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Roník 16/íslo 34/11. prosince 2009

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

www. e-n ach o d sko.cz

portá l ná c hodského regionu

23 000 výtisk

www.e-nachods ko.cz

Prodejna stroj
a náadí
Bloveská 168,
Náchod

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

PÍKLEPOVÁ VRTAKA
EVP 13E-2H3
230V/50Hz
II rychlosti

PEDVÁNONÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

100 tis. ........... již od 1.449 K/ms.*
200 tis. ........... již od 2.667 K/ms.*

DÁREK
ZDARMA

AKCE NA
ELEKTRICKÉ
NÁADÍ NAREX

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

KRIZOVÉ CENY
DVBT, LCD, PLAZEM
MYEK - PRAEK
SUŠIEK I SPORÁK
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Pro
náchodské
tenáe dnes
zvláštní
píloha
- Náchodský
kurýr

Mikulášská besídka se konala v nedli dne 6. 12. od 14.00
hodin na sále hostince U Hanuš
ve Velkém Poíí. Poadatelem
byla MO SSD Velké Poíí ve
spolupráci s OVV SSD Náchod a
KVV Hradec Králové, pod záštitou
poslankyn PR Ing. Vladimíry Lesenské a hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Bylo
to odpoledne plné soutží a her pro
nejmenší, hojná byla úast nejen
dtí a rodi, ale i prarodi. Je
to už každoroní tradiní akce
SSD stejn jako letní malování
za hasiskou zbojnicí.

Otevírací doba
16.12. 7 - 17
17.12. 7 - 17
18.12. 7 - 17
19.12. 7 - 12
20.12. zaveno
21.12. 7 - 17
22.12. 7 - 17
23.12. 7 - 17

SILVESTROVSKÝ
VEČER
Nabídka je platná
16.12 - 23.12.2009
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HUDEBNÍ
NÁSTROJE

Od jeho úmrtí uplyne 16.12.2009 smutných 10 let.
Dkujeme za vzpomínku.

Rodina

esko
na talíi

„Když do školy, tak s úsmvem, když ve
škole, tak bez nudy“ ... je název projektu,
který podala ZŠ Komenského v Náchod
Rad Královéhradeckého kraje. Cílem bylo
vybavení uebny reedukaní pée moderními výukovými pomckami, které by dtem
pomáhaly rozvíjet zrakové, sluchové vnímání, prostorou, asovou orientaci, jemnou
motoriku a snáze i pomohly pekonat obtíže
ve tení.
Tento projekt byl Radou KHK podpoen,
pomcky zakoupeny a dti se tak již tší z
nové zajímavjší práce.
I.T.

„KUDY TUDY“

Je libo krkonošský „frncábník“?
V pedvánoním období se na pouti za místními specialitami dostáváme do blízkého regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Dnešní konkurenní prostedí hotel v krkonošských horských
stediscích vytváí dobré podmínky pro rst kvality gastronomických služeb.
asto se však zapomíná na bžnou turistickou klientelu, které jsou plné hory. Tradiní krkonošská kuchyn mla spostu dnes již zapomenutých a neznámých recept. V každé chalup
chovali krávu, kozu, ideji ovce, život byl nemyslitelný také bez slepic a králík. Každý
druhý obyvatel hor byl vela. Pro kuchyni bylo dležité využití lesních produkt - malin,
ostružin, borvek, brusinek a hub. „Hladká anka“ i jiné mléné polévky byly tak výživné,
že nahradily i maso, kterého byl na horách nedostatek.
Na vitamíny bohatá „couraka“ z kysaného zelí je dnes již tém zapomenutá. Oblíbenou i
dnes však zstává královna krkonošských polévek - kyselo z chlebového kvásku. Pekly se
zelníky, mrkvance i epánky. V krkonošské kuchyni hrálo dležitou roli koení z vlastních
zahrádek - estragon, libeek, kerblík, meduka, bazalka, bedrník, saturejka, brutnák a ernobýl. Brambory se vaily ve slupce, podávaly se solí a zapíjely mlékem nebo podmáslím.
K uvaeným oloupaným a neslitým bramborám se solí a kmínem se pak pidal esnek,
lžíce sádla a vznikl krkonošský „oukrop“. Oblíbená byla i bramborová kaše a škubánky
„kucmouch“.
Neopakovatelnou chu krkonošských pochoutek kuby i hubníku má na svdomí esnek.
Jediný stroužek promní tyto pokrmy v pravé delikatesy. Jednou takovou je tradiní eský
bramborák, kterému se v Podkrkonoší íká bramborka. V každém kout Krkonoš se však
pipravuje jinak a také se jinak jmenuje. U Železného Brodu se mu íkalo „bandorník“ nebo
„frncábník“, na Vysocku „fofrovanec“ a teba na Policku „drn“. Výše na horách se dlaly
„sejkory“, bramboráky peené nasucho pímo na plotn. Významnou úlohu ve strav horal
mly houby. Pidávaly se do polévek, omáek, spolu s brambory tvoily základ krkonošských pokrm. Sloužily také jako nejlevnjší nejrozšíenjší koení. Krkonošská kuchyn
se neobešla bez chleba. íkalo se, že jak se kdo srovná s chlebem, tak se srovná s lidmi.
Proto ml být chléb vždy rovn zakrojen.
Chudí horalé si nikdy nepotrpli na dorty, proto udivuje, že práv v Podkrkonoší vznikly
svtoznámé cukráské produkty - miletínské modlitbiky i hoické trubiky. A co se v
krkonošských chalupách pilo na zahátí? Víno nebo rosolka, pálenka z brambor i žita, ale i
z tvrdých krek chleba. Krkonoše nám dnes nenabízejí jen krásnou pírodu, ale i kulináské
ddictví plné svérázných chutí a vní.
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.

V Hronov bylo zapoato s budováním
nové informaní sít.
Panely budou obsahovat fotogra e a texty
ve tech jazykových mutacích. Nové informaní tabule jsou souástí mikroprojektu „U
nás v Hronov“, který msto pipravilo ve
spolupráci s Náchodem a polským mstem
Kudowa Zdroj.
(r)

má vánoční dárek
pro děti do 19 let věku.
Uzavření smlouvy
o stavebním spoření
zcela Z D A R M A.
Akce platí
do
31.12.2009,
neváhejte
a volejte
606 646 032.

SPOLENÉ
CVIENÍ

V Malé ermné se uskutenilo námtové
cviení jednotek hasiských sbor na téma
požáru a následné evakuace tamního domova dchodc. Krom eských hasi se
cviení zúastnili i polští hasii z Kudowy
Zdroj - Czermne.
(r)

Bytový dům v centru Hronova

P
TI

S bolestí v srdci vzpomínáme na manžela, tatínka,
ddeka a bratra, pana Josefa Bonku z Náchoda Blovse.

„Když do školy, tak
s úsmvem, když ve
škole, tak bez nudy“

EU

TICHÁ VZPOMÍNKA

K prodeji se nabízí bytový dům nedaleko hronovského náměstí, v objektu se nachází 12 bytů – z toho 2 neobsazené a jeden volný nebytový prostor. K dispozici jsou
dále sklepy a půda vhodná k vestavbě dalších bytových jednotek. V domě byla započata
rekonstrukce : okna 2002, vodovodní přípojka 2006, nové el. rozvaděče na chodbách.
z Cena objektu: 2 990 000,- Kč

Udržovaná rodinná vila z r. 1935, v atraktivním prostř. u zámku v Náchodě ...................................4 795 000,-Kč
Větší rodinný dům s navazující hosp. částí na okraji obce Janov – Tis ............................................... 1 950 000,- Kč
Pozemek k výstavbě RD, inž. sítě na hranici pozemku – Horní Radechová .............................................299,-Kč/m2
Obytná usedlost u přehrady Rozkoš v České Skalici – Spyta ..........................................................4 990 000,-Kč
Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda na pozemku se svažitou, jižní orientací ..........................................1 390 000,-Kč

info: 777 602 884

www.realityeu.com

PRO BEZPEÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

POZOR NA PYROTECHNIKU
Pokud patíte k tm, kteí na oslavy píchodu nového roku „zbrojí“, vzte,
že ani certikovaná pyrotechnika nízké tídy nebezpenosti není ješt zárukou bezpenosti.
Rozhodn je teba dbát na to, aby pyrotechnické výrobky byly prmyslov vyrábné. Nikdy nepoužívejte neschválené, podomácku vyrobené pyrotechnické efekty. Pi nákupu se zajímejte pedevším o tídu nebezpenosti. Zakoupit si mžete
pyrotechnické pedmty maximáln tídy II. Pyrotechnické pedmty III. tídy
totiž smí používat jen držitelé kvali kace odpalovae ohostroj. Pyrotechniku I.
tídy sice smí kupovat i osoby mladší 18 let, ale ani tak to není vhodná hraka pro
dti a to ani pod dohledem dosplých osob. Zábavnou pyrotechniku nakupujte radji v kamenných obchodech, kde je zarueno, že není vlhká. Urit se vyhýbejte
„pochybným“ prodejcm. Nemli by jste také kupovat pyrotechnické pedmty,
které nemají eský návod, který vždy ped použitím radji dkladn prostudujte.
Po nákupu uschovejte pyrotechniku mimo dosah dtí, v chladu a suchu, nikdy ne
v blízkosti topení, kamen nebo jiných zdroj tepla.
I prmyslov vyrábná zábavná pyrotechnika by se mla používat v souladu s
návodem. Nikdy bychom s pyrotechnickými pedmty nemli manipulovat pod
vlivem alkoholu nebo látek, ovlivujících naši pozornost. Opatrn bychom mli
také zacházet s rznými dlbuchy a petardami, které sice z hlediska hoení neznamenají zvýšené riziko, ale díky svým mnohdy znaným zvukovým efektm mohou v pípad nevhodného odpálení poškodit sluch osoby, která s nimi manipuluje
nebo dalších osob, které se vyskytují poblíž. Pozor také na naše zvíecí miláky.
Psi a koky mají mnohem vyvinutjší sluch než lidé a pi nadmrném hluku trpí.
Nkdy mže dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky.
Nevybuchlé petardy nesbírejte a nesahejte na n. Výrobky likvidujte podle návodu výrobce.
Šastné oslavy Oldich Pibyl

,

At Vám to bubláááá....
Krásné Vánoce a úspšný rok 2010
všem píznivcm sportovního potápní
peje OS Aquanauts Nové Msto nad Metují
www.aquanauts.cz

Pro rok 2009 dvojnásobný
Mistr eské republiky, v závodech „raft“ - bez dresu a v
závodech s dresem, Mistr Evropy, Absolutní vítz Stedoevropského poháru a Absolutním mistrem svta.
To je krátké shrnutí úspch
Jiího Havrdy v závodech v
benchpressu.
Jirka dkuje svému týmu za
pomoc. Tm, kteí ho podporovali dkuje za píze. A všem
peje krásné prožití vánoc a
hodn zdraví a úspch v novém roce....

