantazii, o podivuhodné síle přátelství a citu, o lidské noblese, toleranci, hravosti…., se představí v hlavní
roli Jaroslava Krestchmerová, dále hrají: Ladislav Potměšil, Naďa Konvalinková,….. Cena: 860,-Kč včetně dopravy a průvodce
****
Divadlo Kalich – komedie DRAHOUŠKOVÉ – 15.2.2009 od 19:00
Dejte svým blízkým k Valentýnu krásný dárek. Drahouškové se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývají otázkou
fungování rodiny v 21.století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální a stále pečlivější. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David
Suchařípa,… Cena: 860,-Kč včetně dopravy a průvodce
****
Divadlo Broadway – nový český muzikál MONA LISA – 28.3.2009 od 18:00
Tajemný příběh tváře z obrazu! Hvězdně obsazený nový český muzikál. Hrají: Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Dasha, Josef
Vojtek, Petr Kolář, Petr Muk,…..
Cena: 1149,-/1099,-Kč dle kategorie vstupenek včetně dopravy a průvodce
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

NEPŮJČILI VÁM
V BANCE?
TAK ZAVOLEJTE
NÁM!
* 100.000 Kč za 1.600 Kč/měs.
* nebankovní půjčky pro každého
* bez prokazování příjmů
* nejnižší úrok v ČR
* vyhodnocení zdarma
* půjčky i pro nezaměstnané a ženy na MD
* VYHODNOCENÍ ÚVĚRU ZDARMA
* rychlá realizace
NEJDEME DO REGISTRU

Tel. 775 271 693

gg

Komenského 1472,
Náchod (vedle asijského bistra),
tel.: 602 190 040

z kosmetické studioz kadeřnictví L´ORÉAL z masáže
z nehtové studio z solární nástřik
AKCE DO
23.12.2008

-

50%
30%
25%
10%

SLEVA na kosmetické ošetření
SLEVA na veškeré kadeř. služby
SLEVA na výrobky L´ORÉAL
SLEVA na masérské služby

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ KOSMETICKÉ BALÍČKY: Vlasová kosmetika L´ORÉAL
a Kosmetika MRTVÉHO MOŘE

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY: PO-PÁ 7-17.00, SO: 9-11.00

* SOUKROMĚ * ŠIKOVNĚ * ROZUMNĚ * RYCHLE
SEZNÁMENÍ

POVEDU DAŇOVOU EVIDENCI
A MZDY
tel. 604 464 077
Do regionální pobočky v Náchodě
přijmu

2 asistenty(ky)
pro prodej.
Podmínky: SŠ vzdělání
schopnost komunikace se zákazníky
příjemný vzhled i vystupování
Informace na tel: 724 806 546 PO-PÁ

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Nabízím volnou kapacitu
kovoobrábění.
Tel. 776 163 472

ÚVĚRY NARUBY
Pro předlužené domácnosti
Pro rozšířené podnikání
Pro všechny bez omezení
Pro ty, kteří jinde nemají šanci
Pro velký zájem
KOMBINACÍ DVOU PRODUKTŮ
ÚVĚR NEMUSÍTE SPLÁCET
TEL.: 724 427 070

www.orangeconstruction.cz
* Prodej bytu 3+1, 59m2, DV, Náchod-Plhov, 4.
patro, nedaleko centra. Volný ihned.
 Cena 960.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro, Jaroměř, po rekonstrukci.
 Cena 1.600.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro,
Dvůr Kr.n.L., v dobrém stavu.
 Cena 1.640.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, po
rekonstrukci.
 Cena 1.050.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52 m2, DV/L/ 2.patro,v centru Náchoda, po rekonstrukci.
 Cena 1.395.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro, Náchod-SUN, po rekonstrukci.Volný ihned.
 Cena 920.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 30m2, DV/B/6..patro,v
centru Náchoda,po rekonstrukci,cena včetně
zařízení.
 Cena 1.060.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce
Bezděkov, po rekonstrukci. Cena vč. vybavení.
 Cena 1.800.000 Kč.
* Prodej staveb. pozemku Náchod-Klínek,
svažitý, plocha 1640 m2.
 Cena 1.380.000 Kč.
* Prodej stavebního pozemku v obci Borovnička – polosamota,plocha 1350 m2.
 cena 233.550 Kč.
* Prodej 2 pozemků v obci Slavoňov 1500m2
a 1300 m2.
 Cena 490 Kč/m2
Pobočka Náchod:
lsramarova@orangeconstruction.cz
tel. 775 972 763
mzdvihal@orangeconstruction.cz
tel. 605 844 735

