
Ro ník 18/ íslo 34/9. prosince 2011                ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY                              

P íští Echo vychází 16. prosince 2011

WWW.NOVINYECHO.CZ

VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY

prosinec 2002 - za
nikl Okresní úřad 

v Náchodě

P EDVÁNO NÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT 

KLIDNÝ NÁKUP
  8:00 – 18:00 

          ZIMNÍ SLEVY

POD VÁNO NÍ STROME EK, 
P INESE VÁM JEŽÍŠEK…

Široká nabídka lahvových a sudových vín,
karafy, skleni ky, sommelierské pot eby

(chladi e, otvíráky, nálevky…), dárkové balení, regály na víno

(vjezd do náměstí TGM)

Svářečky TIG AC/DC pro 
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč 
včetně DPH.Sv
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 Firma Marety pro vás p ipravila originální váno ní dárek pro vaše nejbližší!
Objednejte si dárkový poukaz v hodnot 1490.-K  za jednu partii

/p v.cena 6980.-K /

na kryolipolýzuna kryolipolýzu 
nejú inn jší metoda  hubnutí a tvarování 

problematických ástí t la 

nebo lifting obli ejelifting obli eje
a dop ejte obdarovanému 

být v novém roce o pár let mladší 

Objednávky dárkového poukazu 
na 734 816 777 nebo info@marety.cz    www.marety.cz

Nevíte si radyNevíte si rady
s váno ními dárky?s váno ními dárky?

Takto poeticky je nazváno 
váno ní  setkání ve Velkém Po í í. 

Uskute ní se 14. 12.14. 12. 
od 16,30 hod.od 16,30 hod. na nám stí 

tohoto m styse. 
A kde jinde, než u tamního 

váno ního stromu.

Váno ní cinkáníVáno ní cinkání
KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

V kostele Sv. Vojt cha v Broumov
se 21.12. od 18. hodin
uskute ní koncert

 komorní hudby St navan.
Vstup je zdarma.

Koncert se uskute ní v rámci projektu 
Tak jako Pat a Mat

 spolufi nancovaného ze zdroj  ERDF 
 (Evropského fondu  regionálního rozvoje).

„St navan u Vojt cha“
 V Polici nad Metují by m lo být 
v kv tnu 2012 otev eno Muzeum papí-
rových model  a vyst ihovánek. Nachá-
zet se bude v objektu bývalého zem -
d lského u ilišt  a v první fázi p edstaví 
150 exponát . Papír zde vhodn  doplní 
kov. Nerozumíte? Pak v zte, že ve stej-
ném objektu se nyní nachází známé 
Muzeum stavebnice Merkur.

Muzeum 
papírových model



Pozor na myš 
 Dlouhodobou prací, p i které je 
nep irozen  namáháno záp stí, si 
m žeme p ivodit bolestivý syndrom 
karpálního tunelu spojený trvalým 
omezením hybnosti ruky. 

 Karpální tunel se nachází v záp stí. 
Prochází jím šlachy spole n  se st e-
dovým nervem. P i n kterých pohy-
bech záp stí v tomto míst  dochází 
k omezení prokrvení nervu. Delší 
omezení m že zp sobit otok a struk-
turální zm ny nervu. Takto postiže-
ný lov k poci uje brn ním, bolest 
a omezením citlivosti prst  a to nejen 
p i konkrétní innosti, ale dokonce 
i v noci. Potíže obvykle p ichází plí-
živ , postupn  však nabývají na in-
tenzit . Pokud se p íznak m nev -
nuje dostate ná pozornost, k náprav
nakonec bude nutný opera ní zákrok. 
 V poslední dob  je asto tento 
problém pozorován u lidí, kte í hod-
n  „pracují“ s po íta em. Na vin
je p edevším myš, která vyžaduje 
nep irozené ohnutí záp stí. V tomto 
p ípad  je prevence velmi jednodu-
chá. Vyberte si myš, která je plochá 
a zak ivená, tak aby byly zachovány 
p irozené k ivky v p edloktí, které 
chrání vaše záp stí. Lepší je myš sy-

metrická, aby bylo možné na ní ruce 
st ídat. D ležité je najít si optimální 
pozici myši, aby záp stí z stalo uvol-
n né. Nejd ležit jší však je myš ne-
používat dlouho a min. jednou za ho-
dinu d lat p estávky a ruku uvolnit 
jednoduchými cviky. I když tato rada 
je nejjednodušší, bývá nejmén asto 
pln na. Klikání myší po stránkách je 
tak svádivé, že vás m že snadno na-
lákat do pasti. Bra te se tomu v as, 
rozhodn  ne ekejte, až vás za ne 
n co bolet. 
 Nejlepší prevencí, jak se vyhnout 
poškození karpálního tunelu od po-
íta ové myši, je omezit její použí-

vání na minimum. Stejné rady pla-
tí i p i jinou innost, kdy dochází 
k namáhání záp stí. 
P íjemnou a pohodo-
vou práci p ejí

Mýty o...

ervená epa je velmi zdravá zelenina, která obsahuje velké množství vitamín  a minerál .
Pochází ze St edomo í. P stovala se již za dob starých íman . Byla využívána nejen kv li
své charakteristické chuti, ale hlavn   kv li skv lým lé ebným ú ink m.

ervená epa pro krásu
Tato zelenina pat í tém  bezkonkuren n  mezi nejefektivn jší p írodní zdroje k emí-

ku - zvaného také „minerál krásy“. K emík je nesmírn  d ležitý pro tvorbu a pevnost 
vazivových tkání i kostí, elasticitu, zdraví cévních st n, a v neposlední ad  pro pruž-
nost a mladý vzhled pokožky, pevné vlasy i nehty. 
 K emík celkov  podporuje regeneraci celého organismu, je proto „zpomalova em stárnutí“. 
Pravidelnou konzumací ervené epy si m žeme jeho hladinu p irozené doplnit.

Pro plodnost, vývoj plodu i omlazovací kúru
Další velmi d ležitou a bohat  zastoupenou látkou v ervené ep  je kyselina listová. Ta je nepo-

stradatelná pro plodnost žen a zdravý vývoj plodu, pro silné srdce a celý kardiovaskulární systém. 
Navíc také stimuluje obnovu a r st tkání (vazy, svaly, k že, nehty, vlasy) a okysli ování bun k. Vyšší 
hladinu kyseliny listové najdeme v ervené ep  hlavn  za syrova, tepelnou úpravou se áste n  ni í.

ERVENÁ EPA

Období ch ipek a nezvykle nep íjemného sychravého p edváno ního po así nás nutí hledat 
spojence v boji s nemocemi. Objevte s námi ú inky rakytníku ešetlákového, jehož plody jsou 
p irozeným koncentrátem ady vitamin .

 Využívání lé ivých vlastností rakytníku má dlouhou historii.  Záznamy o jeho lé ebných
ú incích vedou až do starého ecka. Odtud také pochází název, který v p ekladu znamená 
t pytící se k . Sta í ekové totiž zaznamenali, že kon  pasoucí se v oblasti, kde rostl rakytník, 
dob e prospívali a jejich srst dostávala lesklý nádech.

 Rakytník ešetlákový je trnitý ke  se zelenost íbrnými listy. Jeho p vodním domovem je ína, 
Kavkaz, Mongolsko, Nepál, Indie a Sibi . V sou asnosti je rozší ený po celé Evrop . Možná 
vás zasko í, že u nás se rakytník používá v tšinou jako okrasný ke , nebo jako rostlina zpev ující 
náspy u silnic. Výsledky klinických výzkum , kterým byl rakytník podrobován až v posledních 
deseti letech, však jasn  ukazují, že se jedná také o mimo ádn  cenný p írodní zdroj zdraví.

 Oranžové plody rakytníku dozrávají na konci srpna až v íjnu. V tuto dobu mají nejvyšší 
obsah zdraví prosp šných látek. Obsahují desetkrát více vitaminu C než pomeran , vitaminy 
A, D, F, K a skupiny B, dále rutin, fl avonoidy, pektin, silici, t ísloviny, organické kyseliny 
a minerály. Má biostimula ní ú inky, výrazn podporuje imunitní systém, zvyšuje odol-
nost proti infekcím a stresu. Podporuje tvorbu žlu i a trávicích enzym , lé í žalude ní v e-
dy. Stimuluje innost jater a plic, pomáhá p i plicních onemocn ních, reguluje krevní ob h.
Mimo ádné ú inky má p i kožních onemocn ních, akné, popáleninách a omrzlinách. Proká-
zaly se i velmi dobré výsledky p i revmatismu a také v protinádorové lé b . Považte, není to 
zázra ná rostlina? A to je hlavní d vod, pro  bychom se m li inspirovat k jeho využívání v kuchyni. 

Rakytníkový sirup
350 ml rakytníkové š ávy, 650 g cukru.
 Š ávu po vylisování plod  necháme ustát. Pak odstraníme sedlinu. Asi 2 minuty pova íme 
prudkým varem. Za horka plníme do lahvi ek.

 Další výborné recepty s využitím zdraví prosp šného rakytníku najdete na webu ECHA 
v sekci Partne i.