Božanov má novou cestu na hranici s Polskem
Nová cesta pro cyklisty a pší na hranici s Polskem, dv záchytná parkovišt
a opravená místní komunikace - to vše se
podailo za tém 18 milion korun vybudovat v obci Božanov na Broumovsku.
Obec získala, vtšinu nancí na tento projekt z Evropské unie. Díky lepší dopravní
infrastruktue se budou moci lidé z Broumovska dostat snadno do rekreaního areálu na polské stran.
„Na polské stran je velké rekreaní stedisko. Podobné zaízení zatím na Broumovsku nemáme. Díky opravené cest se
lidé z ech snadno dostanou do Polska a
Poláci naopak do naší republiky. Projekt
výrazn pispje k rozvoji turistického
ruchu v obou regionech,“ ekl starosta
obce Božanov Karel Rejchrt.
Na projekt získal Božanov spolen s
polskou obcí Radków tém 50 milion
korun z Evropské unie. Na eské stran
Božanov opravil komunikaci v obci, vybudoval dv záchytná parkovišt a cestu
pro cyklisty a pší na hranici s Polskem.
Na polské stran ješt stavební práce pokraují.
„Každý projekt, který pispje ke zlepšení turistického ruchu a dopravní infra-

struktury na hranicích eska s Polskem je velkým pínosem. S podobnými projekty na opravy komunikací k hraniním pechodm letos uspl i Královéhradecký kraj a získal na n více
než 200 milion korun z Evropské unie,“ uvedl hejtman Lubomír Franc, který se otevení
cesty z Božanova do Polska zúastnil.
kp

prodejna KORUNKA ROZŠIŘUJE PROVOZ
v Náchodě - Bělovsi, Kladská 120

NOVÁ CUKRÁRNA

- zmrzlina - medovník original - belgická horká čokoláda
- k výrobě zákusků používány pouze přírodní suroviny

z provoz i o vánočních svátcích
z možnost parkování z bezbariérový přístup

objednávky medovníku: tel. 777 80 10 34

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

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

VODA, CO SE USMÍVÁ
Malým píspvkem k velkému fenoménu
dneška - plavání rodi s dtmi ve specializovaných centrech - je v našem regionu
drobná publikace „Voda, co se usmívá“. Jejími autory jsou Mirek Brát a Angelika Nováková. Publikaci vydalo v edici Knihovnicka
brnnské nakladatelství TRIBUN EU. Knížka obsahuje kolekci fotogra í poízenou pi
specializovaných plaveckých lekcích v Náchod a Novém Mst nad Metují. Vydání
tištné publikace i její elektronické verze na
CD nann podpoil Nadaní fond senátora
Petra Pakosty, Kulturní a sportovní nadace
msta Náchoda, Královéhradecký kraj a projekt MARE NOSTRUM. A protože publikace je zpracována též v podob elektronické
prezentace Page - ip, mžete si ji v pohodlí
domov prohlédnout i v síti internetu na této
domén: http://voda-co-se-usmiva.page ip.cz/

V Náchodě třídili odpad i Poláci
V Malém sále Divadla Dr. J. ížka sešli
pedstavitelé msta Kudowy a Náchoda, aby
spolen uzaveli projekt Tídní komunálních odpad v evropském mst Kudowa
- Náchod. Projekt je spolu nancovaný ze
zdroj Evropské unie v rámci Operaního
programu peshraniní spolupráce R-PR.
Vedoucím partnerem v projektu je msto Kudowa Zdrój, msto Náchod je pak projektovým partnerem.
Pokud jste se v tento as nacházeli na horní
ásti náchodského námstí, jist vaší pozornosti neunikla vozidla, která zde byla vystavena. Na konferenci totiž byly krom jiného
pedstaveny vozy, které každý z partner poídil v rámci projektu. Msto Náchod zakoupilo vozidlo o hmotnosti 26t na svoz odpadu
i bioodpadu od spolenosti Farid Comercia,
s.r.o. za více než 4,5 mil. korun. Vozidlo bylo
sestrojeno podle požadavk pesn na míru
náchodským potebám a pomrm.
(NA)

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

O VÁNOCÍCH
mezi vánoními svátky budeme mít v redakci novin
Echo omezenou pracovní dobu.
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28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 12

Na plný plyn „pojedeme“ od 4.ledna 2010

V novém roce vyjde první Echo
15.ledna 2010

Gymnastika a Všestrannost
Dvatm z oddílu Sportovní gymnastiky TJ Sokol Náchod zaala závodní sezona. Prvním
závodem, kterého se dvata zúastnila, byl „ rozjezdový závod „ v desetiboji, který se konal
ve Dvoe Králové. Byl to závod obratnosti, rychlosti, síly, odrazu nohou a švihu.
Z náchodského sokola se tohoto závodu zúastnilo 10 dvat a byla, dá se íci, opravdu
úspšná.
V kategorii mladších žáky si velmi dobe vedla Pavlína Vejrková, která zvítzila v celkovém poadí desetiboje, ale i v osmi jednotlivých disciplínách. Velmi se dailo i Ann Páclové,
která skonila na 5. míst. Nikola Jiinová obsadila 7. místo a Andrea Štefková byla na 10.
míst.
Ve tetí kategorii žákyn III si vedla dvata také velmi dobe. Lucie Havlíková skonila
na 2. míst, Susan Simonová byla tetí a Adéla Zákravská byla na míst tvrtém. Bylo to pro
dvata velmi píjemné zpestení jejich sportovní innosti, protože se vnují pevážn sportovní gymnastice a cviení na náadí.
O dalším víkendu odjela dvata na závod s mezinárodní úastí „ EURO CAP 2009“ do
Šumperka, kde soutžila již v gymnastickém dvojboji na bradlech a na akrobacii. I zde byla
dvata velmi úspšná.
V kategorii mladších žáky zvítzila Pavlína Vejrková ped oddílovými kolegynmi Annou
Páclovou a Andreou Štefkovou. Toto umístní je o to cennjší, že v této kategorii startovalo 18
závodnic, z toho jich 10 bylo ze sportovní gymnastické školy v polské Nyse.
V kategorii starších žáky zvítzila opt náchodská závodnice Susan Simonová ped polskou závodnicí Magdalénou Rosiskou a tetí náchodskou Adélou Zákravskou. Na 6.míst
skonila Lucie Havlíková z náchodského Sokola, když jí pedbhly Sklowikowská z Polska
a Prchlíková z TJ Bruntál. I tak je toto skvlý výsledek z celkového potu 60 startujících.
Míla Vejrková Sokol Náchod

DARUJTE VAŠIM BLÍZKÝM
KRÁSU A ZDRAVÍ
služby solária, hydro-jetu,
sportovní i zdravotní masáže

FORMOU
DÁRKOVÉHO
POUKAZU
POD STROMEEK

Jaroslava Kubcová
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ZÁSOB ZE SKLADU QUELLE
Sleva 30% na zboží z aktuálních katalogů

El.náadí BOSCH
Ergoline - Hana ermáková
Prodloužená 243, 547 01
Náchod - Babí,
mobil 728 547 283

vrtaky, brusky, pilky....
Veškeré objednávky
do 48 hod.

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
eská Skalice - koncová, adová garáž zdná 21 m2 ........................................................... 68.000,-K
Velká Jesenice – dr.byt 1+3 v cihl.dom, 77 m2, balkon, ÚT pevná, jen za.....................860.000,-K
Police n.Met. – prodej sklenáství 79 m2, el.,topení pevná, dobrý stav.............................333.000,-K
Velké Poíí – 2 gener.RD s poz.833 m2. 2 garáže, ÚT plyn,super místo .....................2.520.000,-K
Broumov – objekt bývalá jatka vhodné k výr. i sklad s poz. 900 m2 .............................1.990.000,-K
Police n.Met. - byt 1+1 v OV, 37 m2, výtah, plast.okna, 3 NP, ÚT dálk ...........................555.000,-K
Teplice n.Met. – krásná roubenka, 5 pokoj,soc.záz.,bazen,altán, poz.1205 m2 ..........1.890.000,-K
eská ermná – vtší chalupa, 4 pokoje,rek.,sít, poz.1313 m2, super místo .............1.940.000,-K
Náchod – rekr.chata, zdný suterén, zatepl.+podrkoví,voda.el., 332 m2 ..........................415.000,-K
Broumov – 3+1 v OV, 72 m2, po rek., zasklená lodžie, ÜT dálková ................................685.000,-K
Náchod – druž.byt 1+3 73 m2, 2.NP s výtahem, zdné jádro, pkný .............................1.150.000,-K
ervený Kostelec – stav.poz. 3 648 m2, voda a el.na poz.,dobrý pístup ...........................175,-K/m2
eská Skalice – menší RD v centru, 1+2, plyn+krb, poz.345 m2 .....................................895.000,-K
Ž ár n.Met.- vtší RD po rekonstr, 1+5, interiér ve dev,garáž,dílna.........................1.630.000,-K
Borová – RD s poz. 1 391 m2 s bazénem po vyhoení.Nutné opravy...............................730.000,-K
Chvalkovice – velký RD 1+6, stodola, poz.1058 m2,sklep,pda, dobrý stav ...............1.520.000,-K
Velký Deví – dm s restaurací, v pate sál a byt 1+1, ÚT, sít, poz.675 m2 ...............1.430.000,-K
Hemánkovice – RD po ást.reken.,1+4, koupelna,WC, lokál,.871 m2...........................757.000,-K
Broumov – druž.byt 1+1 v Broumov, 2NP 34 m2, ÚT ....................................................355.000,-K
Starko – vtší RD v rekonstr. + materiál, sit nové,plyn,748 m2..................................1.690.000,-K
eská Skalice – opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-buky,230/400V, sít u poz ........................695.000,-K

Náchod,
Podbradova ul.
Otev. doba: 8.30 - 17.00
Tel.: 491 421 944

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se mžete dozvdt v realitní
kancelái REKA, námstí T.G.M.
1293 (budova HIT RÁDIA
MAGIC) v Náchod,
pípadn na .t. 491/428 765,
a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.
nebo 602/185 901 a 602/286 568 .
Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:
www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA,
SPOLEHLIVOST!

VÁNONÍ AKCE

z do Vámi vybraného balíčku přidáme 2 výrobky zdarma
z výrobky SP - Systém Profesionál SLEVY 20 - 40 %
z poradenská služba ZDARMA
PÉČE ŠITÁ NA MÍRU

ARIES salon,
salon,

Náchod, nám. TGM 69
- 1.patro vedle hotelu Beránek
Mob.: 601 533 445

Salónek Matýsek
dkuje všem svým zákazníkm a jejich páníkm za projevenou dvru v letošním roce
a do roku nového peje hodn zdraví, spokojenosti a zachování pízn.
Provádíme střihovou úpravu psů různých plemen i voříšků.
* stříhání * trimování * koupání * foukání * úprava drápků
Pi první návštv má pejsek koupání zdarma.
Marta STRAŽICKÁ Vysokov 73
* NABÍZÍME VÁNONÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY *
TEL.:602 361 768

PIJTE SI UÍZNOUT
SVJ VÁNONÍ STROMEK!

Ježíšek k Vám letos
nepřijde ?