* 36-letý svob.štíhlé postavy, hledá ženu nebo maminu s
malým dítětem, přiměřeného věku, nekuřačku. Zn.: NÁCHODSKO. TEL: 737 635 435
* Roz. SŠ 48/178/73 hledá přítelkyni z Náchodska. Tel.
603 711 210
* Mladý muž z Náchoda (bez závazků) hledá ženu do
33 let (dítě není překážkou) - zájmy cestování, plavání,
turistika, kolo. Tel. 721 095 186
BYTY
* Pronajmu garzonku a byt 1+1 blízko centra v Náchodě. Povinná kauce 20.000 Kč. Volný‚ od ledna 2009.
Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda, 3800,-Kč + služby. TEL.: 602 937 542
* Pronajmu dlouhodobě 3+kk v podkroví RD se zahradou v Černčicích. Nájemné 5000 Kč + zál. na energie.
Kauce 20.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s balkonem, 47 m2 ve 2.
NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájemné + zál.
na energie 5100,- Kč. Kauce 15.000 Kč, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Náchodě, 37 m2 v
1. NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 5.100 Kč.
Kauce 15.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Poříčí - novostavba.
4000,-Kč + služby. TEL.:602 937 542
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk v Náchodě, 31 m2, ve 2.
NP poblíž centra. Nájem + zál. na energie 5.100 Kč. Kauce 15.000 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Koupíme byt 2+1, 3+1 v Náchodě s pěkným výhledem,
vyšší patro podmínkou. Tel.: 608 883 012
* Prodáme byt v OV 1+1 (42 m2) v N.Městě n.Met.poblíž centra. Byt se nachází v 2 NP zděného domu a je po
kompl. rekonstrukci- plast.okna,plov.podlahy, nové elektro, kuch.linka. Volný ihned. Cena:980.000,-Kč.Tel:724
869 259. RK-nevolat!
* Prodám byt 1+kk v centru Nového Města nad Metují,
I.NP, po rekonstrukci koupelny, možnost převzetí hypotéky, cena 700 tis.Kč, ne RK!,tel. 777 766 296
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě po celkové rekonstrukci, dobré parkování, kousek od centra, cena 1.200.000
Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 603 549 451
* DLOUHODOBĚ pronajmu garsonku 30m2 v Novém Městě nad Metují. Byt je zateplen, plastová okna. Při
nástupu kauce. Byt je volný ihned. Tel: 608 323 373
* Pronajmu byt v centru Náchoda, cca 65 m2, po rekonstrukci, nájem 4500,-Kč + inkaso, kauce 12 000,-Kč,
volný od 1.12.2008, tel. 604 774 115
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě. Nutná kauce.
TEL.:777 207 753
* Prodám zděný byt 3+1 s garáží v Č.Kostelci, velký balkon, krásné místo - pěkné bydlení. Tel. 776 163 472
* Pronajmu byt 2+1 s lodžií v 1.poschodí RD na klidném
místě u lesa v Bělovsi. Nájem + inkaso 7000,-Kč, Kauce
10 tis.Kč - po dohodě i na splátky. Volný od 1.1.09. Volat
pouze o víkendu 723 636 589
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda.
Tel.608 730 881
* Atraktivní klidné místo na okraji Červeného Kostelce
- k pronájmuna bízíme dvě obytné místnosti o výměrách
12,80 m2 a 21, 20 m2 za měsíční paušály Kč 2.800,-- a
3.100,--. V budově sociální zařízení. Smlouva na 1/2 roku
s možností jejího prodloužení. Info na tel.: 733 131 189.
* Pronajmu byt 2+kk v Novém Městě nad Metují - Krčíně. Tel. 603 311 685
* Prodám družstevní byt 3+1 - sídliště U NEMOCNICE
v Náchodě (Bílá ul.), zařízený, cena k jednání 1 490 000,Kč. Tel. 602 133 170
* Prodám případně pronajmu byt 2+1 v RD +
komora, sklep, část půdy a zahrady, Náchod. Topení plyn.
Tel. 732 502 905 16-21 hod.
* Pronajmu byt 1+kk v Hronově. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu 1 místnost s kabel.TV 1 muži - nekuřákovi,
na SUN v Náchodě. Tel. 603 711 210
* Pronajmu zrekonstruovanou garsonku - s balkonem,
v Náchodě, nájem 3000,-Kč + 1800,-Kč inkaso, požaduji
1 nájem předem. Tel. 776 554 431
* Prodáme garsoniéru v Novém Městě nad Metují,
bezbariérová, v OV, kuch.kout, částečně zařízená, pěkná,
balkon, cena 790 000,-Kč. Tel. 774 057 878
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 v Náchodě, 5
min. do centra, cena vč. energií 5.600 Kč, 15.000,- kauce.
Jen nekuřákům. Tel. 773 488 292
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u nem., 9.000,-Kč /měs.
vč. inkasa + kauce. TEL.:725 591 193
* Koupím byt v Hronově a okolí. TEL.:604 733 160
* Prodám DB 3+1 na sídlišti U nemocnice. Dům po celkové rekonstrukci. Spěchá! RK nevolat. Tel.725571950
* Pronajmu garsonku v Náchodě - Bělovsi, - částečně
zařízenou, volná ihned, tel.723 426 453
* Pronajmu lidem nově vybav. byt 1+1 jako 1+2, 65 m2,
jih, u N.Města n.M., příroda, garáž. tel.602 13 42 13
* Prodáme v HK (ul.E.Beneše) byt 2+1, 80 m2, III.podlaží, 2 lodžie, OV, panel, plast.okna, parkety, slunce V-Z, 2
výtahy, cena 2 199 000,-Kč. Tel. 777 071 593
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hronově. Nájem 6.500
Kč + inkaso. Tel. 602 364 692
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, Palachova
ul.1457, kauce 20 tis.Kč. Nájemné 4000,-Kč + 1500,-inkaso. TEL.:775 061 233, e-mail:faifr@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví 72m2 (možnost
hypotéky) v Hronově-na sídlišti. Cena 1.190.000,- Kč.
Tel. 731 618 486
* Pronajmu patro v RD v Novém Městě n.Met - Františku, 3+1 + terasa. Cena 7500 Kč včetně energií.
Tel. 731 572 044
* Prodám byt 3+1 v OV, ul. Bílá v Náchodě. Nová okna a
zateplení domu. Volný po dohodě. Možno i s vybavením.
Nejvýhodnější nabídce. RK nevolat. Tel.:603/997386
* Hledám pronájem bytu 3+1 nebo 4+1 v Náchodě
na 6-12 měsíců, do 5000,-Kč + inkaso. Od XII/2008
popř.I/2009. TEL.:731 491 839
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného bytu
1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. Byt se nachází
v 1.NP cihlového domu v klidné části města. Ve městě je
veškerá občanská vybavenost cena 890.000Kč. Tel: 773
268 500,775 061 233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt v Náchodě 1+1, náj.4000,-Kč +
2000,-Kč služby, kauce 20 tis.Kč. TEL.:774 699 600,
faifr@seznam.cz
* Prodám družstevní byt 1+1 /44 m2/ s vlastním balkonem a koupelnou s vanou upravený na 2 + kk.byt je velice
slunný, 2.poschodí u nemocnice v klidné části. Cena 820
tisíc. Tel.739 282 487
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-Kč +
inkaso. TEL.:775 061 233

* Koupím byt 1+kk nebo 1+1 v OV v Náchodě, TEL.:
776 165 242.
* Koupím byt nebo domek - Hronov, Náchod, Č.Skalice, Č.Kostelec nebo Nové Město nad M.. Cenu respektuji, RK nevolat! Tel. 723 735 740
* Prodám byt 3+1v OVnasídlištiSUNvNáchodě.Plastová
okna a zateplení domu. Volný po dohodě. Možno i s
vybavením. Cena 1 300 000,-Kč. RK nevolat.
Tel.: 603 997 386
NEMOVITOSTI
* Prodám ve Žďáru nad Met. koncový RD 5+1, část.
podsklepený, UT na tuhá paliva, vlastní pozemek. Cena
990.000 Kč. Tel. 608 245 634
* Hledáme chalupu nebo chatu po rekonst. 4+1, zavedená voda, k celoročnímu užívání, spíše okra
j, do 3 mil., okr. NA, RK, TU, pozemek cca 500-800m2.
Tel.:608 667 734
* Pronajmeme dům typu OKAL v Hronově Rokytníku.
Volný od ledna 2009. 4 pokoje, obytná hala, kk, dílna ,
kotelna na pevná paliva, sklep a půda. Garáž v budově.
Vlastní studna s ponorným čerpadlem. Bližší informace
na tel. 491487135.
* Sháním RD nebo chalupu k trvalému bydlení v ceně
do 2 mil. Kč do 30 km od Náchoda, menší opravy nevadí.
Tel. 608 245 634
* Nabídněte prosím rodinný dům popř. byt v Novém
Městě n.Met. a okolí na tel.724 869 259. Děkuji
* Sháníme chalupu nejl. v okolí Teplic n/Met., Police n/
Met., Broumova. Do 1,5mil. Tel.: 773 55 90 14
* Koupím RD v Hronově. I v horším stavu.
Tel.605748480
* Prodám řadový RD 4+1 v Červeném Kostelci. UT
tuhá paliva i plyn, chodba podsklepená, terasovitý pozemek 800 m2, cena 850 tis.Kč. TEL.:739 837 554
* Hledáme pozemek cca 1000m2 na Náchodsku na stavbu dřevěného domečku. Tel.604 646 108
* Prodáme pozemek o výměře 1.227 m2 v Sendraži u