Text p ipravily Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
St ední škola hotelnictví a podnikání S MSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Rakytník řešetlákový - utajená vitaminová bomba

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 7. 12. uplynuly 3 smutné roky, 

kdy navždy odešel nezapomenutelný lov k

pan Bo ek John z Náchoda. 

Kdo jste ho znali a m li rádi, vzpome te s námi.
manželka Jana a syn Michal

VZPOMÍNKA
Dne  14. 12. 2011 vzpomeneme nedožitých 

100 let našeho tatínka, 

pana Bohumila Opo enského, 
bankovního ú edníka z Náchoda.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
dcery Jana a Milena s rodinami

Novom stská st ední škola a Ú ad práce spole n .Novom stská st ední škola a Ú ad práce spole n .
 Ve dnech 7. - 11. listopadu 2011 
v prostorách Ú adu práce v Náchod
prob hl již  šestý ro ník akce pod ná-
zvem Týden vzd lávání dosp lých, kte-
rá se konala pod záštitou hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje Lubomíra France.
 Tato aktivita má seznámit širokou 
ve ejnost s významem a možnostmi 
celoživotního vzd lávání, motivovat 
dosp lé k dalšímu vzd lávání a tím 
jim napomoci p i jejich uplat ování 
na trhu práce. Bohatý a r znorodý 
program nabízel zhruba osmdesát 
p ednášek, seminá , ukázkových 
výukových hodin i kurz .
 Navštívit n kterou z mnoha za-
jímavých aktivit mohli i rodi e
s malými d tmi, nebo  po celou 
dobu trvání Týdne vzd lávání do-
sp lých bylo zajišt no hlídání žá-
kyn mi z oboru pe ovatelské práce 
v d tském koutku, ve kterém byly 
p ipraveny r zné innosti a d tské 
hry. Na akci se ale prezentovalo 
více obor  St ední a Základní školy 

v Novém M st  nad Metují. S chutí se p edvedli žáci gastronomických obor ,
kte í prezentovali svoje um ní v míchání nealkoholických nápoj  a p ipravi-
li osv žující ochutnávku. Kv tiná ky a aranžérky nabídly možnost vyrobení 
vlastní sezonní dekorace interiéru. Nastávající cukrá i modelovali z p iprave-
né hmoty nejr zn jší tvary a fi gurky, ur ené ke zdobení cukrá ských výrobk .
Zájemci m li možnost se nau it plést váno ky, pletýnky a rohlíky z kynutého 
t sta a seznámit se s fi nální úpravou hotových výrobk  v etn  barvení.  Za po-

ervená epa proti rakovin
 Š áva z ervené epy se doporu uje jako prevence a sou ást lé by rakovinného bujení, 
stejn  tak i pro rekonvalescenci po její lé b . Dávky jsou v takovém p ípad  pom rn  vysoké, 
užívají se b žn  i 3 menší sklenky š ávy b hem dne. Jako prevence se doporu uje v dávce 
jedné sklenky nejmén  1-2x týdn . Mnozí lé itelé údajn  slaví s touto kúrou velké úsp chy. 
I n kte í léka i ji n kdy doporu ují jako dopln k lé by a pro celkové posílení imunitního 
systému p i i po terapii.

ervená epa a její úpravy

epa má velké využití v kuchyni. M žeme ji použít do salát , p i va ení polévek, borš e
nebo k p íprav  pomazánek, slaných buchet a kolá . M žeme ji sterilovat samostatn  nebo 
s jinou zeleninou. Výte ný a navíc velmi zdravý je salát z epy v kombinaci nap . se zelím, 
k enem, o echy, jablkem, va eným bramborem a jogurtovou i majonézovou zálivkou…Hod-
n  zdraví s ervenou epou.             Filip Kubá  1.M, Mgr. Vlasta Drobná,
             St ední škola hotelnictví a spole ného stravování, 

Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

V erveném  Kostelci vydali nást nný
kalendá  s dobovými fotografi emi, které do-
kumentují prom ny tohoto m sta v ase. Za-
koupit kalendá  lze v ervenokosteleckém
informa ním centru za ástku 100,- K .

KALENDÁKALENDÁ
VZPOMÍNEKVZPOMÍNEK

vydává v t chto dnech obecn  prosp šná 
spole nost Branka za p isp ní informa ních 
center z našeho okresu. Obsah je jasný: Zim-
ní radovánky (sjezdové, b žka ské a další) 
v Kladském pomezí. Noviny mají náklad 
13 000 výtisk .

ZIMNÍ
TURISTICKÉ NOVINY

 Teplice nad Metují a polské m sto Jawor-
zyna Slaska se dohodly na prodloužení 
smlouvy o partnerské spolupráci. Stalo se 
tak u p íležitosti 15. výro í smlouvy, která 
tuto esko-polskou spolupráci p ed lety ko-
difi kovala. Pro nezasv cené, avšak chtivé 
geografi ckých údaj , dodejme, že Jaworzy-
na Slaska je m sto (s necelými šesti tisíci 
obyvateli) v Dolnoslezském vojvodství. 
Zdejší zajímavostí je železni ní muzeum 
s unikátní sbírkou parních lokomotiv. 

 Radní v Náchod  na svém jednání 
v úterý 29. listopadu jednomysln  dopo-
ru ili zastupitelstvu m sta vydat (v sou-
ladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 
Sb., o obcích) na dalším zasedání obecn
závaznou vyhlášku, která zakáže na úze-
mí Náchoda provozovat výherní hrací p í-
stroje, interaktivní videoloterijní terminá-
ly a technická hrací za ízení povolovaná 
podle § 50 odst. 3 zákona . 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách.

„Líd i ty koalice tak jednozna n
vyjád ili sv j souhlas se zákazem provo-
zování hazardu na území celého m sta“, 
komentoval celou v c starosta Jan Birke.
V sou asné dob  je v Náchod  ve 33 pro-
vozovnách umíst no a povoleno 53 vý-
herních hracích p ístroj  a p ibližn  250 
videoloterijních terminál . Snahu po ome-
zení hracích p ístroj  deklarovalo již p ed 
rokem spole né programové prohlášení 
náchodské ty koalice. 
 „Na základ  p edchozích jednání se 
zástupci všech politických stran zastou-
pených v Zastupitelstvu m sta Nácho-
da, p edpokládám, že vyhláška bude 
na jednání zastupitelstva 12. prosince 
t.r. schválena v tšinou hlas “, dodal 
starosta.

Náchodská 
ty koalice 
plní sliby

zornost stála i výzdoba p ekrásn  nazdobených dort  a cukrovinek, ur ených 
k r zným slavnostním p íležitostem. Velkolepý záv r p ipravili budoucí ku-
cha i. P íchozí mohli ochutnat flambované pala inky na n kolik zp sob
a zhlédnout názornou ukázku technik vykrajování ovoce i zeleniny. 
 Týden vzd lávání dosp lých byl pro žáky St ední školy a Základní školy, 
Nové M sto nad Metují novou zkušeností. Je t eba je pochválit, že p istupo-
vali k prezentaci velmi zodpov dn  a sv domit , p ípadným zájemc m o stu-
dium dokázali poradit a ukázat, co všechno by je v pr b hu studia ekalo. 
Velké dík pat í i všem zam stnanc m školy, kte í se podíleli na p íprav , rea-
lizaci a zdárném pr b hu této akce. 

Za pedagogický sbor školy Ing. Ullwerová Yvona

Rodinný dům se zahradou v klidné části Nového Město nad Metují ......................................1 649 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................1 095 000,- Kč                              
Dům s kamenným sklípkem Červený Kostelec .......................................................................  499 000,- Kč 
Rodinný dům v klidné části Červeného Kostelce .................................................................  1 890 000,- Kč
Větší dům se třemi byty a veterinární ordinací Červený Kostelec   ....................................... 3 340 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům Otovice u Broumova
Rodinný dům po rekonstrukci Otovice
u Broumova
                    Cena: 1 795 000,- Kč



RYBÁ SKÉ A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

tel.: 776 687 510
www.rybarina-myslivost.cz

Nabízíme:
• Nov  rozší ený sortiment 
  rybá ských pot eb

• Sleva 20% na všechny navijáky 
  zn. CORMORAN

• Váno ní poukázky 
  v hodnot  200,-, 
  500,-, 1000,- K

K. Šolcová - Náchod - Plhov
Potraviny Verner - 1.patro

„st íbrnou a zlatou ned li otev eno“

EURO CAP  2011 ve sportovní gymnastice
 Jako každý rok se náchodská d v ata 
rozjela na závody ve sportovní gym-
nastice s mezinárodní ú astí do severo-
moravského m sta Šumperku.
 Každý rok sem p ijížd jí d v ata ze 
sportovní školy v polské Nyse a z ma-

arské Budapešti.
 I letos se sem sjela d v ata i ze 
sportovních center eské republiky. 
 Náchodská d v átka sout žila v ka-
tegorii mladších žáky , kde si p kným 
výkonem zajistila i p kné umíst ní. Ni-
kolka Ji íová vybojovala st íbrnou medaili 
ve dvojboji, na bradlech a v prostných  
a Pavlínka Vejrková se odvezla tvrté mís-
to po té, co se jí ne zrovna nejlépe, poda ila 
bradla. Ale i Ani ka Páclová si vedla mezi 
d v aty ze sportovního centra Šumperk, 
dob e a obsadila 7. místo. Vždy  dívky 
ze Šumperka hned týden na to, sout -
žily v Brn  na mistrovství republiky 
v Extralize žen ve sportovní gymnastice.
 Jako již tradi ní, byl hlavní závod 
ve cvi ení na kladin , která je vysoká 
125 cm. Závodu se každoro n  zú ast ují 
náchodské gymnastky a ani letos to nebylo 
výjimkou. V kategorii žactva, op t za velké 
konkurence sportovních center, na kladin
zvít zila Pavlína Vejrková, která si odvezla 