Vyberte si nejhezí stromek
s celou rodinou!
Mžete použít svoji oblíbenou
pilku nebo Vám pilku pjíme,
pípadn vybraný stromek
uízneme sami.
od soboty 12.12.
- do stedy 23.12.2009
denn od 13.00 - 16.00
Plantáž vánoních stromk
Jugoslávská ulice, naproti
Prádelnám a istírnám v Náchod.
Ceny stromk
/smrky, borovice, jedle/
jsou již od 200,- K
Informace tel. 736 270 480
„Spokojené vánoce zaínají u nás!“

ZVEME VÁS K NÁKUPU PARUK PRO ŽENU V
KAŽDÉM VĚKU V NAŠEM OBCHODĚ Violette
tte
e
Naše paruky jsou lehké a vzdušné
- výbr a nákup ze 100 model možný ihned
- levné módní typy i luxusní modely
- vyzkoušení v kabince, mžeme Vás navštívitt i
u Vás doma nebo v nemocnici
- cena módních typ již od 2000,-K
- pi nákupu odeítáme píspvek od zdravotní
ní
pojišovny ve výši 1000 - 3000 K a naše sleva
evva
va
750 K
V Náchod, Komenského ul. 266
(za gymnáziem)
Oteveno: Po-Pá 9-17,30 hod a So 9-12 hod.
od.
Telefon: 723 996 195 Jana Kudrnáová

Pojistěte si dárek u nás zakoupením
vánoční poukázky na jazykový kurz
• Poukaz může být vystaven na libovolný počet lekcí
• Vztahuje se na všechny jazyky – AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ
• Ke každému poukazu získáte 3 lekce výuky jazyka zdarma
• Obdarujte své nejbližší dárkem, který se neobnosí a potěší
Více informací o vánočních poukazech získáte na recepci,
na e-mailu magicenglish@magicenglish.cz
nebo na telefonním čísle +420 603 508 779.

Šťastné a veselé vánoční svátky a barevný
rok 2010
přeje všem zákazníkům a obchodním
partnerům

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další
spolupráci v novém roce
KOŽENÁ
GALANTERIE

Tšíme se na Vás!

VÁNONÍ NABÍDKA
BATOHY DAKINE,
TOPGAL, BAGMASTER
KOŽENÉ KABELKY, PEN ŽENKY
WWW.KOZENAGALANTERIELTR.CZ
KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.30
so - ne 8.00 - 11.30

MOŽNOST ZAKOUPENÍ
DÁRKOVÝCH POUKAZ

Fašková

Naproti kinu Vesmír:
Hurdálkova 206, 547 01 Náchod

Kniha ten nejlepší dáreček pod stromeček.
Pro maminku, tatínka i pro babičku,
dědečka najde se u nás vhodná knížka.
Pro děti tu velký výběr máme a dárečkem odměníme.

Velké vánoční akce až 70 % sleva

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM - PF 2010

na encyklopedie, beletrii i dětskou literaturu + vybrané knihy nakl. Grada

Naše zásilková služba-objednávky přijímáme:
tel.nebo faxem: 491 42 45 46
e-mailem: kniha.faskova@tiscali.cz

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

491 421 711

POD STROMEKEM NOVÉ KOLO

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.

s
é
k
Ve l

levy

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
DĚTSKÝCH KOL V REGIONU

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka
kvality prověřená 17 lety výroby na trhu.
!!!POZOR AKCE!!!
Nyní pi každém namontovaném Tažném zaízení do konce února:
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

MARCO
NÁBYTEK

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

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

ÀÀ

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.

Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY
nabízí i POSTELE
od eských výrobc

ZDRAVÁ VÝŽIVA
DOPL KY
CaliVita

Komenského 314 (naproti Lidovce)
547 01 Náchod

Přijďte nakoupit Vánoční dárky pro své
blízké. Vánoční balíčky zhotovíme.

mob.: 604 385 566
OTEVÍRACÍ DOBA

po-pá 8:00-17:00, so-8:30-11:30

Vánoní
stromky

k prodeji pocházejí ze specializovaných
plantáží přesně dle Vašich představ
a představ vašich dětí:

* nizoučké či naopak vysoké
* košaté nebo štíhlé
* v širokém sortimentu: borovic, jedlí,
smrčků či smrčků střibrných
Vánoce jsou pouze 1x ron !!!
Pravý vánoní stromek z lesa provoní Váš byt
a pro Vaše dti bude tím jedineným,
neopakovatelným a nesmazatelným zážitkem letošních Vánoc. Myslete na své dti a dopejte jim
i sob tradiní atmosféru Vánoc…

Neváhejte tedy a spolu se svými dětmi si
přijďte vybrat svůj vánoční stromek!
Kam?
Ovoce a zelenina GLOBUS (proti bývalé
jídelně TEPNA Náchod, vedle LIDLU)

BUTIK PETRA
Zve na vánoní akci
2 + 1 ZDARMA
1 + 1 50% SLEVA
Náchod,
Karlovo námstí
naproti eské
Spoiteln

po - pá
9-12 12.30- 17
so 9-11

BUĎTE HVĚZDOU BEZ NÁMAHY

„Samy to jist, milé dámy, znáte. Zrcadlo íká: „Cvite“! A vy mu odpovídáte: „Mám málo
asu. Nechce se mi. Brr. Poád se nkde jen potit a namáhat...“. To je ovšem špatná odpov .
Správnou variantou je totiž cviení na stroji Power Plate. Cviení na stroji, na kterém cvií hvzdy.
CO JE POWER PLATE?
Jedná se o unikátní stroj, jehož základem je plošina, která dokáže vibrovat do tí stran. Tento
stroj je svtovým unikátem a jeho revoluní ešení bylo odmnno i udlením zdravotní licence
od Evropské unie. Pochopiteln, že ve vašem okolí objevíte i podobná zaízení, která parazitují
na certi kovaném systému Power Plate. Jedná se o plagiáty, jež svým provozovatelm pinášejí možnost uritého snížení cen. Takový stroj ovšem negarantuje správnou funkci, ani nevylouí
možnost zranní pi cviení. Pokud chcete opravdovou bezpenost pi cviení na zaízení tohoto
druhu, vyberte si pouze originální Power Plate s certi kací od Evropské unie. Vyplatí se vám to.
Stroj funguje na principu vibrace a tzv. Akceleraního tréninku. S velmi malým rizikem svalových
zranní mže velmi efektivn posilovat, formovat, tvarovat vaše problémové partie. Krom zvyšování funkní výkonnosti má Power Plate prokazatelný vliv i jako rehabilitaní a terapeutická
pomcka urychlující zotavení po rzných zranních. Samozejm, cviení na stroji je ureno všem,
ženám i mužm....
POJ TE DO TOHO!
Zaínáme s dvojicí, trojicí základních cvik na protažení. Poté následuje samotné cviení. Zvyšujeme sílu, hubneme, spalujeme tuky a výborn se u toho bavíme. Staí 2x 3x týdn po plhodin a

Britské kartá ovací
vysava e Hoover
• stojatý vysavač PurePower – vhodný i pro profi provoz
TESTOVANÝ PRO ALERGIKY
• Pere koberce suchou cestou
Obrovský výkon 2000W.velkoobjemový sáček 3 vrstvy 4,2 l
• 7 násobná filtrace, pracovní radius 11m
• Odstraní zašlapané nečistoty, nopky, vlasy, zvířecí chlupy atd.
• Minimální náklady na sáčky, smršťovací hadice 0,5-4m
Rotační kartáč s přímým pohonem
- nejdokonalejší vysavač na koberce
Nastavení výšky rotačního kartáče dle výšky koberců,nesené příslušenství:
štěrbina 40cm , prachový kartáč,hubice na čalounění,prodlužovací trubky

nepozná vás ani vlastní zrcadlo... Stroj pln nahradí kompletní tréninkový program, na který
jste uvykly ve tcentru. Je vhodný pro zaáteníky i profesionály. Neunaví a pobaví... Deset
minut cviení na Power Plate nahradí hodinovou lopotu ve tku - a to už jist, milé dámy,
stojí za úvahu. Na stroji Power Plate cviíte tak,
že tlo pirozen reaguje na narušení rovnováhy. Vibrace vás budou bavit, uvidíte samy.
KAM A ZA KÝM?
Za strojem Power Plate nemusíte daleko. Tší se na Vás Kateina Skládalová v
Power Plate studiu na adrese Komenského 48, Nové Msto nad Metují (tel. 603 50
88 42, 773 603 002). Informace získáte i na
www.powerplate-queens.cz A marn rozmýšlíte o vánoním dárku pro své blízké? Co takhle
PERMANENTNÍ VSTUPENKA na POWER
PLATE...
MILÉ DÁMY... BU ME HVZDY A
POJ ME NA TO BEZ NÁMAHY...!
....doporuuje La ka Škodová

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

NEHTAŘKA hledá k sobě
KADEŘNICI a KOSMETIČKU na ŽL
pronájem křesla v Náchodě,
poblíž restaurace Vatikán.
Zahájení od 1.1.2010
TEL.:777 605 704

CAPTOR

Jediný ruční vysavač s rotačním kartáčem
na našem trhu - ke koupi pouze u nás
Velmi silný, bezsáčkový, s pratelným filtrem,
Žádné provozní náklady
Vyniká vysáváním do hloubky a odstraňováním chlupů a nopků
Vynikající na auta, čalouněný nábytek, matrace, čištění oděvů
Vhodný k bleskovému každodennímu úklidu
Bohaté příslušenství v ceně, viz obrázek

Dříve: 7999,-Kč Nyní:
D

2999,- Kč

Dříve: 4490,-Kč Nyní:

1999,- Kč

Při koupi obou vysavačů obdržíte ruční vysavač Captor se slevou 500,-Kč za 1499,-Kč.

Dodává: ELPO-elektro, Bloveská 955, Náchod (vedle restaurace Sport)
tel: 491 424 736, 602790044
e-mail: elpo.elektro@worldonline.cz

RELAXACE A ZDRAVÍ PRO SVÁTEK I VŠEDNÍ DEN
Pedvánoní shon urit neprosívá našemu zdraví. A ješt u toho dobe vypadat? Nemožné! „Máte pravdu, souasný hektický životní styl neprospívá tlu ani duši. Naštstí existuje
ada technik a procedur, které pomohou v tle nastartovat oistné pochody, pináší relaxaci, vracejí zdraví a vitalitu“, íká v úvodu našeho setkání paní Helena Suková- majitelka
Salónu Dennipe - h z Broumova. Otázek jsem ml hodn, naštstí to však bylo píjemné
povídání, o které se rád podlím i se tenái ECHA.
* Co všechno ve vašem salónu nabízíte a co vlastn znamená onen jeho zvláštní název?
- Zanu z druhé ásti Vaší otázky. Ve slov dennipe jist poznáte slovní základ denní
pée. A mé služby? Je to široké spektrum, které lze sjednotit pod názvem masážn - relaxaní salon.
* Konkrétn?
- Novinkou v naší nabídce je napíklad formování postavy revoluní metodou UCWRAP,
která slibuje okamžitý garantovaný efekt úbytku minimáln 15 cm v soutu meno na
nkolika místech tla (pas, konetiny...). Masáže u nás mžete žádat lymfatické, celistvé,
havajské, detoxikaní, kávové a další. Poradíme si i s ozonovým zábalem, kosmetikou oblieje a dekoltu atd. Naše procedury lze obecn rozdlit na runí a pístrojové.
* Mají vaše procedury kladný vliv i pi terapii nkterých civilizaních neduh?