N.Města n.Met.určený k výstavbě RD.Sítě na pozemku,
cena:195,-Kč/m2. Tel.602 204 002-Ideal Reality
* Pronajmu zařízenou kancelář v centru Náchoda, 32
m2, kuchyňka +WC. TEL.:602 462 397
* Prodám zahradu s kolnou v Náchodě - Plh
ov, na pozemku voda+el., cca 1000 m2, cena dohodou,
tel.737 317 019
* Prodám garáž v N.M. u slévárny. Tel.602 219 526
* Prodám RD - Jasenná 18 km od HK. Dispoz.5+2. Topení ústř. PP (elektr.), veř.vod., žumpa. K domu přináleží
kůlny a vejminek (1+1). Rekonstrukce v r. 20
04. Možnost přikoupit zahradu 960m2. Cena 2 280 tis. Kč
Tel. 603 512 674
* Koupím pozemek v Hronově nebo okolí pro stavbu
menšího RD. Tel:604 265 299
* Nabízíme k prodeji pozemek pro výstavbu RD (5003000 m2) na pěkném a klidném místě. Sítě v dosahu 50m.
cena:390Kč/m2. Tel:602 204 002-Ideal Reality
* Prodám krásnou chalupu v Orlických horách - několik let po rekonstrukci, kapacita až 17 lidí, možno využít
pro vlastní rekreaci, další pronájem ubytování nebo jako
rekreační objekt pro firmu, cena dohodou. inf. na
tel. 602 43 69 86
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 cena
790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* Prodám nájemní dům v Hronově, který se nachází v
blízkosti Plusu a centra města Hronov.Jeden byt o velikost
3+1 je již obsazen na dobu určitou a druhý byt o velikosti
1+1 na dobu neurčitou, zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@
seznam.cz Tel:773 268 500,775 061 233
* Koupím RD v Náchodě a blízkém okolí.
Tel. 608 542 961
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podsklepený,
dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 233,
e-mail: fair@seznam.cz
* Prodej řadového domu v Hronově, 3+1+K. Dům po
rekonstr. v r.95, část. podsklepený, možnost garážování,
blízko centra a nádraží ČD. Možnost garážování os. auta.
Na vyžádání zašlu foto. Cena 1.250.000,- Kč. Dohoda
možná. Tel.777 200 452
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepený, cena
2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Koupím stavební parcelu v Novém Městě nad Metují
nebo blízkém okolí. Tel.: 604 73 43 45
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,5 mil.Kč.
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem o
rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 600, 775
061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Hledáme ke koupi RD 3(4)+1 v Náchodě a blízkém
okolí. Cena okolo 3mil. Tel.: 608 88 30 12
* Prodej pozemku Náchod-Klínek, určen k výstavbě
RD, výměra 11200 metrů, cena 480 Kč. Tel.: 602875915
PRODEJ
* Prodám použité traverzy I 18 cm, délka 2 x 2,9 m, 2
x 1,95 m, I 20 cm, délka 1,5 m, 2,8 m, cena 300 Kč/m,
tel. 605 246 910
* Prodám vykrmené vepře ve váze cca 120 kg, cena dohodou. TEL.: 491 424 754
* Prodám chlapecký oblek tmavší barvy s vestou, vel.
182/50., cena 1500 Kč + dárek zdarma bílá a zelená košile. Tel. 775 06 29 09
* Prodám lednici LIEBHERR a dále myčku SIEMENS,
mikrovlnou troubu a mrazák GORENJE - vše staré méně
než 5 let, vše levně! tel. 739 672 206
* Prodám luxery 19x19x8 a 39,-Kč. Tel. 603 711 210
* Prodám litinový kotel VIADRUS 18 kW, použitý.
Levně. Tel. 491 473 957
* Prodám klec pro drobné hlodavce. Více info na tel.
776 727 901
* Prodám PC Intel Pentium 4, výborný stav. Dále prodám
přenosné DVD Hyundai, cena dohodou.
Tel. 605 750 468
* Prodáme starší divadelní lavice - čtyřsedačky po
200,- Kč. Tel. 491 547 121 nebo
604 569 525
* Prodám bojler kombi 120L, 15 modřín schodů s podestou a zábradlím, skříňku (chlebovku), zrcadlo vyřezávané, 2x komoda modřín. Tel.739 175 095

KOUPĚ

...............................................
...............................................

* Stereokotoučky Meopta koupím a staré fotoaparáty,
objektivy, příslušenství.... TEL.: 604 72 36 77

* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohledů, případně vykoupím. Ku
puji řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728,
602 735 593
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v jakémkoliv
stavu i příslušenství. Slušné jednání platba v hotovosti.
Tel. 603 549 451
* Koupím starou německou helmu i jiné vojenské věci
do r.1960. TEL.:608 420 808
RŮZNÉ
* Mysleze na budoucnost, staňte se rentiérem s minimálním vkladem. Domluvte si schůzku. Tel. 724 427 070.
* Víte, co pijete? Přemýšlýte-li o koupi vodního filtru,
volejte na 606 260 822 nebo mailujte na jirka.ana@seznam.cz
* Hledám pronájem prodejny v Náchodě v centru
nebo poblíž centra - nabídněte - na tel. 602 43 69 86
Včelka - práce všeho druhu Jste starší lidé, či nemáte
čas ? Kape Vám voda z kohoutku, či protéká WC ?
Potřebujete připevnit poličku , obraz, nebo vymalovat?
Potřebujete něco přivést nebo odvést ? Posekat trávu
kolem domu. Přijedu provedu a opravím. Levně a kvalitně. Práce všeho druhu: obkládání palubek, malování
místností, posekání trávy či kácení a štípání dřeva,
postavení altánku, přístřešku. Opravy truhlářské, instalatérské, malířské, natěračské či jiné. Stačí zavolat tel.
732 256 501 a jistě se domluvíme. Náchod a okolí.
* Hledám práci - mistr výroby se 7 - letou praxí (v gumárenském a strojírenském průmyslu) nabídněte na tel.
775 163 821
* Mám parcelu v Teplicích n.M. s inženýrskými sítěmi.
Najde se parta, která mi postaví malý rod.domek do milionu korun? „Jen písemné nabídky“: Drahomíra Páslerová,
Palackého 99, 549 57 Teplice n.Metují
* Hledám pronájem skladu od 10m2 a více, nejlépe v
Novém Městě nad Metují. Tel. 777 902 030
* Zajišťujeme osobní asistenci pro klienty různého
věku. Vy si určíte kdy k vám asistent přijede a na jak dlouho. Koupání, pomoc při osobní hygieně, doprovody, rehabilitace, pedikůra. 85 Kč/1 hod. Lze hradit z příspěvku na
péči. Tel. 491 520 308, 739 439 063
PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Pracovní příležitost - práce z domova: www.internetjobcz/1 -lze na hlavní i vedl.činnost
* Důchodci hledají práci - jakoukoli - např. úklid, ráno,
odpoledne..., Tel. 737 108 250
* Domácí práce, vkládání letáků do nadepsaných obálek
a jejich odesílání. Výdělek se pohybuje mezi 2 - 4tis.Kč/
týdně. Pokud máte zájem, podrobnější informace zašlu za
SMS s adresou. TEL.:775 409 467
* Práce doma, info za SMS s adresou na tel.732 635 109
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 6000,-Kč/týden. TEL.:603 731 609
* Přijmeme lektory cizích jazyků. TEL.:603 508 779