dom  zlatý pohár. Výborný výkon podala i Nikolka Ji íová, která závodila poprvé na  
vysoké kladin  a vybojovala bronzovou medaili za t etí místo. 
 V kategorii dorostenek a žen si zlatý pohár za první místo odvezla ze Šumperku              
Michaela Adamu p ed Lucií Havlí kovou a Adélkou Zákravskou, (všechny  Sokol 
Náchod), které se tentokrát kladina opravdu nepovedla. Za to si však vše vynahradila 
na t lovýchovné akademii, která se konala v ned li v náchodské sokolovn , kde mohli 
diváci shlédnout výborné cvi ení na kladin  všech náchodských d v at.
 Kladina je ná adí, které je v náchodském Sokole opravdu kvalitní, škoda jen, že 
tu není také tak kvalitní akrobatická podlaha, bez které se nedají kvalitn  a bezpe n
nacvi ovat t žší akrobatické prvky.                                                                                               Dop.

Prost edky nevy erpaných odm n
statutárních orgán  Beránek Náchod a.s. 

op t pomáhají pot ebným a v nouzi
 Na zasedání p edstavenstva  dne 24. 11. 2011 byla jednomysln  odsouhlasena 
fi nan ní výpomoc formou pen žitého daru z fondu nevy erpaných odm n len
p edstavenstva a dozor í rady. ástka ve výši CZK 10,000 bude poskytnuta Spole -
nosti pro pomoc p i Huntingtonov  chorob  na áste né krytí náklad  rekondi ního
tábora pro d ti z rodin s výskytem této choroby, dále pak ástka ve výši 10,000 bude 
poskytnuta jako jednorázová fi nan ní podpora Hospice Anežky eské z erveného
Kostelce. P edstavenstvo rovn ž odsouhlasilo bezplatné poskytnutí prostor Diva-
dla Dr. Josefa ížka Hospici Anežky eské na jeden ve er v roce 2012 pro konání          
benefi ní akce za ú elem získání fi nan ních prost edk  pro provoz hospice.
 „V jakékoli dob  projev  humanity a lidskosti má nezanedbatelnou výraznou 
hodnotu, kéž bychom byli schopni více“, komentoval umíst ní podpory ing. Aleš 
Cabicar, /TOP09/ náchodský radní a p edseda p edstavenstva Beránek Náchod a.s.

Daruj krev
 daruješ život. I takto možná zní 
odkaz prof. MUDr. Jana Janského 
s jehož jménem je nyní spjato oce-
ování dobrovolných dárc  krve. 

A v nedávné dob  se oce ovali 
nap íklad hronovští dárci. Celkem 
bylo mezi n  rozd leno 13 bronzo-
vých plaket, 12 st íbrných plaket a 7 
zlatých plaket. A p idány byly i 4 
zlaté k íže 3. t ídy. A redakce novin 
ECHO p idává i n co málo vysv t-
lení: bronzová plaketa - 10 odb r .
st íbrná - 20  odb r , zlatá  - 40 od-
b r . Zlatý k íž 3. t ídy - 80 odb r .

KDYŽ SE EKNE

„PÉ KÁ BÉ“ 
m lo by se v našem regionu 

vybavit Podnikatelský klub Brou-
movska. A není to ur it  jen n jaké 
formální sdružení, ale e eno spor-
tovní terminologií se jedná o klub 
silných hrá , kte í výrazným zp -
sobem ovliv ují život v regionu. 
Vždy leny klubu je 14 místních 
firem, které zam stnávají celkem 
1500 lidí. Optikou statistiky je to 
20 % osob v produktivním v ku 
na Broumovsku. 

Zajel do Irska obhájit titul
 Ve st edu 16. listopadu 2011 se Ji í Havrda zú astnil Mistrovství sv ta v benchpressu 
v irském Limericku, aby zde obhájil mistrovský titul z lo ského roku. Druhým pokusem 
se mu to poda ilo, když vzep el 325 kg. Do t etího pokusu nastupoval s nákladem 340 kg, 
ale bohužel, díky technické chyb  mu tento pokus porota neuznala. Jirka tentokrát sout žil
ve váhové kategirii nad 140 kg. V absolutním po adí skon il na t etím míst  a získal druhou 
nejvyšší výkonnost v celé sout ži. Letos ješt  Jirka startoval v jednoduchém dresu. P íští
rok se však chce zú astnit Mistrovství sv ta, které se bude konat v Las Vegas, ve dvojitém 
dresu. Za cíl si stanovil vzep ít 390 kg, což podle jeho slov není nemožné. Pokud mu bude 
sloužit zdraví a sponzo i z stanou v rni.
 A aby toho nebylo málo, zasko il si Jirka do Klatov na závody RAW - bez dresu. 
Tam lehce ve t etím pokusu vzep el 260 kg a stal se tak vít zem i absolutním vít zem 
této sout že. Pro velký zájem divák  si oblékl dres a p edvedl skv lý tah 320 kg. 

Zkusil pak ješt  345 kg, ale chyb lo mu 
5 cm na dotla ení.
 Pro letošní rok má Ji í dosout ženo.
Po celou sezonu ho podporovali :Air 
power - series - MS Ná adí Náchod, Moš-
na a.s ervený Kostelec, Ložiska - hyd-
raulika velkoobchod Náchod - Vít Jirásek, 
SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed 
s.r.o. autosklo-servis, Výrobní družstvo 
Sn žka Náchod, RD FINAL STAV s.r.o. 
- stavební fi rma, Rivet factory, Bar Skála 
Trutnov - Náchod, Johny Krtek VÝSTAV-
BA FVE, JJ Trend s.r.o Náchod, Prádel-
ny a istírny Náchod a.s., Detecha v.d. 
Nové M sto n.M. Profi  energy, ELPRO 
systems, Petr Pultar - Niki, LITO - trans 
s.r.o. Tomáš Dušek Velké Dob íchovice,
Bowling  Altera Pavel Mikeš Philipp - 
sportovní trávníky Zden k  Philipp, Sféra 
- Jaroslav erný, GAPA - herna Náchod. 
A kluci, kte í Jirku doprovázejí na závody 
a celý realiza ní team, Libor Erbr - masér, 
sparingpartne i Karel a Martin Mikešovi, 
Sokol Kramolna a pan Vl ek - starosta 
obce Kramolna. Velké pod kování pat í
všem i M stu Náchod.

P ipravila La ka Škodová,
foto archiv Power Bull Team Náchod

Jirka se svým týmem p i p íprav
        na pokus

Rozkoš bez rozkoše
 Oblast vodní nádrže Rozkoš je oblíbeným cílem domácích i zahrani ních 
návšt vník . V poslední dob  však z d vodu ady problém  oblíbenost klesá, 
což v d sledku snižuje i nabídku služeb, možnosti podnikání i zam stnanosti 
v oblasti cestovního ruchu. Ve spole enském sále Hotelu Valentýna se v úterý 
15. 11. 2011 uskute nila sch zka zástupc  institucí a samospráv, které mají 
zájem na rozvoji p ehradní nádrže Rozkoš. Tuto konferenci inicioval Králo-
véhradecký kraj v ele s hejtmanem Lubomírem Francem, který diskuzi také 
moderoval. Toto setkání si kladlo za cíl popsání hlavních p í in poklesu atrak-
tivity lokality a odstartování procesu, který Rozkoši napom že stát se op t ob-
líbeným a vyhledávaným turistickým cílem. Ukázalo se, že jedním z hlavních 
problém  je kvalita vody v nádrži, chyb jící rajonizace využití území, nekáze
n kterých majitel  a uživatel , rozši ování nabídky služeb. Je pot eba provést 
hlubší analýzu a ur it další sm ry rozvoje. K tomu se p ihlásila samospráva 
dané oblasti – zástupci m sta eská Skalice a obcí Naho any, Provodov-Šo-
nov a Velká Jesenice. Spolupráci p islíbil i Královéhradecký kraj a také státní 
podnik Povodí Labe. P es fi nan ní problémy je pot ebné provád t p edevším 
soustavné kroky sm ující ke zlepšení kvality vody v nádrži. Charakter vodní 
nádrže Rozkoš p edur uje znovu otev ít možnost výstavby bazénu v areálu 
ATC Rozkoš. Z diskuse vyplynul i zám r vybudovat okolo p ehrady stezku 
okolo celé Rozkoše pro cyklisty a in-line brusla e.
 P íští setkání se uskute ní na konci prvního pololetí 2012. Na tomto              
setkání budou projednány již konkrétní záv ry a ur en další postup sm ující 
k zatraktivn ní celé lokality. 