- Urit, dobrých výsledk dosahujeme
pi odstranní bolesti hlavy, rzných blokací, odstraování celulitidy a opuchlých
nohou lymfatickým pístrojem „Otakárek“.
Naše relaxaní masáže však rozhodn nenanahrazují lékae.
* Jaké novinky pro vaše klienty chystáte?
V souasné dob zaínám aplikovat pístroj
na vyhlazování vrásek a omlazování pleti.
V brzké dob chystám provoz sauny tzv. 3
v jednom: suchá, parní a bylina. O pozitivní

 Relaxace i zdraví pro krásu a všední den za pomoci moderních pístroj, zkušenosti a
individuálního pístupu ke klientm.



Prostedí masážního salonu Dennipe-h.

roli saunování pi zvyšování imunity organizmu a pedcházení nemocem neteba jist déle mluvit. Tato sauna je však atypická
tím, že je vhodná i pro ty, kteí do klasické
sauny ze zdravotních dvod nemohou.
* Kdy mohou klienti navštívit váš salon?
- Oteveno máme od pti hodin ráno do
jedné hodiny v noci. Tato otevírací doba je
uzpsobena požadavku klient. V souasnosti hodn lidí musí pracovat celý den a
mají tak možnost regenerovat organizmus

jen v pozdních odpoledních i noních hodinách. Oteveno máme i o víkendu a svátcích.
* Blíží se Vánoce. Co by mli lidé najít pod stromekem?
- Urit krom dobrých pedsevzetí i dárky, které jim pomohou upevnit i navrátit zdraví,
osvžit ducha, revitalizovat mysl.
* Takovým dárkem mže být dárkový poukaz do našeho salonu. Je to velmi jednoduché.
Dárkový poukaz vystavíme na jméno obdarovaného, dohodneme si pedem procedury a
obdarovaný si již mže jen užívat relaxace pro všední den i svátek.
* To je velmi hezky eeno. Pro všední den i svátek...
- Ano, to je naše lozo e. Aby souást pée o tlo i mysl byla nedílnou ástí našich
život po 365 dní v roce. V tom náš salón mže a umí pomoci. Proto nabízíme i možnost
dalších relaxaních pobyt, které mžete využít i napíklad s vaší partnerkou, kombinovat
vše se saunováním, dát si dobrou veei. Výbr jídel chystáme z menu obsahujícího masitá
i vegetariánská jídla z kuchyn Restaurace Regina . V prbhu tchto relaxaních pobyt
pochopiteln celé zázemí salonu i veškerá naše pée bude patit pouze tmto klientm.
Za rozhovor podkoval Ivan Vávra,
foto autor (pi)

PAMÁTNÍK VÝSADKÁŘŮM
Msto Jarom pisplo ástkou 50 000,-K na výstavbu památníku ve skotském mst
Arisaig. Memento je vnováno tem stovkám eských a slovenských výsadká. Práv tito
píslušníci eskoslovenské zahraniní armády zde prošli speciálním výcvikem ped jejich
vysazením v okupovaném Protektorát. Nechybli mezi nimi ani Gabík a Kubiš, kteí
zahynuli po atentátu na Reinharda Heydricha. (r)

Představujeme Vám partnery
www.doplnek.com

(&+2
NOVÁ HALA
Do nového roku vstoupí msto Mezimstí
bohatší o sportovní halu (kolaudována v listopadu t.r.) Jednalo se o projekt spolu nancovaný Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
(r)

SPOLUPRÁCE
SE SLOVINSKEM
Mezinárodní spolupráce uitel ze Základní umlecké školy v Jaromi se Slovinskem pokrauje. Na rok 2010 je tak v plánu
již tetí roník Slovinských dn v Jaromi, v
ervnu téhož roku se uskutení mezinárodní
výmna mládeže ve slovinském mst Celje,
kde pochopiteln nebudou chybt ani jaromští studenti.
(r)

SEN O DĚTSTVÍ

Mediální partnerem projektu „Doplněk“ a sbírkových
akcí projektu „Pomozte dětem!“ jsou noviny ECHO

V nakladatelství Bor vyšla nová kniha se
zajímavou regionální tématikou. Její název
je: Sen o ratiboickém dtství. Podtitul je
Osudy pedobraz postav z Babiky Boženy Nmcové. Autorem publikace je Jaroslav
Šla. (r)

Českoskalické informační centrum v novém
Hlavní eskoskalická ulice doznává na konci letošního roku zásadní zmny. Poté, co z ní
díky dokonenému obchvatu zmizela tranzitní doprava, bude zde oteveno nové Regionální
informaní centrum. Nové, prostorné a reprezentativní prostedí v pízemí historické budovy
.p. 33 (v sousedství Nové lékárny), bude slavnostn oteveno 10. prosince.
Na projekt „Modernizace a spolupráce IC rozvíjí cestovní ruch“ dostalo Msto eská Skalice podporu pevyšující 700 tisíc korun. ást z tchto penz je urena i na stavební úpravy
a vybavení interiéru informaního centra. Vznikly tak moderní a funkn zaízené prostory,
pipravené posloužit i nejnáronjším návštvníkm. Na píprav i realizaci projektu, podpoeném z Fondu mikroprojekt Euroregionu Glacensis, Msto eská Skalice úzce spolupracuje s provozovatelem Informaního centra, obanským sdružením Centrum rozvoje eská
Skalice.
Slavnostní provoz Informaního centra zahájí Msto eská Skalice ve tvrtek 10. prosince.
Mezi pozvanými hosty jsou i zástupci partnerských mst Polanica - Zdrój a Bardo SlAskie.
Bhem dne se uskutení také pracovní schzky k projektm, které spolu ob msta realizují i
plánují. Veejnosti zane centrum sloužit hned druhý den: v pátek 11. prosince od 9:00.
Návštvníkm i obyvatelm eské Skalice slouží Informaní centrum již 11 let. Od zaátku
loského roku jej s podporou Msta provozuje obanské sdružení Centrum rozvoje eská
Skalice. Služby, které návštvníkm nabízí, se postupn zkvalitují i rozšiují. V souasné
dob je jejich souástí odborná knihovna rozvoje venkova, cestovní agentura, veejný internet
a také ekologická poradna. Ta v nových prostorách zmní dobu svého provozu a pizpsobí
ji standardním úedním hodinám veejných institucí. Zájemci se tak budou moci se svými
ekologickými dotazy obracet na pracovníky poradny vždy v pondlí a stedu od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin.
Informaní centrum se za dobu své existence sthuje již potetí. Majitelem obou pedchozích prostor byly ale vždy soukromé osoby, nyní je to poprvé, kdy bude msto tak íkajíc „ve
svém“. Navíc se jedná o snadno dostupné a díky zklidnní dopravy i píjemné místo, které
žádný návštvník jist nepehlédne.
Michal Kudrná

* SOUKROM
BYTY
* Pronájem nového podkrovního bytu 1+kk
na Komenského ulici v Náchod. Nová kuchyská linka, lednika, stešní okna, klidné
místo blízko centra msta. Nájem 3900,-.Kauce 10.000,-. Volné ihned. Kontakt 602247247.
* Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+kk
na Lipím. Nová kuchy s vestavnými spotebii, nové podlahy, nová koupelna, další skladovací místnost, garáž. Nájem 4900,- kauce
10.000,-. Kontakt 602247247
* Pronajmu byt 1+kk v Hronov, HavlíkoProdám zděný byt 3+1
v OV po rekonstrukci.
* r.2006 nová kuchyň, koupelna,podlahy
* r.2009 nová plastová okna
Byt se nachází v klidné části
Náchoda, ul. Na Strži
Cena k jednání 1.490 000,-Kč
TEL.:608 277 340
RK NEVOLAT

va ul.240, nájem 3000,-K + služby. TEL.:775
061 233
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod - na sídlišti
U NEMOCNICE, ást. zaízený, dlouhodob.
Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt ve Velkém Poíí, 1+1, novostavba, kuchy, v bytovém dom, samostatný vchod, parkovací stání, altánek, moc pkný. Nájem 4.500,- . V pípad zájmu volejte
602 937 542
* Koupím byt 1+1(2+1, 3+1) kdekoliv v
okrese Náchod. Tel. 739 486 403
* Prodám DB 3+1 ve Velkém Poíí. Dm
je po celkové rekonstrukci. V dosahu školka,
dtské hišt za domem. Volný 4/10. Možnost
výhledov prodeje zahr.chatky cca 100 m od
domu. Tel. 725 571 163
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov, ve starším
dom, bezbariérový, sklep, ást. zahrady.
Vlastní energie, možnost garáže. Nájemné dohodou. Tel. 605 425 773 naveer
* Pronajmu dlouhodob novou garsonku s
terasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod na Lipím
naproti hospod, nájemné 2.900,-K + 1.700,K inkaso, kauce 13.800,-K.Tel.:608 90 30
70.
* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchod. Volné ihned. Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu dlouhodob byt 1+kk(40m2) s
terasou v 1.NP bytového domu v Dolní Radechové. Nájemné 3.500,-K + inkaso, kauce
12.000,- K, tel. 608 90 30 70.
* Prodám byt 3+1 v Polici nad Met., po kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. linka,
zdné jádro. Tel. 777 606 801
* Pronajmu pkný svtlý byt 2+1 v 1.NP
po ástené rekonstrukci, Náchod - Bloves.
Cena: 4 000,- K za msíc + služby. Kauce.
Tel. 777 602 884
* Hledám byt v Náchod 3+1 a chalupu.
Spchá. Tel: 775 777 073
* PRONAJMU BYT 2 + 1 V OV V NÁCHOD PLHOV TEL. 728826486
* Pronajmu byt v Hronov, 54,4 m2, 1+1,
nájem 3536,-K + asi 1800,-K služby.
TEL.:774 846 099
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a
okolí. Zn:rozvádím se. Tel: 774 777 073
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod na Brance s
garáží pímo v dom. Klidné pkné místo. Nájem 5 000,-K + inkaso. Nutná kauce pedem
10 000,-K. Tel. 724 532 709
* Pronajmu 2+1 v Hronov. Nájem+ink
7170 K. Kauce 10000 K. Nová okna, zateplení, kuchyn, koupelna, balkon. 776 011 722
* Pronajmu nadstandardn vybavený
zdný byt 3+1, po rekonstrukci, v centru
Náchoda. Nájemné 4800,-K + spoteba.
Vratná kauce 25.000,-K. Jen vážní zájemci s dlouhodobým zámrem. Volejte 733
688046
* Pronajmeme 1+1 s kk v Náchod na sídlišti u nemocnice. Tel. 608 976 956 nebo 777
29 29 40
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda, od
ledna, momentáln v rekonstrukci, je možné
vidt. Tel.: 737 407 528
* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchod na sídlišti u nemocnice - klidná ást.
Nájemné 3500,- + inkaso, kauce. Tel. 732 309
415 po 16. hod.
* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spoilov v
Broumov. Zdné jádro, kuchyská linka z
masivu a další úpravy. Nutné vidt. TEL.:739
637 400
* Pronajmu v Náchod vybavený byt 1+1.
Nájemné vetn inkasa 5 000,- K Tel. 605
506 027
* Hledám dlouhodobý pronájem zaízeného bytu 2+1 nebo 2+kk v Náchod a okolí.
TEL.:603 436 888
* Pronajmu ást.zaízenou garsonku po rekonstrukci v Náchod, blízko centra Nerudova ul. s výhledem na Vyhlídku, spol. zahrada,