* Prodám ČIVAVA dlouhosrstá a krátkosrstá
s PP. Malinké fenečky a 6 měs. pejsek. Pouze na
mazlíka hodným lidem. Tel. 491 426 680,
mob. 603 206 743
* Britská modrá koťata k zadání. Jsou s PP i bez
PP. Odběr začátkem prosince. Tel. 491 426 680,
mob. 603 206 743

PRODEJ ZAVEDENÉ
RESTAURACE V BROUMOVĚ
včetně zařízení.
Kapacita 50 míst + letní zahrádka,
na atraktivním místě,
zastavěná plocha 215 m2 vč.garáže
na pozemku 770 m2. Kolaudace listopad 2000.
Vše dle norem EU.
Cena - osobní jednání. TEL.:739 637 400

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, důchodce a ženy
na MD
!! Žádné poplatky !!
731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
starož.předměty všeho druhu nábytek, obrazy, hodiny, sklo,
porcelán, kov, dřevo, pohlednice,
šperky, bižuterie, zbraně apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti
Geodezii), NÁCHOD, TEL.
606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ
9.30 - 13.00

AUTO-MOTO
* Prodám Felicii combi, 1.6 GLX, r.v. 1998, najeto 109
000 km, zelená metalíza, tažné zařízení, cena 65 000,-Kč.
Tel. 723 044 761
* Prodám SAAB 9.3, combi sport, 1.9 TID, 11/2007, naj.
6700 km, plná výbava + kůže,“garančka běží“, cena 589
000,-Kč, Tel. 777 08 26 51
* Prodám FORD ESCORT 1.6 clx, r.v.90, cena 12 tis.
Kč. TEL.:77 66 44 617
* Prodám Citroen C5, m 2008, naj. 10 000 km, plná výbava, cena 390 000,-Kč. Tel.777 08 26 51
* Prodám nákladní vlek za os. automobil, lehký, 150
x 150 cm, celková GO, nutno vidět, velká nosnost, levně,
volejte mezi 15 - 21 hod. 739 672 221
* Prodám Renault Espace, 2.0 DCI, poslední model,
175 ps, tmavá perleť, skleněná střecha, DVD GPS 3D,
maximální výbava!, naj. 12 000 km, cena 599 000,-Kč.
Tel. 737 45 10 44
* Prodám Opel Astra 1.8, r.v.91, bez STK, cena 3 500,Kč. tel. 776 698 035
* Prodám PEUGEOT 309, r.v. 91, STK + E 5/09, levně.
Tel. 724 344 359
* Prodám zachovalou ŠKODU FAVORIT 136 L, r.v.
1989, plně pojízdný, spolehlivý,, nové brzdy + chladič, spojka. Spotřeba do 7,2 l/100 km, STK + Emise do
11/2009. Mírná koroze, 2. majitel. Levně - cena dohodou.
Tel. 732 777 932
* Přestavby aut na LPG, splátkový prodej, akontace
již od 10%. Zápis do TP i na zahraniční vozy. www.
autonaplyn.cz, Jaroměř,
Tel. 777 96 22 05
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Knírač malý p+s -CHS Peltatum prodá poslední dvě
štěňátka, pejska a fenečku s PP, odchovávaná v bytě-rodině, mazlivá se super povahou a předpokladem výborného
exterieru . Plemeno vhodné na rodinného mazlíka, agility,
výcvik, ale i na výstavy, chov. Úpravu naučím. Pejsek
5000,--Kč, fenka 6000,--Kč. Tel. 491 431 269,
+776 022 550.

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny při stěhování,
prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

Půjčky!

Pro zaměstnance, maminky,
důchodce a podnikatele
BEZ POPLATKU!
BEZ RUČITELE!
LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282

V.Jesenice u Č.Skalice
Pěkný dvougener.RD s byty 3+1 a 5+1
(po celkové rekonstr.), 2 garáže+dvougaráž.
poz.688 m2  Cena: 2.375.000,-Kč

Teplice n. Met. - Zdoňov
Pěkný RD(4+1) na klidném místě, 2 koupelny, dílna, balkón, u domu zděná kolna.
poz. 581 m2  Cena:1,5 mil.

N. Město n. Met.- Krčín
Byt (1+1) o podl. ploše 38 m2 se nachází v 1 NP
okál. domu a je s plast. okny (možnost
zahrádky)  Cena.576 000,- 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
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Nový šéf KDU-ČSL
Novým předsedou místní organizace KDU-ČSL v Náchodě se stal jednatřicetiletý Pavel
Bělobrádek, který v současné době pracuje jako úřední veterinární lékař. Ten chce podle
svých slov do KDU-ČSL přinést výraznou změnu v personální oblasti.
„KDU-ČSL a její program potřebují novou krev, nový přístup, novou energii. Proto jsem
převzal zodpovědnost na sebe a mojí snahou je, aby v rámci naší strany i v řadách příznivců
bylo mladých a aktivních lidí co nejvíce,“ říká ke svému zvolení nový předseda Pavel Bělobrádek.
„Už je na čase, abychom ke zkušenosti a obětavosti předchozích generací přidali i dynamiku
a progresivitu. Věřím, že poctivá, slušná, konstruktivní a čitelná politika má budoucnost. Udělám maximum pro to, abych o tom přesvědčil straníky, příznivce i voliče,“ dodává Pavel Bělobrádek, který se za necelý rok chystá utkat o post náchodského starosty. Pavel Bělobrádek je
v současnosti místopředsedou okresního výboru KDU-ČSL v Náchodě a také místopředsedou
občanského sdružení Mladí křesťanští demokraté, což je nejpočetnější mládežnická politická
Tomáš Zdechovský
organizace v ČR.