Jan Holý

SKON IL P EBOR V NOHEJBALE
 V záv ru roku skon il okresní p ebor v nohejbale muž ,
který se hrál  od jara do podzimu za ú asti 16 mužstev. Titul 
pro rok 2011 získalo mužstvo VOŠ a SPŠ stavební Náchod. 
Jedná se o jeden z nejstarších nohejbalových oddíl  v okre-
se Náchod. Založen byl v roce 1974 na stavebním u ilišti
a v jeho bohaté a dlouhé historii je to již n kolikáté vít zství.
 Kone né po adí: 1.VOŠ Náchod, 2. Sokol Jezbiny A, 3. 
Sokol Dolní Radechová, 4. Staré koupališt  Jarom , 5. So-
kol Jet ichov, 6. SK Rasošky, 7. NO Jizbice, 8. NO Smržov, 
9. Sokol Zbe ník B, 10. TJ Velichovky, 11. Ruchadlo Zá-
jezd, 12. Sokol Nový Ples, 13. Sokol Jezbiny B, 14. Sokol 
Velký D eví , 15. Sokol Libchyn , 16. TJ Naho any



Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

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

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

Pneuservis
 T. G. Masaryka 140 eská Skalice

(naproti erpací stanici Benzina)

Pneu osobní – nákladní
Ráfky plechové – Alu

Posezonní slevy 
na vybrané pneu 
až 56%

Zimní – letní

Jan Isák
PNEU SERVISPNEU SERVIS

732 918 500732 918 500

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

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

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

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

Kontakty:

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775

Realitní kancelá  RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. . 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

- byty zd né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N.M st  n/Met. Info v RK
- byt 2+1 v os. vl. ve zd ném dom  v Hronov  se zahrádkou 990.000,-K
- byt atypicky ešený v Náchod ve funkcionalistickém dom 1.750.000,-K
- byt zd ný 3+1 s garáží a ást.vybavením v os.vl. v .Skalici Info v RK
- byt 4+1 v os. vl. v Náchod  na Plhov  v 3.NP s výtahem 1.350.000,-K
- obchod (pl. 49m2) pronájem s výlohami v centru Náchoda Info v RK
- kancelá e pronájem v Náchod v 1.pat e o vým e 238m2 22.900,-K /m s.
- chalupa poloroub.v oblasti CHKO Orlické hory v Ohnišov 1.880.000,-K
- chalupa ve Slatin  n/Úpou na polosamot  se stodolou 1.280.000,-K
- chalupa-rod.d m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K
- chalupa-rod.d m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K
- d m zd ný v Kounov , okr. RK, lokalita Orlických hor  540.000,-K
- chata na Rzech nedaleko Nového Hrádku, zahrada 2 578m2 740.000,-K
- rod. d m ve Zdo ov , lokalita Teplicko- Adršpašských skal 900.000,-K
- rod. d m k bydlení i rekreaci na Ho i kách se zahradou 870.000,-K
- rod. d m ve Velkém D eví i s garáží a slunnou zahradou 1.950.000,-K
- rod. d m 4+1 v eské Skalici nedaleko centra,klidné místo 1.980.000,-K
- rod. d m 5+1 v Broumov  na p kném klidném míst 1.900.000,-K
- rod. d m-penzion (97)+2 v Deštné v Orl. h. v centru, klid 3.300.000,-K
- rod. d m nízkonákladová moderní  novostavba v Náchod 6.490.000,-K
- rod. vila s t emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod  u centra  2.390.000,-K
- rod. d m 6+1,1+1 v Novém M st  n/Met., pozemek 452m2 3.399.000,-K
- st. poz. 1249m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý 399.000,-K
- dv  zahrady s dv ma chatama ve Velkém D eví i 330.000,-K a 690.000,-K

www.NABYTEKNACHOD.cz

Více na www.levnehypo.cz nebo tel.: 733 774 788 

Pro naše klienty  zajišťujeme tyto služby:

Máte zájem o nejvhodnější hypotéku a vyřízení její administrativy?
Máte překlenovací úvěry ze stavebního spoření a chcete ušetřit na splátkách?
Blíží se termín, kdy Vám končí fi xace již uzavřené hypotéky a nechcete platit více?
Potřebujete zkonzultovat výhodnost vašich smluv o stavebním spoření?
Chcete zkontrolovat výhodnost Vašich pojistných smluv k bydlení?

Zavolejte nám na naši infolinku: 731 170 025
a naši odborníci Vám ušetří výdaje za Vaše bydlení 

Jsme největší nezávislý konzultant v oblasti hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spo-
ření ve východních Čechách. Za rok 2010 jsme pomohli s přípravou hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření za více než 6 mld. Kč. Naši specialisté jsou Vám schopni ušetřit nejen 
čas, ale až několik tisíc korun měsíčně. Všechny naše služby jsou zdarma. 

CENTRUM FINANCÍ PRO VAŠE BYDLENÍ

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za projevenou důvěru v roce 2011.

Přejeme všem klidné a příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2012.



Váno ní stromkyVáno ní 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

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)

Nebankovní hypotéky

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

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů

Hypotéční úvěry – Americké hypotéky

Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení
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Vánoční nabídka!Vánoční nabídka!

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby
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VÁNO NÍ P J KA

p j ka od jednoho v itele
 p ímý investor

 individuální p ístup splátek
 pro matky na MD, d chodce,OSV

AKCE NA LISTOPAD 
PRVNÍ SPLÁTKY AŽ V LEDNU

osobní fi nan ní poradce

775 271 693

Profi ly REHAU GENEO – šestikomorový s trojsklem Ug = 0,5 W/m2K

Euro – design 70 – pětikomorový, sklo Ug = 1,0 W/m2K

SALAMANDER/BRÜGMANN –  pětikomorový,  sklo Ug = 1,0 W/m2K

REHAU 86 – šestikomorový, sklo Ug = 0,5 W/m2K

Benwest s.r.o.
Akademika Heyrovského 1178/6      
500 03 Hradec Králové

Plastová okna    Hliníková okna    Eurookna

okna@benwest.cz  nachodokna@benwest.cz   www.benwest.cz  tel. 739 144 541  739 617 392

Zimní slevy až 40 %

ZÁRUKAZÁRUKA
10 LET10 LET

Staré nám stí 26, 
Rychnov nad Kn žnou 516 01

Velice prostorný byt 2+kk, 53 m2, OV, Náchod
Nabízíme k prodeji byt 2+kk ve tvrtém nadzemním podlaží zd né-
ho domu v Nerudov  ulici v Náchod . Byt je v osobním vlastnictví 
– lze fi nancovat hypote ním úv rem.  Jádro je zd né – koupelna 
a wc jsou odd lené.  Možnost rozší ení o sousední p dní prostory.
                                                 Cena:  845.000,- K

733 785 786                 365@re-max.cz 
prodává nejvíce realit na sv t

Zahrádka s krásným výhledem v obci Libchyn
Nabízíme k prodeji zahrádku o vým e 385 m2 s p ekrásným 
výhledem do okolí v obci Libchyn . Pozemek je svažitý s jiho-
západní orientací. Na pozemek je p ivedena elekt ina a voda. 
Jedná se o velice klidnou lokalitu ideální k sezonní rekreaci.
                                                          Cena: 85.000,- K

Novostavby nízkoenergetických rodinných dom  v Náchod  – Lipí.                            
Pro více informací volejte maklé e!                                                     
                                             Cena od 3.199.000,- K

Byt 3+1 ve zd ném dom , OV, Náchod
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+1 ve druhém nadzemním pod-
laží zd ného  domu v centru m sta Náchoda, nová plastová okna. 
Zahrada je oplocená a nabízí výborné zázemí pro rodiny s d tmi.
K domu dále pat í spole né prostory  - sklep, p da.

Cena: 1.150.000,- K

Prostorný byt 3+kk v OV, Nové M sto nad Metují
Byt v cihlovém dom  o dispozici 3+kk a velikosti 97 m2 v p vod-
ním stavu.  Nachází se v p ízemí domu o p ti bytových jednotkách. 
Na dom  prob hla rekonstrukce st echy a z p ední strany vým na
oken. Sou ástí je kamenný sklep, d evník na pozemku u domu a po-
díl na spole né zahrad  za domem. Cena: 880.000,- K

NERUDOVA NERUDOVA

LIBCHYN LIBCHYN

LIPÍLIPÍ

POD BRADOVA POD BRADOVA

NOVÉ M STO NAD METUJÍ NOVÉ M STO NAD METUJÍ

RE/MAX

Pro svého klienta hledám byt 2+1, pop .
menší 3+1 v Náchod . Pouze osobní 
vlastnictví. Financování vlastními pro-
st edky. Za nabídky p edem d kuji ! 