* ŠIKOVN

sklepní koj, 3500,-K + inkaso. Nutná kauce.
TEL.:608 888 141
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod Plhov
ve 3. p., byt je v dobrém a istém stavu, bezbariérový pístup s výtahem, Cena 699.000 K.
Tel. 603 511 861, RK nevolat
* Pronajmu byt 2 1 u nemocnice, cena 7000,vc.inkasa, kauce 15000,- tel.c. 734468039
* Prodáme DB 3+1 na sídlišti Spoilov v
Broumov. Zdné jádro, kuchyská linka z
masivu a další úpravy. Nutné vidt. TEL.:739
637 400
* Pronajmu tém 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
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod po celk.rekonstrukci, ul.Pražská, pízemí, nájem 4700,K v.energií, vratná kauce. TEL.:775250365
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov.
TEL.:608 11 00 41
* Prodám DB 3+1 79 m2, balkon, v Ržové
ul. v Náchod. Nov zateplený + plast.okna,
nová kuch.linka, 3.poschodí, výhled na Bražec. Cena 949 tis.K. TEL.:604 866 879
* Pronajmu byt 1+1 v Náchod na Plhov.
Celková cena v. inkasa 5 500,- K. Kauce 10
000,- K, poplatek SBD 7 140,- K. Tel. 602
314 175. Volný ihned.
* Pronajmu zaízený byt 1+1 v Náchod,
volný ihned. Tel. 722 457 458 po 16. hod.
* Dlouhodob pronajmu pkný velký zdný byt 1+1, cca 45 m2 Náchod - Branka,
msíní pronájem 3800 K + inkaso, kauce
nutná. Info: 736 766 448 denn po 18.hodin
* Prodám byt 3+1 v Náchod na Plhov.
Tel.724918907
* Pronajmu vybavený byt v cihlovém
dom, 1+1, 42 m2 v Náchod, Starém mst.
Nájem 3500,- + inkaso. Tel. 602 675 422
* Pronajmu garsoniéru v Hronov.
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v Náchod, volný
od 1.1.2010, povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového
Msta n.M., píroda, garáž. Kauce. TEL.:602
13 42 13
* Dlouho dob 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
* 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
* Rodina s dtmi koupí byt 2+1, 3+1 pop.
malý domek na Hronovsku, Kostelecku. Tel.
608833747
NEMOVITOSTI
* Koupím RD nebo chalupu na Náchodsku
nebo Broumovsku. Tel. 605 212 203
* Sháníme rodinný dm 4(5)+1Náchodsko,
pozemek min. 1000m2. Cena dle staviTel.:
608 88 30 12
* Pronajmu krajní garáž v eské Skalici ,
ul.Zelená, u nového obchvatu, plocha 22 m2,
vhodná i jako sklad nebo zázemí pro rybáe.
Možný píjezd nákl.automobilu. Volná od
1.1.2010.
TEL.:721 435 426
* Nabídnte stavební pozemek v eské Skalici a okolí do 300tis., cca 500,-K/m2. Tel.:
608 667 734
* Prodám velmi slušnou zdnou garáž v adové zástavb v „Bosn“, Hronov . Cena: 85
000,-K. Tel. 777 602 884
* Hledáme ke koupi objekt na lehkou kovovýrobu, montážní dílnu, min. plocha 150m2,
od Hronova 20km. Tel.: 773 559 014

* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, .
Kostelci a okolí. Zn:hotovost. Tel:774 777 072
* Sháníme chalupu nebo domek v pedhí
Orl. hor na polosamot na kopeku do 1,5mil.
Tel.: 608 883 012
* Pronajmu garáž na sídlišti Branka v Náchod. (ul. Václavická) Elektina + voda zavedeny. Volná ihned. Cena dohodou. Tel. 739
618 108
* Od 1.1.2010 pronajmu klimatizované prostory (vhodné jako kanceláe) s vlastním WC.
Pízemí domu v Hronov - námstí. TEL.: 723
857 363
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. Tel.:

* R O Z U M N * RYC H L E *

737 407 528
* Prodám st. pozemek v Náchod-Jizbici, v
územ. plánu msta ke stavb bydlení, 12344
m2, klidné slunné místo, výhled do kraje, el.
a voda na hranici poz., cena 375 K/m2. Tel.
737 320 722
* 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
* Pronajmu RD 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. Nájem 5000,-K + služby, pronájem s možností
odprodeje. TEL.:775 061 233
* Pronajmu s možností odprodeje RD 4+1
v Jasenné p.269, celý podsklepený. Nájem
5000,-K + služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmu nebytové prostory v centru
msta Náchoda, 1.patro, plocha 18 m2 + WC,
dlouhodob (bývalé kadenictví), cena dohodou. TEL.:604 944 596
* 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
* Prodáme stavební parcelu v Novém Mst
n. Met., lokalita Na Františku. Celková výmra 2 154 m2. Veškeré sít pímo na pozemku
(el., plyn, voda, kanalizace, internet), kompletn napojeno, v. komunikace. Možno zaít ihned stavt. Jižní orientace, klidné, pkné
místo nedaleko
centra. Cena 1.285,- K/m2. 773 585 555.
* Koupíme RD, nebo stavební parcelu v
Hronov a blízkém okolí. Tel:602 803 785
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci
„K“ v Náchod na Kamenici. Volné ihned.
TEL.:777 152 750
* 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 dlouhodob zateplenou halu v
okolí Jarome. TEL.: 774 308 086
PRODEJ
* Prodám rohovou sedací soupravu - béžová se vzorem ve výborném stavu + keslo,
3500,-K. TEL.:776 106 982
* Prodám kombin.lednici s mražákem
210/58 l, v.160 cm, jako nová 2200,-K.
TEL.:776 114 975
* Prodám pkný rohový stl pro poíta i
psaní (vhodný pro studenta nebo žáka ZŠ),
rozmr 90x90x135 cm, vysouvací deska pro
klávesnici, nástavba pro monitor. tel. 603 440
969, 491 420 945
* Prodám zachovalou válendu + peiák, 2
kesla s dev.držadly a konf.stolek, svtlé devo, LEVN. TEL.:776 114 975
* Prodám kompletní akvárium 200 litr, 1
rok staré, cena 2000,-K. TEL.:602 848 785
* Prodám plyn. ohíva KARMA POV13,
stáí 4,5roku, udržované s doklady. Cena
1500,-K. tel: 777 835 996
* Prodám zámkovou dlažbu tvar I, levn,
22 m2. Volejte 774 602 409
* Prodám kompletní roníky 2002 - 2007 asopisu Western World.
Pouze komplet. Cena 1500,-K. TEL.:606
614 832
* Prodám sbírku pivních etiket echy Morava - Slovensko. TEL.: 776 098 932
* PRODÁM teplovodní zply ovací kotel na
palivové devo a hndé uhlí - ATMOS kombi
C 40 s, cca 4 roky v provozu, vetn tícestného ventilu a erpadla na pípadný nucený
obh. Cena dohodou. Tel: 728120393
* 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
* Prodám vepové plky 55,-K/kg + vnitní

Nebankovní pjky
- pro zamstnance, dchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274
sádlo a droby zdarma. Jehní maso 100,-K/
kg, krmeno bez smsí. TEL.:607 950 500 po
21.hodin
* Prodám štípané palivové devo pro krbová
kamna, balené v pytlích, suché. TEL.:604 84
41 42
* Prodám kvalitní pekatrovanou zeminu ze skrývky, 400,-K/m3. Vhodná pro
konenou úpravu zahrad. Úrodná. Dovezu.
Tel: 608 95 95 50
KOUP
* Koupím staré nebo historické jízdní kolo.
TEL.: 603 173 075
* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohled, pípadn vykoupím. Kupuji
ády, odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735
593
* ZLATO Koupím šperky zlomky
cena 265,-K/g/14k pijedu kamkoliv tel
774334012 i sms
* 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 obrazy, sochy a jiné výtvarné
umní známých eských nebo evropských autor - i poškozené. Za vybraná díla zaplatím
aukní ceny. Tel. 603 511 861
R ZNÉ
* Pevedu levn z digi kamery, mini DV a
jiné (nap. VHS) na DVD. Volejte 732 11 82
45
* Pracovní nabídka: www.pracujchytre.cz
* Nabízím zdarma trvalé komfortní ubytování v rod.domku na Dobrušsku a píplatek
2000,-K msín starší slušné paní. Jsem
žena a hledám spolenici pro chvíle samoty.
Písemné nabídky prosím do redakce Echa.
ZN.E33/estné jednání
* Nabízím prac.píležitost pro lidi, kteí
ocení r.školení s návazností úspšného
podnikání.TEL.:776 786 154
* Pijmeme muže a ženy na rozvoz knih. Výdlek 20 000- 30 000,-K. Tel. 777 803 359
* Nabízím nebytové prostory v Dobrušce k pronájmu. Sociální za., pízemí 70
m2 pro prodejnu - provozovnu u kostela.
TEL.:603201 209
* HERBALIFE levn. e-mail: hubnetevpohode@seznam.cz
* Hledáte marn práci? www.cinnostdoma.
cz/dobesova
AUTO - MOTO
* Prodám RENAULT LAGUNA perfektní
stav, model 2000, naj.123 tis.km, klima, ABS,
4x Airbag, servisní knížka, cena 69 tis.K.
TEL.:608 76 17 17
* Prodám škoda felicie. r.v. 95 Tel. 608 145
555
* Pestavby aut na LPG, www.autonaplyn.cz, www.elektroskutr.cz, Jarom 777
962 205
P ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Hledáme schopné mladé lidi se zájmem
o ANTI AGING. Možnost P IVÝDLKU.
Pište na : ora.labora@email.cz
* DOMÁCÍ PRÁCE - Zprostedkuji nabídku domácích prací. Vše posíláno poštou. Info
za nadepsanou a ofrankovanou obálku. Jitka
Zelená, Šonov 102, Provodov-Šonov 549 08
* 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
* Domácí práce - zprostedkuji nabídku domácích prací. Vše posíláno poštou. Info za
nadepsanou a ofrankovanou obálku. Monika
Wernerová, Kramolna 198, 547 01 Náchod
DOMÁCÍ MAZLÍCI
* ivava krátkosrstá - nabízím krásné a milé
pejsky s PP, rzného stáí a barev. Jsou vychovaní v byt, okovaní a odervení. K odbru
ihned. Tel.: 603 206 743, 491 426 680

(zpracování a vedení úvrového útu zdarma

Úvěry na bydlení
a fotovoltaické
elektrárny
Tel. 777 202 921

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ.
Nové Msto nad Metují.
Tel. 776 159 595
Zavedená česká obchodní společnost

vypisuje výběrové řízení na
obsazení nově vzniklé pobočky
v regionu NA - práce na VPP i HPP.

Tel. 603 517 861
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.

Info: PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132
Hledám seriózní spolenost ve stavebnictví nebo jinou zabývající se
obchodní inností pro expandování
na polský trh.