HRA JE
VÝZVA...
SQUASH
JE HRA!
tel. 602 886 577

RICOCHET + SQUASH
+ STOLNÍ TENIS
Házenkářská hala - Hamra, Náchod

1. listopadu se v Mladé Boleslavi konal krasobruslařský závod, kterého se účastnily také dětí z Projektu talentované mládeže. Za oddíl TJ
Kraso Náchod se jej povinně účastnila mladší žačka - Lýdie Leová. Na tomto závodě se prověřovala výkonnost závodnic, jejich připravenost jako výsledek dlouhodobého tréninkového procesu. V závodě startovalo celkem 28 závodnic z celé ČR. Lýdie zajela krátký program
s jistotou bez větších chyb a zaujala výchozí 3. místo s 23,08 body. Ve volné jízdě pak
zařadila dvojitého axela a 6 dvojitých skoků.
Velký počet bodů získala za velice pěkné
piruety a spirály. Bohužel nečekaný pád u
spirálové pozice jí zabránil získat více bodů
a tím se posunout vpřed. Po celkově svižné a
divácky poutavé jízdě si udržela velmi pěkné
3.místo s celkovým počtem bodu 63,96, což
je její osobní rekord. Je s tímto výsledkem
spokojená, na druhé straně je zde prostor
pro zlepšování jednotlivých prvků a tím pro
posun vpřed.
Chceme touto cestou poděkovat jejím sponzorům - společnosti Saar Gummi Czech s.r.o.
a Atasu elektromotory Náchod a.s., které jí
významně v její sportovní činnosti podporují.
JH

Firma MARE CZ s.r.o.
provozovna v Novém Městě
nad Metují
přijme:
- do HPP muže na seřizování
knihařských strojů (výsek).
ŘP podmínkou.
- brigádníky na domácí práci
(vhodné pro maminky na mateřské
dovolené, důchodce)
Zájemci prosím volejte na
733 517 731, paní Buryšková.

Prosinec s sebou přináší Vánoce, se kterými
jsou neodmyslitelně spojeny vánoční koncerty. Svůj vánoční repertoár představí Smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města
nad Metují 9. 12. 2008 na Vánočním koncertě v Ohnišově. Slavnostní vánoční atmosférou bude dýchat novoměstská sokolovna
14. 12. 2008. Sbor Kácov zve všechny své
příznivce na svůj tradiční Vánoční koncert,
který pro velký zájem posluchačů proběhne
ve dvou časech v 15 a v 18 hodin.
Ať už se se členy sboru sejdete na kterémkoliv koncertě, přejeme Vám mnoho hodnotných hudebních zážitků. Jana Vitverová
členka sboru

SLUŽBY K VÁM DOMŮ

STRAVOVÁNÍ

(za běžné ceny)

Nabízíme rozvoz obědů
Výběr z 5 jídel
Cena již od 45,-Kč

PEDIKÚRA * MANIKÚRA
NEHTOVÁ MODELÁŽ

TEL.:728 386 034

* Možnost zakoupení dárkových
poukazů

po - pá 7.00 - 21.00 so 7.00 - 11.00
777 89 30 89
Haklová Monika

ANGLIČTINY
NĚMČINY
(1.– 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)
Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište:
Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz
Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

Benefice pro zahradu
Překvapivá a velmi milá zpráva přišla poslední říjnový týden z krajského města do České Skalice. Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání 8. 10. 2008 rozhodla, že svým darem ve
výši 16 500,- Kč podpoří letošní Benefici pro zahradu Vily Čerych.
Ve Vile Čerych sídlí občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice. I když svou činnost zaměřuje hlavně na projekty, které napomáhají regionálnímu rozvoji, nezapomíná ani
na samotný objekt vily a na jeho krásnou zahradu. Každoročně pořádá benefici pro zahradu
Vily Čerych, při které shromažďuje finanční prostředky na zvelebování této unikátní ukázky
zahradní architektury 20. let 20. století.
„Jsme nesmírně potěšeni, že si i krajští zastupitelé uvědomili význam tohoto klenotu a svým
darem ocenili naši snahu o jeho zachování dalším generacím,“ řekla předsedkyně sdružení
Centrum rozvoje Česká Skalice Květa Ležovičová.
Finanční prostředky získané letošní beneficí jsou určeny na nové moderní lampy, které nahradí zastaralé zahradní osvětlení. „Rádi bychom získali 115 000,-Kč na nákup sedmi nových
lamp. Věříme, že se nám to s pomocí místních dárců z řad firem, podnikatelů i široké veřejnosti podaří“ vyslovila své přání Květa Ležovičová. A zdá se, že se to opravdu podaří. Díky
podpoře některých firem a podnikatelů (ZD Dolany, Peko s.r.o., pekárna, DLNK Computers ,
Stanislav Ležovič-malířské a natěračské práce) se vybralo již 63 750,- Kč. Od veřejnosti pak
sdružení získalo 9 500 Kč (část peněz se získala prodejem symbolických svíček. Tento prodej
v IC v České Skalici stále pokračuje).
Pracovníci Centra rozvoje doufají, že jejich snahu ocení i Nadace ČEZ, na kterou se obrátili s
žádostí o příspěvek na technickou část projektu. S příchodem jara by se tak rozkvetlá zahrada
Vily Čerych mohla rozzářit i díky novému osvětlení, které bude daleko lépe korespondovat s
její jedinečnou atmosférou, než osvětlení stávající.
Veronika Velacková

BESEDA
S PRACOVNICÍ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Naši školu ZŠ Komenského Náchod
navštívila pracovnice Záchranné služby Náchod pí.Kamila Fialová. Cílem
přednášky bylo celkově přiblížit práci
záchranné služby a vůbec všech složek
Integrovaného záchranného systému.
Následně byly děti poučeny o telefonních číslech IZS, prevenci úrazu
a jeho ošetření. Po teoretické části
následovala část praktická, kdy si děti
vyzkoušely obvazovou techniku.
Celá beseda probíhala zábavnou
formou, do které byly zapojeny i paní
učitelky.
(r)

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY
 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky,
ozdoby na nehty
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů
po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00

Město Náchod prodá obálkovou metodou :

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií zahajuje od září kurzy

(1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

Squash Centrum Náchod

Prověrky Projektu talentované mládeže
v krasobruslení v Mladé Boleslavi

KÁCOV O VÁNOCÍCH

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u Drogerie
TETA) NÁCHOD, tel.: 775 775 171

SENIOR KLUB NÁCHOD
Penzion HARMONIE 2, Rybářská ul.č.1819

PROSINEC 2008
* čtvrtek 4.12. od 14.00 hod. - posezení u videa
KRÁSY NOVOMĚSTSKA, VÝLET NA MADEIRU
* čtvrtek 11.12. od 14.00 hod. - humor
MENŠÍK, NOVOTNÝ, ZLATÁ MŘÍŽ
* čtvrtek 18.12. od 14.00 hod. - vánoční pásmo básniček, koled,
písniček VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ BABÍ
* pondělí 29.12. od 14.00 hod. - TRADIČNÍ SILVESTR V KLUBU
k poslechu i k tanci hraje Pepa LANGR,
tekuté i jiné občerstvení zajištěno.
DOBRÁ NÁLADA!
Přejeme Vám všem pěkné a klidné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do příštího roku.
Těšíme se na Vaši účast!