Lukáš Pauk, 731 618 486



* Pronajmu dlouhodob  velký 
byt 2+1 75m2 v Náchod . Výhodná 
poloha poblíž centra. Parkování u 
domu. Nová plastová okna, topidla 
a kuchy ská linka. P da, sklep, tel., 
inter., kabel. TV. Kauce 20000,-. Vol-
né od 1.10.2011. Telefon: 736688742
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v
centru m sta Náchod ulice Palacho-
va 1457 u okresního soudu. Cena 
2500K  + energie + kauce. Tel. 774 
699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu garsonku v Hronov ,
náj. 3600,-K  + inkaso. Kauce nut-
ná. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob  1+kk v 
Novém M st  n/M. Byt je v klidné 
ásti, zateplen, plastová okna. Vol-

ný ihned. Nájem 4600,- + elekt ina.
Kauce 15000,-K  tel: 608323373
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém 
Po í í. D m a byt po celkové rekon-
strukci, zateplení, stoupa ky, plas-
tová okna, nové jádro, vest. sk ín ,
podhledy. Slunný, orientovaný na 
JV. Výborná dopravní obslužnost. 
Cena 843.000,-K , Tel.724874458
* Pronajmu byt v Hronov , 48 m2,
nov  zrekonstruovaný 1+kk v p íze-
mí, 6600,-K /m s. v .inkasa. Kauce 
nutná. TEL.:608 66 77 30

* Hledáme RD v Náchod  nebo 
v nejbližším okolí (Malé Po í-
í, Kramolna, Dolní Radechová, 

Babí, Lipí). Dispozice 4+1 s díl-
nou i garáží nebo 5+1 nebo 3+1 s 
možností p dní vestavby 2 pokoj .
Tel.: 721 146 244
* Pronajmu garáž v Náchod . Tel. 
732 167 291.
* Prodám pln  vybavenou dvoj-
bu ku v areálu Autokempu Rozkoš 
u eské Skalice. Nejvyšší nabídce. 
TEL.:724 392 249
* Sháním v Náchod  a okolí do 
30km RD nebo chalupu v cen  do 
1,6 mil. Menší opravy nevadí. Tel.: 
608 245 634
* Sháníme menší pozemek m že
být i s chatou v okolí Náchoda. Tel 
608 667 734

* Sháním chatu, chalupu n. 
byt v Úpici, . Kostelci a okolí. 
Tel:774 777 072 
* Prodám na Bezd kov  RD 4+1 s 
možností rozší ení. Vnit ní prostory 
jsou po rekonstrukci. (instalace, omít-
ky, velká koupelna, krásné p v. d ev -
né stropy). Klenbový sklep. Sou ástí 
je i p ilehlá stodola. Nemovitost se 
nachází v CHKO. Celková plocha 
udržovaných, rovinatých pozemk  je 
2360 m2, p vodn  zahradnictí - dva 
v tší vytáp né skleníky. Široké mož-
nosti využití. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu v nov  opraveném 
rodinném dom  v Náchod  byt.
Nájemné 7000,-K  + inkaso. Kau-
ce nutná. Volné od 1.1.2012. Tel. 
774 135 494
* Prodám krásný slunný pozemek,
vhodný pro stavbu rodinného domu 
ve Velkém Po í í - na kopci tel: 605 
437 524 www.pozemek.wz.cz
* Pronajmu dv  garáže v Nácho-
d : 1. lokalita Branka (cena doho-
dou), 2. lokalita Bražec (700 K /
m síc). Tel. 777 213 229
* Prodáme stavební parcelu v N. 
M st  n.M., Na Františku, 1182 m2,
inženýrské sít  p ipraveny na hrani-
ci pozemku. TEL.:773 585 555

* Prodáme rodinný d m na 
Kramoln . 2 patra, balkón, 500 
m2 pozemek, zast ešené sezení 
na zahrad , parkovací místo pro 
3 auta + garáž. P ímý prodej bez 
realitky! 603 229 415

* Prodáme rodinný patrový d m
p ed rekonstrukcí, v klidné ásti Ná-
choda. Se zahradou cca 700 m2. Cena 
1 800 000,-K - Tel. 774 678 899

*  S O U K R O M  *  Š I KOV N  *  R O Z U M N  *  RYC H L E  *
* Koupím byt nebo rod. domek
Náchod a okolí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu nov  zrekonstruova-
ný byt 2+1 ve Velké Po í í u Rube-
ny. TEL.:605 329 099

* Pronajmu na dva až dva a p l
roku byt 3+1 v Náchod  na Plho-
v  i s áste ným vybavením. Ná-
jem 5300 +inkaso. Kauce 20.000. 
Je možno se domluvit na co nej-
d íve. Telefon 774 998 247

* Hledám pronájem bytu 1+1
(garsoniery) I.kategorie v Novém 
M st  n.M.. TEL.:606 614 832

* Pronajmu byt 3+1 v Hronov  ne-
daleko centra, kompletn  vybavený 
v . lednice, pra ky, nádobí. Volný 
od 1.1.2012. Cena 7000K  +služby, 
kauce 20000K . Tel. 721612422
* Prodám slunný byt 2+kk, Malá 
Skalice, 600tis. mob.734 461 158
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov .
Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu p íp. prodám DB 3+1
v Dobrušce. TEL.:605 402 323
* Prodám družstevní byt 1+1
v erveném Kostelci po celkové 
rekonstrukci: plastová okna, zd -
ná koupelna. Cena: 600 000 K .
P i rychlém jednání sleva. Tel. 
731329193 RK. nevolat.
* Pronajmu nový byt 2+kk v Hro-
nov . Byt je po celkové rekonstruk-
ci a cena je 4.400 + inkaso. Kauce 
nutná. Tel.602 133 173
* Prodám byt 2+kk, 66 m2, 3NP, 
v OV, ve zd ném dom  na p kném
míst  v centru Náchoda. K bytu pa-
t í velké sklepní a p dní prostory + 
podíl na spole né zahrad  a dvo e,
který je možné použít k parkování. 
Nízké provozní náklady na bydlení, 
topení vlastní na zemní plyn. Cena 
690 tis. K . TEL.:602 892 004
* Dlouhodob  pronajmu byt 3+1,
75 m2, v klidné ásti Náchod - Bran-
ka, nov  zrekonstruovaný, parková-
ní u domu, sklep, velké d tské h iš-
t . Volný od 1.2.2012. Nájem 5500 
K  + inkaso. Tel.: 776 021 342
* Pronájem opraveného bytu, ne-
za ízeného, 3+1 v eské Skalici. 
Okrajová ást, 10 min do centra a 
k vlak. nádraží. TEL.: 775 303 348
* Prodám byt 4+1 (82m) v druhém 
pat e panelového domu v Dobrušce 
v ulici Za univerzitou (u d tského
h išt ). Byt se nachází v klidné lo-
kalit  m sta, blízko marketu, aut 
zastávky i centra. Je po áste né
rekonstrukci - nový výtah, stoupa -
ky, topení, plastová okna. Celý d m
je zateplen. K bytu náleží sklepní 
kóje. TV i internet zaveden. Cena 
pevná - 1290000. Tel: 774260172
* PRONAJMU NOVÝ BYT 
2+KK 47m2 v Hronov . 6.900 K
v . inkasa. Tel. 602 133 173
* Prodám byt 1+4M v OV v Náchod
na Plhov , tel.:725 048 673 odpoledne
* Prodám DB 1+kk v centru Ná-
choda. Zateplený po rekonstrukci. 
Ihned volný. P i rychlém jednání 
sleva. Tel. 604576080
* Prodám byt 1+1 s lodžií, OV, 
zd ný, Karl v kope ek Náchod, 
áste ná rekonstrukce, fotky: www.

zivotjehra.webnode.cz, fotogalerie, 
cena 655000 K , tel.777612068
* Pronajmu byt 3+1 (nová plasto-
vá okna) v Novém M st  nad Metu-
jí na Malecí. V blízkosti jsou škola 
a supermarkety. Nájem 6000 K  + 
inkaso, nutná kauce. Volný od 1.12. 
2011 - 776 686 691
* Pronajmu dlouhodob  byt 2+1 v 
Náchod . Možnost prostoru v neda-
leké garáži majitele. Výhodná polo-
ha, klidné bydlení poblíž Montace. 
Tel. 721 303 867
* Pronajmu byt 2+1 v centru m s-
ta Náchod, ulice Palachova 1457 u 
okresního soudu. Byt se nachází v 
cihlovém dom  ve 4 N.P. bez výtahu. 
Cena 5000+služby, Tel: 774699600 
nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v 
Hronov , ul. Husova. Velmi dob-
rý stav, parkování zajišt no. Cena 
4600,- + inkaso. Kauce 8.000 K .
Tel. 777 152 750

* Koupím les v okolí 20 km od Ná-
choda. Tel.:736 653 367
* Hronov - dlouhodob  pronajmu 
pln  zrekonstruovaný byt 42 m2,
se všemi spot ebi i, nájemné 4000,-
K  + inkaso, kauce nutná, internet 
zaveden. Tel. 605 33 44 24, e - mail: 
KaMaROZ@seznam.cz
* Prodám p knou garáž v eské Ska-
lici 21m2 vhodná i jako sklad. Asfalto-
vá cesta, možnost p ijetí nákl. autem. 
Super cena 59 000. TEL.: 721 435 426
* Prodám krásný staveb. pozemek
ve Stolín  cca 1 km od .Kostelce
vým ra 2111 m2, p íjezd po nové 
zpevn né cest , na hranici pozemku 
jsou všechny p ípojky, možno ihned 
stav t. Cena 500,-K / m2 - dohoda. 
TEL.:775 324 350
* Prodám rodinný domek se za-
hradou v Hronov . Tel. 732 561 959
* Prodám RD ve výstavb  (hrubá 
stavba) 6+1 v obci Chvalkovice - 
Miskolezy. Cena 499.000K . Tel. 774 
699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaro-
m e. D m má 2.N.P. a je celý podskle-
pený 4+1 cena 1.859.000K . Tel.: 774 
699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz

* Pronajmu prostory v dom  býva-
lého Obecního ú adu v Dolní Rade-
chové, Náchodská 117. Jedná se o 5 
kancelá í, sklad a WC v p ízemí domu 
s parkovacím stáním, podl.plocha cca 
110m2, vytáp ní akum.kamny. Nájem-
né 4.500,-K  + inkaso, možno prona-
jmout i jednotliv , tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu obchodní prostory a 
kancelá ské prostory (oboje sa-
mostatn ) v centru Náchoda - na 
Kamenici. Tel.605 450 384
* Pronajmu malou kancelá
(2x4m) s výhl.do zelen  poblíž cen-
tra, + WC,v nov  zrek. dom  v NA. 
Nutno vid t, náj.1.500+el.+vody+ 
topení+kauce., tel. 608903070.
* Pronajmeme volné obchodní pro-
story v Pasáži Kamenice v Náchod  na 
Kamenici. K dispozici prodejny o veli-
kosti 38 m2 a 60 m2. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V TRUTNOV  NA KRA-
KONOŠOV  NÁM STÍ, 1.PATRO, 
CCA 170 M2.VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS CENTRUM APOD. INFO 
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V TRUTNOV  NA 
KRAKONOŠOV  NÁM STÍ,
CCA 123 M2.VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ E
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 
302 483, 777 606 464

* Prodám patrovou postel k umís-
t ní do výšky cca 1,5 m - letišt  2x2 
m s podsvícením, cena dohodou. 
TEL.:777 298 554
* Prodám 50 % slivovici a calva-
dos. Litr 190,-K . Tel. 491 426 804
* Prodám levn  starší ložnici s ku-
latými rohy - postel, 2 sk ín , no ní
stolky, prádelník. TEL.:737 434 595
* Prodám dív í lyža ské boty na 
sjezdovky, vel. 37, tém  nepoužíva-
né. Cena dohodou, tel. 491 420 945, 
603 440 969
* Prodám sololitové desky 2,75 x 
1,5 m a plast. rohovou sprchovou 
vani ku (90x90cm). Cena dohodou, 
levn . Tel. 602 103 775

* Váno ní stromky - SMR EK 
100,-K  tel.603704430 N.M.n.Met

* Prodám autodráha Porsche, rádio 
Tesla (1948), staré fo áky, závaží de-
cimálka, psací stroj Olympia, náhrad-
ní díly na sporák MORA, na mandl a 
na PR 8 a CR 4. Tel. 723 279 214
* Prodám palivové d evo, v et-
n  dopravy. Cena dohodou. Tel. 
725 992 088
* Prodám kvalitní katrovanou 
ernozem - travní substrát, ideální 

k obnov  a zakládání nových tráv-
ník , do skleník  a výsadb . Cena 
470,- K /1 m3. Min. odb r 2 m3. Do-
vezu. Tel: 775 959 962

* Ráda poznám muže - neku á-
ka, vysokého nad 180 cm, trochu 
sportovn  založeného pro poho-
dobvý vztah. Jsem 54/174 pohl. 
štíhlá neku a ka. Spole né Váno-
ce. Tel. 774 282 448
* Vdovec 54 let, štíhlý, sportovní 
typ, rád se seznámí se ženou 40 - 
50 let. Mám rád zví ata a p írodu.
Jarom  a okolí. TEL.: 739 735 052

* Pronajmu byt 2+1 52 m2, ást.
za ízený, v Náchod  blízko centra, 
v cihlovém dom , náj. 4000,-K  v .
fondu opravu + inkaso, kauce 12 tis. 
K . TEL.:733 735 709
* Koupíme byt v os. vl. 3+1 v Hro-
nov , V. Po í í (pop . v . Kostel-
ci), tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhodob  byt 1+kk
s balkonem v OV v Novém M st  n.
Met., nájem 3.500 K  + 1500 ikaso, 
volný ihned. Tel. 732 167 291.
* Prodám nepoužitá krbová 
kamna zn. Werner 9,5 kW, v etn
vým níku, úpln  nová, nepouži-
tá v etn  záru ního listu, p vodní
cena 39 000,-K ,cena k prodeji 29 
000,-K . Tel. 739 63 89 55
* Prodám byt 3+1 v Mezim stí. Po 
rekonstrukci - za ízený - volný - 
k okamžitému nast hování. Tel. 
723 220 246
* Pronajmu 2+1 v RD v NA - B -
loves. Levn .Tel. 737 411 933
* Pronajmu byt 2+1 na Malecí 
v Novém M st  n.M., zrekonstr., 
zateplený panelák, plastová okna. 
Nájem 4000,-K  + inkaso. TEL.: 
602 598 800
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2,
v RD se zahradou a park. ve V.Srbské. 
Vše nové, pl. okna, zateplení, kuchy ,
koup., d ev. oblož. dve e, náj. 5.500 
+voda+el.+plyn+kauce, 608903070
* Prodám byt 1+1 v OV v Nácho-
d -P íkopy, vým ra 32 m2, d m je 
po revitalizaci. Cena : 665 000,- K .
Tel.: 777 602 884
* Prodám nov  rekonstruovaný 
družstevní byt 1+1 v Hronov  o 
vým e 41 m2. Cena : 666 000,- K .
Tel.: 774 311 404
* Prodám sv tlý byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví v Polici nad Metují, 
vým ra 50 m2. Cena : 490 000,- K .
Tel.: 777 602 884
* Prodáme p kný byt 2 + kk,
který se nachází ve zvýšeném p í-
zemí zd ného domu na klidném 
míst . Byt je v osobním vlastnicví, 
nová plastová okna. K bytu náleží 
sklepní kóje a podíl na spole ných 
ástech domu a pozemku. Možnost 

parkování. Velmi výhodná cena. 
Tel.: 608 245 634
* Prodám byt 2+1 v OV s balko-
nem v centru Nového M sta nad 
Metují, vým ra 48 m2. Cena : 899 
000,- K . Tel.: 777 602 884
* Pronajmu od 1. 1. 2012 slunný 
byt 2+1 v eské Skalici + 3+1 v 
Náchod  a 2+1 ve Studnici. Povin-
ná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Hledám byt v Náchod  3+1 a 
chalupu. Tel: 775 777 073

* Nabízím pronájem p kné-
ho zcela nového bytu v Polici 
nad Metují. Bytová jednotka v 
kategorii 1+1 o vým e 44m2 za
cenu 4 000 K  + energie, bytová 
jednotka 2+1 o vým e 56m2 za 
cenu 5 000 K  + energie . Níz-
ké náklady na topení. K tomu 
navíc nadstandardn  velký sklep 
a jedno vyhrazené parkové stání 
pro každý byt. Vybavení : pln
vybavená koupelna a WC, nová 
kuchy ská linka bez spot ebi ,
kuchy ská vestav ná sk í  a šat-
ní p edsí ová sk í , nové podla-
hové krytiny. Kontakt na e-mail : 
Nove-Byty-11@seznam.cz

* Pronajmu za ízenou garsonku I. 
kategorie v Náchod  - Komenského 
ul., nájemné 3000,-K  / m síc + in-
kaso, Vratná záloha 9000,-K . Volná 
od 1.1.2012. Tel. 723 461 286

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

R ZNÉ

* Prodám selata do výkrmu, cena 
60,-K /kg. TEL.:776 191 392

* Koupím staré pohlednice do r. 
1950, dále vyznamenání, ády - i so-
cialistické. TEL.:608 420 808
* Pohlednice koupím do r. 1945 i 
celou sbírku.Tel. 724 251 357
* Koupím zlato 900,-K /24k,
500,-K /14k P ijedu a ihned na
hotovosti zaplatím. Tel 774334012
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra -
ky zn. ITES, KDN, IGRA, SM R aj., 
hra ky na bowden, autodráhy, vlá ky 
0, H0, TT, N, MÄRKLIN, MERKUR 
aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
vojenské v ci, obrazy, knihy od K. 
Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené 
p edm ty. Tel. 608 811 683
* Koupím starožitné i starší foto-
aparáty a objektivy v jakémkoliv 
stavu i p íslušenství. Koupím také 
stereokotou ky, meoskopy a jiné 
fotop íslušenství a NÁRAMKOVÉ 
HODINKY. Slušné jednání platba v 
hotovosti. Tel. 777 559 451

* Koupím veškeré starožitnosti
nap . obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i celou 
poz stalost. Peníze na ruku. P ijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Vykoupím vraky vozidel v ja-
kémkoliv stavu, tel: 777222232

* Pohlídám malé d ti, starší ne-
mohoucí osobu, poskytnu i úklid v 
Náchod  a okolí. Za rozumné ceny.
TEL.:722 656 698

* Provádím p edváno ní úklid,
úklid po rekonstrukci nebo malování 
domku i bytu, provádím jednorázo-
vý úklid, mytí oken nebo pravidelný 
úklid domácnosti, za ídím nákupy, 
také pohlídám d ti, zdravotní pr kaz 
mám, zkušenosti a doporu ení také, 
volejte 737 564 496, cena dohodou
* HLEDÁM - KOUPÍM - VYM -
NÍM - MG pásek /kazetu/ nahraného 
koncertu THE PRIMITIVES GROUP 
v náchodském Beránku v roce 1969. 
Odm ním i informace k nalezení této 
rarity. Dokument, který je t eba zacho-
vat !! Jistá dohoda !!! tel.776306647

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD
- kácení d evin, pro ezy, seká-
ní trávy, práce s k ovino ezem,
úklid zahrady, odvoz v tví, listí, 
trávy a odpadu, rovnání terénu, 
aj. Tel: 774740614

* Vyklidíme p dy, sklepy, byty, ga-
ráže, RD, chaty, k lny, p ístavky, vše 
co p ekáží - koberce, nábytek, lednice, 
pra ky, odpad, atd. Tel: 775959962

* ivava - nabízím barevná št át-
ka na mazlíka. Vychovaná v byt ,
o kovaná a od ervená. Tel. 603 206 
743, 491 426 680
* Daruji hodného ernobílého amer.
kokršpan la.Tel. 737 411 933 

Prodám kondenzační 
sušičku řeziva

na asi 1m3. 