Kontakt mobil: 0048 691 652 757
e-mail: oki28@o2.pl
KLODZKO

BRIGÁDA - ZIMA 2010
na cca 3 msíce
POKOJSKÁ/POMOCNÁ
SÍLA DO KUCHYN
Penzion v Orlických horách
info@kamenec-oh.com

Osobní výklad tarotových karet, volejte na
číslo 606564803
Nebankovní p jky, rychlé vyízení,
Novinka - Blesková dvacítka
- staí OP a výplatní páska,
dchodci, dchod a vk do 65 let.
Neešíme registry. Rychlé vyízení.
85% prchodnost.
ešíme exekuce i zástavy.
Inet: www.pujckyhk.webnode.cz
Mobil: 774 625 333
nebo email pujckyhk@email.cz

Ťuk, ťuk...
Přišly Vánoce!
Máte na ně? My ano!
Volejte 731817679
603940082

Topíte se v dluzích?
Půjčte si od
nás záchranou vestu.
Půjčky jen na OP.
603940082 731817679
POZOR!!! POZOR!!!
PRO NOV OTEVENOU POBOKU
V NÁCHOD PIJMEME
3-5 SPOLUPRACOVNÍK NA KOMPLATECI
FORMULÁ PRO OBCHOD A SLUŽBY.
VÝD LEK OD 30.000,-K/M.
OMEZENÁ NABÍDKA.

Tel.731733885

STRAVOVÁNÍ
ST ECHY

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

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

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

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

PAMIX OKNA PLASTOVÁ

RYBA INA - MYSLIVOST
- ZVERIMEX
K. ŠOLC-Náchod-Plhov
Potraviny Verner - I.patro

Rizikové kácení
stromů
* kompletní lesnické a zahradní práce
* drcení (štěpkování) větví
* frézování pařezů
* seřezávání a prořez stromů
* přibližování dřeva UKT
* zalesňování mot. jamkovači
* stavba oplocenek
* postřik a ochrana mot. rosičem
* střih živých plotů

Dárkové poukázky 200,
500 a 1000 K, Vánoní balíky
ST ÍBRNOU A ZLATOU NEDLI
OTEV ENO od 9.00 do 17.00

Martin Hebelka
Hradecká 639, Jaroměř 551 01,
telefon: 724 519 651,
e-mail: info@lesnicke-prace.cz

Od 1.1.2010 bude zprovoznn e-shop
na adrese: www.rybarina-myslivost.cz

vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém spl uje 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

PRODEJ A MONTÁŽ
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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:

Vážíme si našeho zákazníka!

-30%

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

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního

773 923 040

systému
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

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

www.pujcime-vam.cz

Provádíme
z montáž sádrokarton

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

739 275 119

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 poz stalosti, z p dy,
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

Pronajmeme
zavedený bar
a restauraci „K“

Zavedená ﬁrma přijme

obchodní zástupce
pro část území ČR
- požadavek dobrého jednání s lidmi,
ctižádostivost, píle
- řidičský průkaz na osobní automobil
- odměna základ + provize z prodaného zboží
- možnost výdělku až 25000 Kč i více

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

kontakt: mobil 603 491 935,
a 603 491 936

V obou lékárnách
Lék. U Sv. Terezie Z
tel.: 491 420 306 M pijímáme poukázky zn.
- široký sortiment zdr. obuvi
- prostedky zdravot. techniky
- nov zdr. kosmetika EUCERIN

- dermokosmetika VICHY,
LA ROCHE, nov BIODERMA
- homeopatické poradenství
- dtský sortiment CANPOL

JV
NE

YŠŠÍ CEN
Y

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

Dolní Radechová 273

Přejeme všem zákazníkům a spoluobčanům
pokojné svátky vánoční.
Radek Vintera

POZOR
Ě
N
A

T
Lék. U Itálie
E
tel.: 491 421 777 L.

608103810, 606270421

Stavebniny DANTON

NOVINKA:
Nutriní poradenství

CADHOC, UNISEK,
FLEXIPASS, VITALPASS,
DARKOVY PASS,TICKET
MULTI, MEDICA atd.
veškeré informace
najdete na intern. adrese

Č
www.lloyds.cz
Í
email:
S
L lekarna.usvaterezie@lloyds.cz
A
lekarna.uitalie@lloyds.cz

Realitní kancelá RAKO reality s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
Kleny u eské Skalice - zdná chalupa vhodná k
trvalému bydlení s pozemkem 558m2 .............Info v RK
Náchod - prodej bytu 3+1 v OV s balkónem ul. Bílá ve
velmi dobrém stavu po rekonstr ....................... 1.350mil.
Náchod - pronájem dvou byt 2+1..4 500,-K/ms. a
pronájem nebyt. prostor v pízemí...................Info v RK
eská Skalice - krajní RD 5+1 podsklepený s garáží a
zahradou ve velmi dobrém stavu ...................... 2.990mil.
Velké Poíí - rekonstruovaný pízemní RD 3+1 s
pozemkem 391m2 v klidné ásti obce.............. 1.395mil.
Náchod - byt 3+1 v OV_1.070mil.,Náchod-Branka byt 3+1 v OV po celk. modernizaci .................. 1.360mi.
Malé Svato ovice, okr. TU - RD po ást. rekonstr.
vhodný ihned k bydlení, garáž, zahrada................2.2mil.
Dolní Radechová - prodej ideální á RD 2+1(71m2) po
rekonstr. se zahradou,hypotéka možná.................. 980tis.
Kramolna - samostatn stojící rodinný dm s pozemkem o výme 2 893m2, klidné místo .............. 2.850mil.
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 4(5)+1 na Pínici se
zahradou, dm je v dobrém stavu..................... 2.290mil.
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.
Náchod - Plhov - byt po rekonstr. 3+1 v os. vl_1.290mil.
a byt na Plhov 2+1, pl.45,48m2............................ 940tis.
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.
Dobany, okr. RK - zdný domek vhodný k bydlení i
rekreaci, pedhí Orl. hor ...................................... 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.
Police n/Met. - st. pozemek výmr 739m2...420 000,-K
a novostavba RD 5+1 ........................................ 2.660mil.
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 88 30 12, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

Svářečská škola Nové Město nad Metují
z Nabízíme provedení sváeských kurz ZK111, ZK311, ZK135 a ZK141
s možností ukonení úední zkouškou dle EN 287-1.
z Nabízíme zaškolovací kurzy ZP.
z Provádíme pezkoušení sváe po dvou letech.
z Možnost provedení všech kurz v rámci projektu „Vzdlávejte se“,
kdy je vše hrazeno z fond EU.

Kontakt: tel. 777 169 140, Ing. Zdenk Bašta
www.svarskola@okstavebni.cz

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

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

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ
 (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

TEL.: 777 152 750

z nabídka služeb pi
správ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleenství vlastník
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

Nabízíme Vám pojištní bytových dom vetn
administrativních budov u pojišovny Generali
a.s., se kterou máme uzavenou exkluzivní
smlouvu. Vyešíte tím pojistná nebezpeí, která
mohou postihnout váš dm: požár, pímý úder
blesku, výbuch, kou, únik vody. Samozejm
tím ešíte i škody zpsobené vichicí, krupobitím, tíhou snhu i pádem stromu. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

PROFESIONAL
SOLÁRIUM
Michaela Klímová, Náchod
- výjezd z námstí, Tyršova 64
REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19, so 9 - 11
z Dárkové šeky
- platné na veškerý sortiment
z Luxusní noní košilky !!!
z Italské spodní prádlo !!!
z Solárium - PERMANENTKY
(asov neomezené)
z Bižuterie z Silonky

DAN , PTÁTE SE JAK NA N
Podnikám již dlouhá léta jako fyzická osoba podnikatel a jsem již
dchodového vku. Hlavní mojí náplní je drobný prodej a servis.
Uvažuji, že bych pravdpodobn bhem píštího roku podnikatelskou
innost ukonil. Od svého kamaráda, který konil asi ped dvma
roky, vím, že pi posledním daovém piznání musím vypoádat i
podnikatelský majetek. Mžete mi doporuit vhodný postup?
A.K., Dobruška (Pokraování odpovdi z pedchozího ísla)
Pokud uplatujete výdaje procentem z píjm podle $ 7 odst. (7)
zákona o daních z píjm, upravíte pi ukonení innosti rozdíl mezi
píjmy a procentuálními výdaji (ten, jež bžn ke konci každého roku
vyíslujete) o následující položky takto:
- zvýšíte tento rozdíl o hodnotu pohledávek, které by pi úhrad byly zdanitelným píjmem s
výjimkou pohledávek dle $24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z píjm (zvláštní pípady úmrtí dlužníka, konkurzu na dlužníka apod.) a s výjimkou zaplacených záloh. Pokud jste plátcem
DPH a splnil jste povinnost na výstupu, zahrnete hodnotu pohledávek v cen bez DPH,
- zvýšíte tento rozdíl o cenu nespotebovaných zásob v jejich poizovací cen podle inventární
knihy zásob. Pitom pokud v následujících pti letech tyto zásoby prodáte nad cenu jejich
poízení, piznáte již pouze rozdíl prodejní a poizovací ceny v $ 10 zákona o daních z píjm,
a to v roce prodeje. Za zásoby pitom není považován drobný hmotný majetek, který je již v
užívání, a proto o jeho hodnotu uvedený rozdíl neupravujete.
Ing. Otakar Svatoš, da ový poradce a soudní znalec, Náchod,
Kamenice 155 (budova Itálie), tel. 491 433 029

VTIP DNES NAJDETE
NA STRANĚ 2

Přijďtě k nám
nakoupit
a udělat radost
Vašim blízkým
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Hledáme nové tváe! Zájemci a zájemkyn 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

KOŽENÁ
GALANTERIE
NOVÁ KOLEKCE
BATOHŮ
ALPINE,
TOPGAL,
LOOP
 kabelky
VÝLOHA

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

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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NÁCHODSKÝ KURÝR
Fórum informací, názorů a komentářů
w w w . n a c h o d s k y k u r y r. e s t r a n k y . c z

Úvodem... Opět se vám dostává do
rukou další vydání informačního fóra
Náchodský kurýr. Předchozí vydání vzbudilo očekávaný zájem náchodských
občanů. I tento Náchodský kurýr byl proto vytištěn v úctyhodném nákladu 7700
kusů. Všechny základní texty je možno
dohledat i na internetové prezentaci na
adrese www.nachodskykuryr.estranky.cz
(e-mail: nachodsky.kuryr@seznam.cz,
písemný kontakt P.O.BOX 22, 547 01
Náchod)
Náchodský kurýr je informačním fórem
soukromých osob, nikoli periodickou tiskovinou. Osoby, které se podílejí na tomto
projektu, spojuje zájem o věci veřejné a jejich názory nemají ambice stát se tou jedinou „zaručenou“ pravdou. Jde spíše o to,
vyvolat diskuzi, trochu zvednout pomyslná
stavidla, která občas nešťastně regulují
přísun informací ze strany náchodské samosprávy směrem k občanům. Náchodský
kurýr chápejte jako opoziční platformu
proti stávajícímu rozložení sil v náchodské
komunální politice. A Náchodský kurýr
chce být hlasem kritické opozice. Věříme,
že získáme Vaši podporu pro lepší reflexi
dění v náchodské komunální politice. Platí
totiž, že ...“Politika je příliš vážná věc, než
aby mohla být přenechána jen politikům,“
řekl kdysi francouzský státník Charles de
Gaulle.
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Dnes čtěte!