Komenského 1507
- volný byt, číslo 1507/3, I. kat. o velikosti 2+1, výměra 57,10m2
Vyvolávací základní cena 950.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 11.12. a 18.12.2008 vždy v 9:00 hod.

Pražská 1313
- volný byt, 1313/5, I. kat. o velikosti 3+1, výměra 72,10 m2
Vyvolávací základní cena 1.200.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 11.12. a 18.12.2008 vždy v 9:30 hod.

Borská 617
- volný byt, 617/9, I. kat. o velikosti 1+1, výměra 30,55 m2
Vyvolávací základní cena 500.000 Kč.
Prohlídka bytu je možná ve dnech 11.12. a 18.12.2008 vždy v 10:00 hod.
Nabídky v uzavřené obálce označené v levém hor. rohu nápisem :
Výběrové řízení - byt 1507/3 - neotvírat
Výběrové řízení - byt 1313/5 - neotvírat
Výběrové řízení - byt 617/9 - neotvírat
doručit na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku a ﬁnancování.
Uzávěrka přihlášek 19.12.2008 ve 13:00
Informace na tel. 491 405 233, 491 405 237
Prodej pouze prvnímu v pořadí - při jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

FORMÁTOVÁNÍ
přesné nařezávání plošných
materiálů vč. laminodesek na
profesionální formátovací pile
CA 400 E pro malo i
velkoodběratele
* řezání materiálů zákazníka
* řezání včetně zajištění
materiálu dle požadavků zákazníka
* Při zakázce nad 5 000 Kč sleva
6 % z nářezu materiálu.

Kontakt:
Truhlárna OD Impro
Červený Kostelec
549 46 Horní Radechová
tel. 491 465 633
fax: 491 445 201
mobil: 608 920 180
e-mail:sekretariat@odimpro.com

Firma CDS Náchod nabízí:

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V BROUMOVĚ
vhodný pro skladování, o rozloze 200 m2
Střežený objekt, možnost temperování a manipulace VV
Bližší informace: Ing.Robert Patzelt, tel.: 725 761 401

BAVME SE O TOM !
Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS) uspořádalo v prostorách Muzea
Boženy Němcové besedu pro veřejnost. Jejími hosty byli Mgr. Petr Köppl ze Správy CHKO
Broumovsko a pan Ivan Češka správce Státního zámku v Ratibořicích. Po 16. hodině ve čtvrtek
6. 11. 2008 se v kavárně českoskalického muzea sešlo přes dvacet účastníků besedy, jejíž název
byl „Soulad ochrany přírody s kulturním dědictvím aneb budoucnost NPP a NKP Babiččino
údolí“.
Besedu zahájila Ing. Martina Vlachová, která zúčastněným představila občanské sdružení CRČS
i jeho aktivity konané pro veřejnost. Především přiblížila projekt v rámci něhož se tato beseda
uskutečnila. Současně upozornila na připravované a proběhlé aktivity v rámci projektu, které se
dotýkají území Národní přírodní památky (NPP) a Národní kulturní památky (NKP) Babiččino
údolí (BÚ). Například se již uskutečnilo mapování invazních rostlin podél řeky Úpy, proběhla dvě
terénní setkání se zainteresovanými odborníky k problematice komponovaných průhledů v BÚ. V
současnosti probíhají práce na opravě panelů naučné stezky, připravuje se vydání letáků a brožur.
Tištěné materiály budou k dispozici na začátku letních prázdnin například v infostánku před ratibořickým zámkem nebo v Regionálním informačním centru v České Skalici.
Dalším diskutovaným bodem byla změna při realizaci projektu výsadby mimolesní zeleně v
Ratibořicích. „Stromořadí nejsou na těchto místech historicky opodstatněná, došlo by k nechtěné
změně tváře Babiččina údolí, „ argumentoval Češka. „Velmi oceňuji to, že se dohodly všechny
tři strany (SCHKO Broumovsko, Národní památkový ústav, Město Česká Skalice) a započala
daleko užší partnerská spolupráce,“dodal Češka. Další připomínkou, která se objevila v diskuzi byl
nedostatek biotopů v BÚ pro luční druhy ptactva, malé množství remízků, či potřeby zachovávání
starých stromů pro místní faunu.
red

Vánoční slevy na
veškerý sortiment
např. 65% sleva na

ANGLICKÝ
KARTÁČOVACÍ
VYSAVAČ
vydrží i profesionální zatížení
(hotely, školy, pensiony)
vhodný i pro silné alergiky
standardní cena: 7990,-

naše vánoční cena: 2999,Slevy až 50% na pračky, sporáky, ledničky,
mikrovlnné trouby atd..
Akce platí 29.11. - 24.12. 2008
Elpo - elektro, Běloveská 955, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 736, 602 790 044 vedle Čedoku a Restaurace Sport

REKONSTRUKCE KAŠNY

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
dle vlastního výběru
přímo na plantáži
Nad Jugoslávskou ulicí
(Prádelny a čistírny) v Náchodě
Od soboty 13.12.2008
do úterý 23.12.2008
Denně od 13.00 - do 16.00 hod
smrk, borovice, jedle
již od 200,-Kč
Informace tel. 736 270 480 možno sjednat návštěvu v jiném čase
ECHO V
V KUCHYNI
KUCHYNI
ECHO
VEPŘOVÉ VŠE V JEDNOMM
Dnes budeme šetřit nádobí i čas. Příprava
nám nezabere více, jak 10 minut.
Vepřové plátky naklepeme, osolíme,
opepříme a potřeme pikantní francouzskou hořčicí. Pórek a jarní cibulku nakrájíme. Na pánvi rozpálíme tuk a spolu s
masem poklademe i zeleninu. V momentě,
kdy plátky obrátíme, přidáme na pánev na
kolečka nakrájené vařené brambory. Kolik
plátků masa se nám vejde na pánev, tolik
použijeme vajec. Ta rozťukneme na maso
tak, abychom neporušili žloutek a osolíme.
Nakonec přidáme plátky tvrdého sýra a
posypeme nadrobno nasekanou pažitkou.
Naporcujeme podle počtu vepřových
plátků a podáváme pokapané kečupem.
Tak, ať Vám chutná....
přeje Laďka Škodová
DOMOV DŮCHODCŮ A ÚSTAV
SOCIÁLNÍ PÉČE ČESKÁ SKALICE

Hledáme nové kolegy !
Pro Hypernovu Náchod
přijmeme nové kolegy(ně) na pozice:

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
491401021

800 402 402

pro Váš spokojený spánek a krásné sny

Dodávka do bytu ZDARMA

od firmy KJ MAX spol. s r.o., Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 484, 777 273 503

Ing. Jaroslav Král,
daňový poradce e.č.1098
vedení účetnictví a daňové evidence
konzultace účetních
a daňových problémů
zastupování před úřady
zpracování a odklad daňových přiznání
zpracování mezd

Kancelář : Mírové nám. 128,
Broumov
Husovo nám.1022, Náchod
Tel. 724025122,
491422742 (Náchod)
mail : acount@centrum.cz,
acount@udane.cz
web : www.udane.cz

Lesní statek
Radvanice
pila Žabokrky
Nabízíme stavební prkna
délka 2-4 m. Různé šířky
síla 24 mm.