Tel. 773 665 207
OSOBNÍ BANKROT

Oddlužení zákonnou cestou.
Značná úspora a rychlost.

Máte šanci opět normálně žít.
98% úspěšnost

TEL.: 604 588 681

Montáž a servis
LPG Náchod

- včetně výměny nádrže
- sekvenční vstřikování

Milan Pšenička tel. 777 05 44 15, 
Jizbice 42, Náchod



TIMEHOUSE Czech s.r.o.
Náchodská 2100, Nové Město nad Metují

móda a šperky

timehouse@timehouse.cz, tel.: 774 320 313, www.timehouse.cz

Hodinky S.T.A.M.P.S. jsou unikátním hodinářským produktem. 

Každý uživatel si může sestavit libovolný vlastní model a vytvořit 

tak náramek, hodinky, přívěsek na krk či karabinu dle vlastního 

vkusu. Tento model pak může zase kdykoliv změnit ( na základě 

oblečení, nálady, příležitosti), protože hodinky jsou na řemínku 

zacvaknuté ve speciálním držáku (případně zasunuté do okras-

ného rámečku Full Metal Jack), ze kterého se dají vyndat a změ-

nit ciferník nebo řemínek. K některým modelům je možné zakoupit 

i tašku ve stejném designu.

Ciferník s hodinkami má tvar známky, odtud také pochází název 

značky STAMPS. Hodinky mají zezadu kvalitní švýcarskou 

samolepku s jejíž pomocí je nalepíte kamkoliv - na PC, led-

nici, do auta apod. Při minimálním            

objednaném počtu 100 ks (případně 

4 druhy ciferníků po 25 ks) si můžete 

zadat do výroby vlastní motiv, což je 

využíváno zejména fi rmami a hodinky 

jsou používány jako dárkový reklamní 

předmět. S využitím doplňků můžete 

nosit vlastní logo na ruce, krku či ho 

mít na stole v kanceláři.

Hodinky se vyrábějí v České republice - konkrétně v Novém 

Městě nad Metují již 10 let a obsahují kvalitní strojky značky Ep-

son Seiko Japonsko. Baterka je běžně dostupná a vyměnitelná. 

Doplňky jsou vyráběny v Itálii a Německu. Obrovským hitem le-

tošní sezony jsou náramky Belta vyráběné v Itálii, na výběr jsou 

ve 25 barvách a provedeních (transparentní, neprůsvitné).

Výběr je opravdu jedinečný, můžete vybírat z téměř 300 

různých modelů ciferníků a bezmála 200 různých řemínků, 

náramků a přívesků na krk. Zákazníci po celém světě si pro-

dukt oblíbili především pro jeho variabilitu, originalitu, kvalitu 

a velmi příznivou cenu.

Hodinky je možné zakoupit v podnikové show-room prodejně 

dne 12. 12. 2011 od 15,00 - 18,00 hod. či na základě objedná-

ní na tel: 774 320 313 nebo emailu timehouse@timehouse.cz.         

E-shop najdete na www.timehouse.cz.

Všem našim zákazníkům, dodavatelům a odběratelům 
děkujeme za přízeň a přejeme krásné vánoce!

Mikulášská besídka s Barborkou se konala 
v ned li 4. prosince ve velkém sále náchodského Dé ka.
Program plný Mikulášské zábavy, and lských her, 
ertovského tancování zakon ený Mikulášskou na-

dílkou Vám dokreslují fotografi e Josefa PEPY Voltra

Až půjdeme večer spát,

Sněhulák tu bude stát.

A příští rok jakbysmet,

Bude se hrát ricochet.

PF 2012  
Squash centrum 

Náchod

P edváno ní
besídka v Po í í
 MO ČSSD ve Velkém Poříčí uspořádala 
3. prosince  oblíbenou předvánoční be-
sídku. Nechyběl Mikuláš, čert, anděl – 
a samozřejmě ani děti, kterých zde bylo 
více než šest desítek. Role Mikuláše se 
opět s  úspěchem zhostil – a  celou akci 
moderoval Jan Prouza. Akce se uskuteč-
nila s  podporou OVV ČSSD Náchod, 
hejtmana Lubomíra France a poslankyně 
Vladimíry Lesenské.               Foto archiv

Ukryté 
v mali kostech

íká se, že ábel je skrytý v ma-
li kostech. Klidn  však m že být 
v mali kostech a drobnostech, které 
nás obklopují, skryto i to pozitivní 
a dobré. Takto lze chápat  informaci, 
že na h bitov  v Polici nad Metují byl 
zprovozn n nový automat na h bi-
tovní sví ky. Každý, kdo cht l n -
kdy sv tlem plamene  vyjád it pietu 
v míst   odpo inku jeho nejbližších 
a zapomn l cestou na h bitov koupit 
sví ku, ví své...V téhle drobnosti se 

ábel ur it  neschovává. Naopak...

 Salon U Bílé Vrány
D kujeme našim zákazník m

za p íze  v roce 2011.
Do nového roku 2012 vám p ejeme 

hodn  št stí a úsp ch
a t šíme se na vás v našem salonu.
Nové M sto n.M., Komenského 153

 www.ubilevrany.cz, 
tel.: 491 472 267

V novém roce  budeme bojovat o první místoV novém roce budeme bojovat o první místo

 V Červeném Kostelci zasadili tamní skau-
ti v parku A.B.Svojsíka exemplář lípy srdčité. 
Stalo se tak v rámci projektu „Strom Anežky 
České“ zaměřeného na připomínku odka-
zu svaté Anežky České. Právě v tomto roce 
uplynulo 800 let od narození této významné 
osobnosti českých duchovních dějin. V prů-
běhu celého projektu bylo vysazeno celkem 
100 stromů. A na jeho konci má i Červený 
Kostelec o jeden strom více....                     (r)

O STROM VÍCE

 V sobotu 3. 12. přivítali basketbalisté TJ SPŠ stavební Náchod poslední celek Východočeské ligy Ústí 
n. O. a proto se očekával duel v treninkovém tempu. Domácí nastoupili kompletní s 12 možnými hráči 
a od začátku bylo jasné, že soupeř nemá naději na první úspěch v soutěži. Přestože domácí podali vlažný 
výkon, který by na lepšího soupeře nestačil, tak konečný výsledek byl 94:69. Body - Čermák 29, Vaněček 
11, Tondr 9, Klimek 8, Simon 7, Doleček 7, Pfeifer 6, Černý 5, Domáň 4, Prouza Pa 3, Pázler 3, Prouza Pe 2.
V neděli 4. 12. zavítal do Náchoda celek Svitav s hráči, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Zápas byl 
od úvodu ve vysokém tempu a skóre po 1.čtvrtině 18:17 pro domácí. Od II. čtvrtiny se domácí hráči do sou-
peře doslova zakousli a skvělým výkonem bylo poločasové skóre 52:32. Další průběh byl celkem vyrovnaný 
a hosté až ke konci výsledek korigovaly na konečných 86:74, kdy za domácí ke konci nastoupila celá lavička. 
Stínem je zranění zatím nejlepšího střelce Náchoda Čermáka Vojty, který zatím v 11.zápasech dal 213 bodů.
Sponzoři Náchoda jsou : ALUROL s.r.o., FARMET a.s., LK Autoservis a.s., Data Life, AUTO-BRAN-
KA s.r.o., Autotest TKMW s.r.o., Hotel TOMMY, Kancelářská technika Laštovic, Stavebniny DAN-
TON, Elektro Drapač s.r.o., ATM CZ a.s., FARMET STK s.r.o., Tapety Šolín, REVEAL s.r.o., ATAS 
elektromotory a. s. Nábor mladých basketbalistů - info na  tel. 608-667732 nebo tel. 777-574743
Vánoční besídka se koná 10. 12. 2011 od 18:30 h v Hotelu TOMMY na Babím, kdo chce může přijít. Dále 
děkujeme fanouškům za podporu a budeme se těšit po Novém roce v boji o první místo. 