1. Vánoční kapřík náchodské radnice od Jana Birke o tom, že
těšit se na Vánoce je někdy ošidné
2. Úvaha nejen o kocouru Jakešovi od Mirka Bráta
3. Náchodská radnice chce šetřit, nejvíce na investicích
a dětech od Karla Petránka o tom, že nejlépe se utahují cizí opasky
4. Rok na vsi od Mirka Jindry o tom, že i v
době krize kultura na Lipí neživoří

ROK NA
VSI

CITÁT DNEŠKA
"Život měříme skutky a ne časem"
Lucius Annaeus Seneca

VÁNOČNÍ KAPŘÍK
NÁCHODSKÉ RADNICE

Mikulášskou nadílkou každoron zaíná prosincový shon, který u dtí vrcholí
vánoním stromekem, u nkterých dosplých rybí polévkou, kaprem a bramborovým salátem a u dalších zase silvestrovským veírkem. Každému podle jeho
vkusu. Každopádn je prosinec msícem,
který si i pes stžování na davy lidí v obchodech i starosti s vánoním úklidem
užíváme s rodinou a páteli.
Nový rok je pak píležitostí ohlédnout se
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za uplynulými dvanácti msíci, u nkterých z nás doprovázené rznými pedsevzetími. Pestanu kouit, zhubnu, vymaluju, uklidím sklep a mnohé podobné cíle si
vytyujeme každý rok. Stejn tak víme,
že ten následující rok bude alespo tak
dobrý, jako ten práv skonený, i snad
dokonce lepší.
Pevn vím, že podobná pedsevzetí si
dávají každoron pedstavitelé náchodské radnice. Doufám, že pod stromekem
najdou krom nových mobilních telefon,
teplákových souprav a kulich i njaká ta
pání pro Náchod L.P.2010. Loská pání se jim splnila: námstí není opravené,
škola poád eká na rekonstrukci, stará
kanalizace to ješt njaký ten pátek snad
vydrží.
Rok 2009 však byl nejen rokem splnných
pání, ale i pekvapení. Mstské vodovody a kanalizace jsou tak naštstí stále
mstské... Jedno období na radnici krom
úedník úadovali i detektivové z Útvaru
pro odhalování organizovaného zloinu
(ÚOOZ) kvli prodeji našeho pivovaru.
asu na slibovanou opravu námstí tak

bylo zoufale málo...
Nejsem lovk zlý a ani závistivý, když
má nkdo dobrý rok, peji mu úspch a
pokud se mu naopak nedaí, polituji ho
a pípadn nabídnu pomoc. Vedení msta
ale píliš litovat nebudu, protože jsem ho
já osobn i moji kolegové z SSD opakovan upozorovali na to, že prodej pivovaru je v jeho pojetí vc pro msto a jeho
obyvatele znan nevýhodná a z právního
hlediska i problematická.
Vám všem, kteí nemžete prodávat mstské kanalizace a pivovary a máte "na triku" vci obyejnjší i pvabnjší, peji
krásné Vánoce a dobré zdraví Vám a Vašim blízkým a mnoho úspch v následujícím roce. A se Vám vyhýbají nezdary
a uspjete ve všem, co zamýšlíte. Mohu
Vám zaruit, že se Vám v tom jako zastupitel msta Náchod budu snažit pomoci.
A vedení našeho milého msta pod náchodským zámkem peji, a mu nezaskoí
kostika u jeho vánoního kapra...bylo by
toho na nj v tomto roce už moc.
Jan Birke - autor je lenem Mstského
zastupitelstva v Náchod (SSD)

V prbhu asu se nedílnou souástí Náchoda stalo nkolik díve samostatných vesniek a i na nich ile žije a bují, i se pomalu
k životu probouzí kulturní a spoleenský
život. Jednou z tchto pímstských ástí
je i Lipí.
Lipí má velké štstí, že má inný a aktivní
sbor dobrovolných hasi, který bez pestávky funguje již 120 let a jak už to na vsích
bývá, jako jediný se stará o spoleenský život obce.
Tomu lipskému ale pibyl zdatný pomocník.
Narodilo se tu Obanské sdružení Lipový
list. U jeho zrodu stála majitelka hospody
U Nováku, paní Olga Salonová, manželé
Miroslav a Zuzana Jindrovi a paní Markéta
Dubnová. Ti všichni se již adu let podíleli
nebo te nov zaali podílet na kulturním
život obce.
Ped tymi lety obnovili po tyicet totalit-

ních let spící tradici Stínání kohouta a spolu
se sborem hasi ji znovu uvedli v život.
Tato kouzelná akce se koná vždy v rámci
Lipského svatováclavského posvícení na
konci záí. Její aktéi se obléknou do kostým obecních policajt, starosty, starostové,
vesnian a ,,honorace". Zaíná se o tetí
hodin odpolední po skonení mše v místní
kaplice. I letos na návsi ped hospodou pod
lipami pivítal a následn roztanil písnmi

z poloviny minulého století na dv stovky
pihlížejících soused spolek repertoáru
znamenitého, Klapeto. Po té nastoupili vyšoení obecní policajti, aby zjednali poádek a uvolnili prostor pod republikovou
lípou. ,,Starosta" pak v trojrohém klobouku,
vyšívané vest s žím, krátkých rajtkách a
botách s podpatkem kepce vyskoil na betonek pod lípou, pednesl lamentaci na nesnesitelné ádní kohoutího vyvrhele a pak
jej za vydatné pomoci davu úderem cep do
prádelního hrnce ztrestal. Tím bylo právu
uinno za dost a náves s Klapetem tanila
až do plnoci.
Obanskému sdružení se též podailo
uspoádat nkolik jedinených koncertních
pedstavení. V sále hospdky U Novák
vystoupil napíklad Václav Koubek, který si
harmonikou a osobitým projevem zpváka nezpváka, vyprave, cestovatele a losofa
získal ne píliš poetné, ale o to vnímavjší
lipské publikum. Dále si zde své posluchae
našla i majitelka neuvitelného tíoktávového hlasu, šansoniérka, akordeonistka a
hereka, Sylvie Krobová. Roztomilé a nezapomenutelné divadelní pedstavení Vrchlického Noci na Karlštejn zde díky iniciativ
obanského sdružení sehrál divadelní spolek Kaenka z Deštného v Orlických horách. Také náchodská loutková scéna Dtem
pro radost zde již po ti roky hraje dtem svá
pedvánoní pedstavení.
Díky náchodskému mistru houslaskému,
panu Juanu - Joo a
panu
hospodskému
Luboši Ruferovi, se v
sále hospdky na Lipí
uskutenilo pedvánoní toení na pekrásném, tyiadvaceti
obrazovém, ze deva
vyezávaném kolotoi,
který je jediným svého
druhu na svt a na jehož výrob se podíleli
umlci z náchodského
regionu a první veleúspšný roník pvecké
soutže Lipský havran.
lenové sdružení se
spolu se sborem dobrovolných hasi již
deset let podílejí na vyhlášených Lipských
dtských dnech a Mikulášských besídkách,
které vždy spolehliv zaplní lipskou hospdku a hišt za školou.
Za tuto organizan náronou, nadšenou a
nikým nehonorovanou práci náleží všem
aktérm veliký dík.
Miroslav Jindra - autor je lenem Mstského zastupitelstva v Náchod (SNK - ED)

ŠKOLA NA BABÍ

Foto: Ivan Vávra
Splnný slib náchodské radniní koalice: Masarykovo námstí zstává neopraveno.

Náchodská radnice
se rozhodla šetit
na "pravém míst".
Od len náchodské vládnoucí koalice
pišlo ešení: Zrušení
školy na Babí.
tte lánek Mgr.
Karla Petránka na
následující stran.

Foto: Ivan Vávra

NÁCHODSKÁ RADNICE CHCE ŠETIT,
NEJVÍCE NA INVESTICÍCH A D TECH

Pozvánka na

VE EJNÉ ZASEDÁNÍ
Mstského zastupitelstva v Náchod

dne 14.prosince od 15 hodin
v pednáškovém sále Divadla
Dr. Josefa ížka (Beránek)

V politice je nejlepším mítkem moudrosti výsledek, íkal kdysi František Ladislav Rieger. Ne, to nejsou slova klasika a
eského politika vhodná pouze k podepení
rozviklané školní knihovny. Dají se zcela
snadno aplikovat i do náchodské souasnosti, která je urována koaliní politikou s
dominancí Obanské demokratické strany.
A jak moudré jsou výsledky její politiky v
náchodském katastru? Jak moudré by mly
být výsledky vládnutí politické strany, která
odchodem Václava Klause na Pražský hrad

koalice celkem spolehliv pežehlí vtšinu jiných návrh, než tch upeených v koaliní
troub, nebo ješt pesnji v regionální kancelái ODS za peskování utajených šéfkucha a šéfkuchaek v pozadí: Oldichu, copak
takhle se krájí mrkvika, no a ta neoloupaná
kedlubna ve volebním guláši! Na politiku v
zájmu náchodské veejnosti pak nezbývá as
a vlastn ani chu, protože veejný zájem je v
oích modrých dravc devalvovanou mnou,
kterou jim stejn jako konžský frank i keský
šilink nevezmou v žádné normální smnárn.
Nezbývá pak jaksi as na ešení dlouhodobých
problém a palivých náchodských témat. Pak
se mžeme jen ptát, pro je v Náchod tolik
supermarket avšak žádná skuten fungující
prmyslová zóna. Pro srovnání se podívejme
do nedalekého erveného Kostelce, kde se
místní samospráv daí rozvoj tamní prmyslové zóny. Doprava v Náchod? Podle slov
starosty tvrteky vše vyeší až obchvat. Co
na tom, že hodn idi mezitím z náchodské dopravy zachvátí záchvat... Nebude lepší
snažit se radji te a tady o hledání dílích
zlepšení v náchodské doprav? Jak pokroila možnost propojení sídlišt SUN se Starým