Cena dle délky a kvality
2.500 – 3.200,- KČ

Při odběru nad 3 m3
- množstevní sleva
Kontakt - p. Rydlo
tel. 776 313 330
491 481 046

MĚSTSKÉ DIVADLO
DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci PROSINCI 2008

Pondělí 1. 12. v 19.00 hodin
Himaláj - Nepál
Dia show Mgr. Karla Kocůrka
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Čtvrtek 4. 12. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové
Edita Adlerová - mezzosoprán
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140, 120 Kč
SLEVA

* přijďte mezi nás * posilte náš tým
* potřebujeme právě Vás

Kontaktujte nás na tel. čísle nebo volejte bezplatnou linku

akční cena 2390,-Kč včetně DPH
rozměr 90 x200
Prodloužená záruka 4 roky

V BUDOVĚ ÚSTAVU SOCIÁLNÍ
PÉČE
VE STŘEDU A VE ČTVRTEK
10.-11.PROSINCE 2008
Od 8. 00 - 17. 00 hod

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Nabízíme:
zajímavou mzdu zaměstnanecké výhody
příspěvek na dopravu a stravu

ELA MAXI

pořádá

Nabízíme: výrobky z různých materiálů z látky, moduritu, keramické hlíny,
z přírodnin, vln a ruční práce klientek

PRODAVAČ/KA DO OBSLUŽNÉHO
ÚSEKU

- MATRACE -

spol. s r.o.

Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice
tel 491 401 888

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
VÝSTAVU

PRODAVAČ DO ODD. NÁPOJŮ

Před penzionem OLGA v České Skalici byla
rekonstruována historická kašna, která svoji
funkci již neplnila několik desítek let.
Dá se říci, že v poslední době často působila i
jako překážka při vjezdu na parkoviště a mnozí občané si ji pletli s odpadkovým košem.
Dokonce se uvažovalo o jejím zbourání.
V současné době byla kašna opravena, doplněna dříkem s přelivem vody a osvětlením,
v těsné blízkosti bylo umístěno tzv. pítko - k
osvěžení pitnou vodou pro kolemjdoucí.
Je pravdou, že kašna není českoskalickou
památkou, ale určitě nějakou tu „Léta Páně“
historii pamatuje. A někteří „dříve narození“
si určitě vzpomenou na léta, kdy byla zdrojem
čisté vody. Městem Česká Skalice byla kašna
opravena jako žádaný architektonický doplněk tohoto místa. Snímek zachycuje poslední
stavební úpravy v okolí rekonstruované kašny.
Text a foto Ivan Vávra

KENVELO Náchod
HLEDÁ VHODNÉ KANDIDÁTKY
PRO OBSAZENÍ POZICE

PRODAVAČKA
POŽADUJEME:
UKONČENÉ STŘEDOŠKOLSKÉ
VZDĚLÁNÍ nebo VYUČENÍ V
OBORU
PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZKUŠENOSTI
V PRODEJI
PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
NÁSTUP 1.1 2009

informace na telefonu
777 606 464

Úterý 9. 12. v 19.00 hodin
Swan Legend
Irská taneční show
Vstupné: 420, 400, 380, 360 Kč
Středa 10. 12. v 17.00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 11. 12. v 19.00 hodin
F. Hrubín: Romance pro křídlovku
Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 190, 170, 150, 130 Kč

Pondělí 15. 12. v 19.00 hodin
Komorní orchestr Slávy Vorlové
Náchod,
Smíšený pěvecký sbor
Sólistka Jolanta Stopka - housle (PL)
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60, 50 Kč SLEVA
Středa 17. 12. v 19.00 hodin
Karel Čapek v roce 1938
Literárně hudební večer
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 18. 12. v 16.30 a 19.30 hodin
Vánoční koncert Orchestru
Václava Hybše
Vstupné: 190, 170, 150, 130 Kč
SLEVA
Neděle 21. 12. v 15.30 hodin
Vánoční koncert
Pěveckého sboru Hron
a Pěveckého sboru studentů
Jiráskova gymnázia
Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Vstupné: 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 17.30
hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole
vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují
přijme ihned do
dvousměnného provozu

Soustružníka
s praxí
informace 774 325 601

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

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

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

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

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
Realitní kancelář RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Náchod - nízkoenergetická novostavba RD 4+1 nedaleko centra se zahradou ....................................... 3.220 000,-Kč
Nové Město n/Met. - dům vhodný k bydlení i podnikání na lukrativním místě ...................................... 4.200 000,-Kč
Náchod - zděná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji .................................. 560 000,-Kč
Deštné v Orl. horách - roubená chalupa-penzion po celkové rekonstrukci se zahradou ........................ 4.990 000,-Kč
Bývalý mlýn+stodola (tkalcovna)na polosamotě mezi Bystrým a Kounovem,okr. RK ......................... 2.100 000,-Kč
Zdoňov - dům vhodný k bydlení i rekreaci 5km od Teplicko- Adršpašs. skal ......................................... 1.450 000,-Kč
Červ. Kostelec - pronájem kanceláře ..........................................................................................................4 000,-Kč/měs.,
Náchod - pronájem prodejny.........................................................................................................................2 000,-Kč/měs.
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4(5)+1 se zahradou 802m2, pěkné místo ........................... 4.200 000,-Kč
Nové Město n/Met. - ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem ......................... 4.100 000,-Kč
Šonov u Broumova - stylová udržovaná usedlost a pozemkem na okraji obce....................................... 2.090 000,-Kč
Horní Radechová - velký dům 2 x 3+1vhodný k víceúčelovému využití se zahradou ......................... 3.800 000,-Kč
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................ 1.180 000,-Kč
Nahořany, 4km od N.Města n/Met. - byt 3+1 v OV ve zděném domě se zahrádkou ............................. 1.400 000,-Kč
Hronov - nově zrekonstruované byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+ kk, 3+1.....................................cena dle velikosti
Nové Město n/Met. - byt 1+1 v os. vl............................................................................................................. 580 000,-Kč,
Náchod - byt 3+1 v os. vl. .............................................................................................................................. 1.390 000,-Kč
Náchod - byt 1+kk v OV s balkónem ............................................................................................................. 655 000,-Kč,
Náchod - byt 2+kk, ul. Duhová ........................................................................................................................ 950 000,-Kč
Broumov - DB 1+1 na Spořilově .................................................................................................................... 480 000,-Kč,
Broumov - DB 3+1 po rekonstr........................................................................................................................ 890 000,-Kč
Náchod - zahrádka s el. a vodou..................................................................................................................... 180 000,-Kč,
kancelář v centru Náchoda .............................................................................................................................3 000,-Kč/měs.
Červený Kostelec - rod. dům-vilka zastavěná plocha 192 m2 a pozemkem 542m2 .................................. 3.620.000,-Kč
Náchod - byt 2+1 v OV ve zděném domě........................................................................................................... 1,190 mil.,
Česká Skalice - zděná garáž................................................................................................................................. 89 000,-Kč
Police n/Met. - DB 2+1 zažádáno do OV...........850.000,-Kč a byt 1+1 v os. vl., ihned volný...................650 000,-Kč
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

NEJLEVNĚJŠÍ
NEBANKOVNÍ úvěry v ČR
bez poplatků a bez ručitele

Půjčíme Vám

I s úroky
vrátíte pouze

10.000,- Kč

11.628,- Kč

20.000,- Kč

23.256,- Kč

30.000,- Kč

34.884,- Kč

50.000,- Kč

58.140,- Kč

75.000,- Kč

87.216,- Kč

100.000,- Kč

116.280,- Kč

PŮJČUJEME zaměstnancům, podnikatelům
a živnostníkům, důchodcům i osobám na MD
a nově i se zástavbou nemovitosti bez prokazování příjmů
Zavolejte si o bližší informace :

731 781 250
Nebo nás navštivte v naší kanceláři
v Novém Městě nad Metují Komenského 29
(vedle staré pošty na Rychtě)
Jsme tu pro Vás
vždy v PO, STŘ, PÁ od 12,00 do 16,00 hod.
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

IZOLACE VLHKÉHO
ZDIVA
- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODŘEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNŮ
Venclík J. 604 715 135, 737 672 191

www.venclik.com

PRODEJ A MONTÁŽ

DRŽI
T
ISO 9 EL
001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
AKČNÍ NABÍDKA:
 sleva pro důchodce -10%
 sleva na žaluzie -20%  věrnostní slevy
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 10.000,-Kč

Nov
Plastová inka !
ok
z profilu na a dveře
R
za exluz EHAU
Velký vý ivní ceny!
běr deko
rů!

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

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

KVALITA A ZKUŠENOST

Naše nabídka pro společenství vlastníků je
zaměřena i na ryze praktické, provozní činnosti.
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro
jeho provoz. My dodávku těchto médií - elektrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších
- dokážeme zajistit a kontrolovat včetně údržby a
revizí rozvodů pro tato média. VY budete bydlet,
MY se o VÁS budeme starat!

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

e-invent s.r.o.
VÁŠ INTERNETOVÝ SPECIALISTA

Jazyková škola s celodenní výukou
AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, PJ, HJ, PJ, RJ
Tip na vánoční dárek:

Darujte svým blízkým poukázku na
jazykový kurz
Poukázky je možné zakoupit v hodnotě
1000,- Kč, 2000,- Kč, 3000,- Kč, 5000,- Kč
Informace na tel.: 605 775 744, 603 508 779

www.magicenglish.cz
Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Praha

12. díl: Představení produktu Statiis - účet pracovníka
Přerůstají Vás firemní náklady? Hledají
si Vaši zaměstnanci v pracovní době na internetu jinou zábavu? Se Statiisem budete
vždy o krok před nimi!
Účet úředníka je systém vytvořený pro
sledování osobních nákladů a jejich efektivního řízení.
Účet úředníka zajišťuje přehled osobních nákladů na informatiku (takové náklady, které může zaměstnanec či jeho vedoucí
ovlivnit). Umožňuje efektivní ovlivňování
těchto nákladů a připravuje korektní data
pro analýzy a strategická rozhodnutí z této
oblasti.
Rozsah sytému lze rozčlenit do dvou
oblastí. První oblastí jsou Fixní náklady,
které představuje vybavení IT (SW, HW)
a přístup do aplikací. Druhou oblastí jsou
náklady Variabilní, která zahrnuje mobilní
a pevné komunikace, obsazenost disku, email, tisk a aktivity na WWW.
Co je nutné v systému určit?
• Co se bude sledovat.
• Kdo co vidí (doporučení je každý sebe
a vedoucí své podřízené).
• Při soukromém využití IT prostředku
pravidla účtování a limity.

Očekávané přínosy
po zavedení:
• Samokontrola
uživatelů.
• Nástroj řízení.
• Možnost efektivního
snížení nákladů.
• Přehled pro management
• Analýzy umožňující rozbor podle pracovních míst, profesí, extrémů, …
• Sledování nákladů na státní správu.
Etapy implementace
1. Definice standardu IT
2. Analýza nasazení
• Rozhodnutí o rozsahu monitoringu.
• Směrnice monitoringu.
3. Testy a napojování na systém
• Napojení na systémy zákazníka.
• Informace uživatelům systému.
4. Ostrý provoz a jeho podpora
• Analýzy.
• Dohled nad chodem.
5. Další vývoj dle potřeb zákazníka
V příštím díle Vám představíme nový
portál Náchodského regionu, který bude
obsahovat regionální katalog firem, inzerci,
poptávky, nabídky práce a spoustu dalších
užitečných regionálních informací.
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foto Karolína Trudičová
www.traudy.estranky.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE,
TOPGAL,
LOOP
 kabelky
VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so
8.00 - 11.30

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
poděkovat prodavačům z
obchodního centra
„Růžovka“ na sídlišti u
nemocnice v Náchodě
za vrácení ztracené
peněženky. Jana Formanová

Příště: 13. díl: Představení nového portálu Náchodského regionu
Ing. Pavel Houser (ředitel pobočky)
e-invent s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod
tel.: 739 544 215 | e-mail: nachod@e-invent.eu | www.e-invent.eu

SVĚTLO PRO SKALICI
Z důvodů opotřebení i zastaralosti původních svítidel veřejného osvětlení a
s ohledem na úsporu elektrické energie,
zajistilo město Česká Skalice jeho postupnou výměnu. V současné době místní Technické služby provádějí postupnou
instalaci 559 ks nových moderních svítidel třech typů z hliníkové slitiny, které
jsou odolné vůči vnikání prachu a vody.
Svítidla jsou osazena zdroji o příkonu
100 W a 70 W, garance na mechanické
části a fotometrické vlastnosti jsou
zaručeny na dobu 15 let.
Garantovaná úspora elektrické energie
činí 84 tis. kWh / rok. S výměnou svítidel se počítá maximálně do konce
prosince 2008. Na snímku je zachycen
pracovník Technických služeb Česká
Skalice - Jaroslav Svoboda.
Text a foto Ivan Vávra

Ten velkej neohrabanej, tomu říkáme Mirek,
a ten malej a zákeřnej - to je zase Pavel.

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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