Dsledky ekonomické krize se nevyhnuly
ani Náchodu a doba hojnosti nám rychle
skonila. Ty tam jsou asy štdrého poskytování píspvk, dotací a dalších výdaj z mstské pokladny prakticky všem,
kteí o n požádali nebo se njakým jiným
zpsobem zadrápkovali na mstském rozpotu. Podle pedbžných výpot nanního oddlení radnice dosáhne pedpokládaný pokles píjm na píští rok závratné
výše 100 milion korun. To zejm vydsilo i vedení msta, které jinak furiantsky
zahodilo možnost získat za pivovar o 35
milion korun více, než za kolik ho nakonec prodalo. A tak pichází na adu
"Šimkv úsporný balíek" (dle jména Ing.
Ladislava Šimka - vedoucího odboru majetek), který byl ve druhé polovin íjna
pedložen zastupitelm k vyjádení.
Návrh je ve své podstat vcelku jednoduchý. Zvedneme dan z nemovitostí, snížíme investice a provozní výdaje.
Poj me si nyní blíže rozebrat, co to ve
skutenosti vlastn znamená.
Pedpokládaný výnos ze zvýšené dan
nemovitostí je pibližn 8 milion korun.
"Sice naštveme všechny majitele domk,
byt, zahrádek, chat, provozoven a dalších nemovitostí, ale když mají takový
majetek, tak je njaká ta tisícovka navíc
už nevytrhne," uvažují asi na radnici.
Snížení investic o 60 milion je to nejjednodušší ešení. Nebudeme nic stavt,
opravovat, rekonstruovat... a ušetíme jak
peníze tak i starosti. Nakonec ty provozní
po v Náchod hodn projektuje a pozemk
vykupuje, jak by poznamenal kroniká z as
estného Františka Ladislava Riegera, který
bláhov íkal, že nejlepším mítkem moudrosti politiky je její výsledek. V Náchod platí,
že lepším mítkem politiky je zisk. Lázn nejsou, pozemky za mnoho milion korun jsou
však pro n vykupovány. Dobrý byznys. Dobrý pedevším pro majitele tchto pozemk.
Dalším píkladem je Hotel U Beránka, secesní
rodinné stíbro doplnné moderní pístavbou.
S jakým okázalým lokálním vlastenectvím se
budovala hotelová pístavba!
Argumentovalo se, že zvýšení potu lžek
bude znamenat nový start nového hotelového tygra. Z tygátka se vyklubal hodn líný
kocour. Mau, myši nechytám, pokám si na
mstské stravenky. Nakonec se ukázalo, že
vytíženost hotelové ásti mírn pesahuje 20
procent. Peloženo do normálního jazyka to
znamená, že hotel byl vícemén prázdný. Starosta povzbudiv podrbá líného kocourka za
ušima. To nic, hlavn že aspo nkdo pijel.
Te m vlastn napadá, jak pan starosta tomu
kocourovi íká? Nkde jsem slyšel, že v dob
budování socialismu mli v jednom náchod-

výdaje. Tady už jde do tuhého, spousta natažených rukou, každý od nás nco potebuje (a my od nho), komupak se zavdíme a
koho si naopak rozzlobíme.
Nakonec radnice pichází s návrhem na
paušální zkrácení dotací, píspvk a provozních náklad v jednotlivých kapitolách
o 20%. Vše pkn zpracováno do tabulek s
celkov vyíslenou úsporou 34 milion korun. Pi podrobnjším zkoumání však ani
tady 20% pravidlo neplatí. Nejvíc se ušetí
na majetku. Neopraví se stecha, chodník,
fasáda, cesta a hned máme k dobru skoro
18 milion. Na druhém míst se umístil
"oblíbený otloukánek" školství. Snížení o
25% zamotá editelm základních a mateský škol pkn hlavu. A tak se možná rodie
dítek školou povinných dokají toho, že ke
svain pidají svému dítti ješt barevné
kídy, papír do kopírek, malíské barvy a
náiní na vymalování tídy nebo novou
židli. Zrunjší žáci možná zvládnou v rámci pracovního vyuování i njaké ty zednické, truhláské i jiné emeslnické práce. V

rámci úspor ve školství otevela zastupitelka Ivana Šárová (ODS) opt otázku zrušení
základní školy na Babí, mže se tedy stát,
že rok 2010 babská škola nepežije.
Zatímco si vtšina mstských organizací,
píjemc dotací a píspvk láme hlavu,
jak se vypoádat s razantním snížením nancí, samotná radnice mže dál spokojen
a bez starostí vysedávat na svých vyhátých
židlích. V návrhu rozpotu na píští rok se
naopak poítá se zvýšením píspvku na
vlastní provoz radnice vetn plat úedník. Pes 70 milion korun, tedy tém
tetinu celého plánovaného rozpotu, bude
v píštím roce stát práce aparátu radnice ve
prospch oban Náchoda.
Zda je to odpovídající, nechám na posouzení každému z Vás.
Na závr mi dovolte, abych vám popál
pohodové prožití vánoních svátk a v novém roce pevné zdraví, hodn úspch
a minimum krizí.
Karel Petránek,
len zasrtupitelstva za SNK - ED

Šetit by se asi v Náchod nemlo pi udržování veejného poádku. Povalené
velkoobjemové nádoby jako dsledek ádní otrlých noních pobert. Služebna
mstské policie coby vandal vandalským kamenem dohodil...
chytí. Lze pedpokládat variantu, kdy bude
celá kauza shledána právn v poádku. Žádná právní analýza m ovšem nepesvdí o
tom, že se pi prodeji náchodského pivovaru
nedostala na šikmou plochu politická morálka a etika. Utajování celé kauzy, informaní memoranda ze strany radnice a všechny
další pívlastky kauzy jménem náchodský
pivovar ukázaly, že politika prosazovaná
vedením radnice ztratila obsah. Metody a
nástroje užité v tomto pípad samosprávou
byly metodami a nástroji, které zcela vyhovují normální rm. Náchodská radnice
k této privatizaci ve stylu 90. let minulého
století ovšem nedokázala pipojit zetelnou
morální pidanou hodnotu, kterou by každý oekával od orgán místní samosprávy.
Místo toho se mže z obecenstva ozvat jen
tichý uznalý potlesk pro ty, kteí chyte umí
tanit mezi paragrafy. Lidé se o komunální
politiku píliš nezajímají.
Neznamená to ovšem, že o politice nemluví.
Debatuje se, nadává, odsuzuje, posílá kamsi
- a hlavn se všechno z bezpené vzdálenosti
sleduje. I komunální politika se odsunuje do
souadnic, kde už na ni ekají další témata

Te asi namítnete, že na to nemáte as ani
chu.
Že pracujete a as vám nezbývá ani pro vaše
nejbližší. Máte jist pravdu. Navíc znám
na vlastní kži jako pedseda kontrolního
výboru mstského zastupitelstva jak moc
složité je usmrnit i zlepšit njaké politické mechanismy. Moje sedmiletá zkušenost
s náchodskou komunální politikou m tak
stále vrací k tématu demokratických voleb.
Práv onen okamžik, kdy vhazujete lístek do
volební urny, je vzácnou chvílí, kdy demokracie naplno funguje. Píští rok bude rokem
komunálních voleb, které Náchodu mohou
i nemusí pinést zmnu v rozložení polických sil v zastupitelstvu. Možná vás lapila
skepse ze všech voleb, máte politiky plné
zuby horní i dolní elisti a jediné, na co se
tšíte, je klid a pohoda Vánoc... Jako lovk
aktivní v politice vám rozumím. Lepší forma vlády, než demokracie však nebyla vynalezena. Na zaátku všeho pak stojí možnost svobodné volby. Nebýt této možnosti,
ješt te by na nerozbalené volební urn lín
dímal kocour Jakeš! Pkné Vánoce Vám i
Vašim rodinám. Na setkání na stránkách

ÚVAHA O KOCOUROVI JAKEŠOVI
ztratila svého posledního, by sebestedného a ješitného ideologa a vizionáe. Obanští demokraté souasnosti jsou pouze
umn sestaveným politickým strojem pipraveným na sklize po úspšn zvládnutých volbách. Je lhostejné, o jaký typ voleb
zrovna jde. Hlavní je, aby bylo co sklízet...
Technologický postup stále stejný: Nejprve
vyrazí do veejných polí naleštné modré
kombajny a požnou všechny funkce a prebendy. Ani zrno nazmar. Co kdyby to náhodou bylo to poslední zrnko, které je možno
pozdji hodit davu, aby se o nj popral a
nerušil tak správce sýpek pi stranických
hodokvasech.
Panu farái slíbí opravit stechu kostelíku,
nezávislým hnutím keslo tajného rady závislého na utajení. Uf, dokonáno jest.
Tak zase za tyi roky, obane a a nepijdete pozd do práce!
Ani obanští demokraté v Náchod se od
tohoto modelu píliš neodchýlili. Stali se,
až na estné výjimky, stranou bez výraznjších osobností. Z konzervativních liberál
se stává úelové sdružení osob, kterému
více než o obecný prospch jde o zájmy
veskrze soukromé. Komunální politika v
Náchod píliš nefunguje. Hlasovací válec

Mstem tak, aby se odlehilo petížené kruhové kižovatce "U Slávie"? Zeptejte se pana
starosty, jist vám poutavým monologem rád
odpoví. Vysvtlí, dobrácky vyjádí pochopení,
pimen se rozzlobí nad objektivními pekážkami, aby vám následn i mírn vyinil,
že celou situaci vlastn nechápete. Vrcholní
pedstavitelé náchodské samosprávy jsou vbec velmi chytí a na všechno vám odpoví a
všemu rozumjí.
I když výsledek dlouhých debat nepinese nic
konkrétního, celé ovzduší je prosyceno erudicí
a znalostmi. Už jen ekám, kdy mstská rada
vydá prohlášení o míst pobytu Usámy Bin
Ládina nebo konen prozradí jméno stelce
na Johna Kennedyho. Jen oíšky dležité pro
Náchod mozkový trust ne a ne rozlousknout.
Kde jsou volební sliby, které se týkaly obnovy
náchodských lázní? Ukázalo se, že utajované
ešení náchodských lázní mlo hodn spoleného s Královéhradeckým krajem, který
v dob rozšafné vlády hejtmana Bradíka ml
hodn pochopení pro plány stranickou píslušností spátelených samospráv. Po krajských
volbách, v nichž ODS neuspla, padly i "odvážné" náchodské plány, které jednoduše poítaly s tím, že vše zaplatí krajská kasa. Velmi
novátorské a originální ešení! A tak se ales-

ském podniku kocoura Jakeše. Ve svtle tchto
historických pramen m napadá, že by se pro
prskající rozmazlenou šelmu kokovitou hodilo dobe jméno... Nebo, že by to nebyl kocour, ale koika? Hlavní je, že má misku stále
plnou a kontumace neproduktivních kocour
a koek není v Náchod povolena. Nikdo se
tím nezabývá, nikdo se neptá, kdo je za marketing hotelu odpovdný. Hodn lidí z vedení
náchodské radnice ješt pamatuje asy, kdy se
vše odbývalo památným rením: Nejsou lidi!
Pro nebydleli hosté v nejlépe situovaném
hotelu ve mst? Moment, jak jsme se to uili? Nejsou lidi. Pardon, nejsou turisti. Nutno
ovšem upozornit, že ekonomickou ztrátu vždy
nkdo musí dorovnat. Jen klid, nemusíte sahat
do penženek. Náchodská mstská pokladna
to ráda zatáhne. A oprava vaší ulice, výsadba
nové zelen, vybudování nového parkovišt
klidn poká. V náchodské politice platí, že
chytí jsou pragmatití. Mazaní jsou praktití.
A tak se dotahují do konce jen nkterá témata.
Jejich klasickou kapitolou, která by nemla
být zapomenuta, je téma náchodského pivovaru. Nemluvím nyní o právních aspektech celé
záležitosti, kterou dílem šetí eské orgány, dílem je do celé záležitosti zatažena i Evropská
komise v Bruselu. Pragmatití lidé jsou lidé

k hovoru: poasí, svt celebrit, zpravodajské
relace... Je to škoda, protože na rozdíl od
poasí, politické situace v Somálsku i plánované velikosti poprsí svtové topmodelky,
mžeme komunální politiku sami ovlivnit.

Náchodského kurýra se s Vámi v roce 2010,
který mže odstartovat lepší výsledky v náchodské komunální politice, tší Mirek Brát
(len Mstského zastupitelstva v Náchod,
SSD)

Jedinou možností napojení dopravy ve smru sídlišt SUN - centrální ást
Náchoda je stále jen kruhová kižovatka v lokalit "U SLÁVIE".