Předseda Prouza Pavel



KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM - PF 2012

STEAK BARSTEAK BAR
MERANOMERANO
Náchod, Komenského ul.
NOVĚ OTEVŘENO!

- steaková kuchyně
- příjemné posezení

Vaříme i o půlnoci!Vaříme i o půlnoci!
Tel. 724 066 263, 602 645 071Tel. 724 066 263, 602 645 071

Otevřeno
PO-ČT 18-01 hod.
a PA-SO 18-03 hod.

Květinové studio 
MD
Marcela Doležalová - Mistr fl orista
Pasáž MAGNUM – Kamenice 113, Náchod 547 01      mobil: 607 602 529
www.darkymarcela.wbs.cz                 e-mail: darky.marcela@seznam.cz                            

sta

 Vazby živých i sušených květin

 Svatební květinový servis

 Sezónní dekorace, dárkové balení

Broumov: Mírové nám stí 130, 491 421 711 www.cyklotony.cz
Náchod: František Dít , Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
Broumov: Mírové nám stí 130, 491 421 711

DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ!
  

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá  nabízí:
Nám. TGM .p. 82, Dv r Králové n. L.

- byt 1+1 v OV v Náchod  (40m2), u centra,zd ný,sklep, kolna, 1.p. 599.000,-K
- byt 2+1 v OV v Náchod  (52m2), d m po revitalizaci, lodžie, 1.p. 780.000,-K
- byt 2+1 v OV Nové M sto n.M. (62m2),lukrativní,centrum,rekonst. 1,150.000,-K
- byt 3+1 v OV v Náchod (65m2), u centra, pl. okna, velká lodžie 1,049.000,-K
- byt 3+1 v OV Dobruška (72 m2) lukrativní místo p ímo u nám stí 1,290.000,-K
- dr.byt 1+1 v Náchod  (41m2),slunný,d m po reptal.,lodžie,komora 470.000,-K
- dr.byt 1+1 v Náchod (40m2), zd. jádro, nová koupelna, lodžie, revital. 580.000,-K
- dr.byt 1+1 v Novém M st  n.M. (35m2),pl. okna, komora, klidné 640.000,-K
- dr.byt 1+1 v Novém M st  n.M. (35m2),po rekonstrukci, zd. jádro 770.000,-K
- dr.byt 2+1 v Náchod  (53m2), 3.p,plast. okna,zd.jádro lodžie, revital. 900.000,-K
- dr.byt 2+1 v eské Skalici (59m2), zd né, 2.p., výtah, rekon., lodžie 990.000,-K
- m st.byt 3+kk v Náchod (64m2) p echod do OV, zd né, balkon 1,100.000,-K
- dr. byt 3+1 v Náchod (77m2) plast. okna, zvýš. p ízemí, lodžie 774.000,-K
- dr.byt 3+1 v Náchod (74m2),zd né jádro,kompl. revitalizace,lodžie 1,150.000,-K
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (70m2), 1.p.,d m po revit.,možno fi n.úv rem 1,049.000,-K
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (72m2),1.p, po rekon.,lodžie,nová kuch.l. 1,090.000,-K
- dr.byt 3+1 v eské Skalici (74m2), zd né, 3.p., výtah, rekon., lodžie 1,199.000,-K
- dr.byt 3+1 ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon 990.000,-K
- 2gen. rodinný d m Náchod B loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž 1,975.000,-K
- ad. rodinný d m Náchod, v centru, 289m2, po kompl. rekonstrukci 2,385.000,-K
- rodinný d m-chalupa Nové M sto n.M.,1128m2, výborné místo, cena 690.000,-K
- rod.d m-chalupa ervený Kostelec, 2069m2, klidné, stodola 1,590.000,-K
- rod.d m-chalupa ervený Kostelec, 848m2,dobré místo, stodola 1,190.000,-K

estné uznání
zamí ilo do

Broumova
 Každoro n  ud lovaný titul Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2011 získaly atri-
ové adové domky v Kvasinách a budova 
spole enského centra Uffo v Trutnov .

estné uznání si odnesly stavby z Hradce 
Králové, z Hostinného, z Broumova a z Ji-
ína. Celkem se v letošním ro níku sout že

staveb utkalo 16 uchaze .
 Realizací dvoupodlažních adových 
domk  v Kvasinách se podle poroty poda-
ilo i díky proskleným zeleným atriím vy-

tvo it sympatický soubor, který je p íjem-
ný obyvatel m i svému okolí. Spole enské 
centrum Trutnovska pro kulturu a volný 
as je mimo jiné cenné nap íklad díky vý-

jime né variabilit  vnit ního prostoru, ze 
které je znát spolupráce architekt  s mis-
trem tvorby scény. 

estné uznání si odneslo celkem p t staveb: 
obytný soubor „Za Terronicem“ a Labyrint 
dovadla Drak v Tereziánském dvo e v Hrad-
ci Králové, p estavba m š anského domu 
na penzion v historické ásti Hostinného, es-
ko-polské infocentrum v Broumov  a obnova 
m stské památkové rezervace v Ji ín .

(red)

Krajské silnice v p íštím roce „vyžehlí“ p l miliardy z EU
 Zhruba půl miliardy korun v příštím roce investuje do další modernizace svých silnic  Krá-
lovéhradecký kraj. Rozsáhlá rekonstrukce čeká především silnici na Pasa, která je klíčová pro 
celé Broumovsko. Životně důležitá silnice celého Broumovska, se má proměnit v pohodlněj-
ší, bezpečnější i rychlejší moderní dopravní tepnu. Rekonstrukce počítá kromě modernizace 
vozovky především s vybudováním nového stoupacího pruhu. Náklady se budou pohybovat 
kolem 150 milionů korun, stavba bude dokončena do roku 2013.                                         (red)

 Velký úspěch zaznamenal tým studentů 
krajské Střední školy oděvní, služeb a ekono-
miky z Červeného Kostelce. V loňském roce 
tato škola reprezentovala Královéhradecký 
kraj v  celonárodním projektu XIV klenotů 
v srdci Evropy na podporu řemeslné tvorby. 
Úkolem bylo vytvořit model pro Miss ČR 
2010 ve  stylu charakterizující svůj region. 
Začátkem listopadu byly v rámci akce Glass 
Art Festival 2011 konané v  Národní galerii 
v  Praze vyhlášeny výsledky ankety o  nej-
krásnější model z  projektu a  právě návrh            
kosteleckých studentů zvítězil.
 Žáci této oděvní střední školy vytvořili 
model inspirovaný motivy piána symboli-
zující nejen tradiční výrobu těchto hudeb-
ních nástrojů Petrof, ale také tvorbou vý-
znamného rodáka, malíře Františka Kupky. 
Šaty byly s modely z ostatních krajů veřej-
nosti představeny ve fi nálovémvečeru Miss 
2010. Zároveň byl model z  našeho kraje 
následně vybrán, aby jako národní kostým 
reprezentoval Českou republiku v Las Vegas 
na Miss Universe 2010. 

 Realizační tým: Tereza Zikanová, Kris-
týna Kubečnová, Žaneta Koláčková, Luie 
Kukrálové, Kateřina Lukavská, Lucie Přibilo-
vá, Lenka Hubnerová, Martin Havlíček a Ve-
ronika Závodská. 
Pedagogické vedení: Hana Košutová.

XIV klenot
v srdci Evropy



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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

v Náchod
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750
ROZVOZ OB DROZVOZ OB D
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob d  pro fi rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA ÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K . Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d chodce 
a matky na mate ské.
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové m sto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec

NOV
TRASA JAROM

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

* dílce do vel.2400x1600x1600 mm
* výběr ze 100 barevných odstínů

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny 
        

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

Pronajmu nebytové prostory 
v Náchodě 

naproti Kinu Vesmír
40 m2, v přízemí s výlohou,

volné od 1.1.2012
TEL.: 603 194 008

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Pot ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p edm ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran  apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz stalosti, z p dy, 

i p i st hování.
PO - zav eno, ÚT - T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Předvánoční úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

608103810, 606270421

POZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

Cena vodného 
a stočného na rok 2012                

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 24. 11. 2011 kalkulaci cen 
vodného a stočného na rok 2012 a vyhlašuje od 1. 1. 2012 tyto ceny:

Vodné a stočné

   

 
 Proti cenám roku 2011 dochází k navýšení vodného o 5,16 %, stočného o 5,20 % a u vodného se stočným 
činí zvýšení 5,18 %. V roce 2012 se dále do ceny vodného a stočného nepříznivě promítne zvýšení sazby 
daně z přidané hodnoty o 4%, takže celkové zvýšení bude činit u vodného se stočným 9,18%. 
 Upravit cenu nás nutí hlavně udržení výše zisku pro realizaci našich investičních záměrů a dále růst cen 
nákladů za energie, pohonné hmoty a potřeba naplnit plán obnovy naší infrastruktury. Cenový vývoj souvisí 
i s poklesem spotřeby pitné vody a s významným snížením objemu fakturovaných odpadních vod. 
 Vzhledem k tomu, že celý obor vodárenství je postaven na samofi nancování, je výběr za vodné a stočné jediným 
zdrojem příjmů společnosti pro zajištění krytí nákladů na udržení provozu vodohospodářské infrastruktury tak, aby 
byla udržena ve stavu odpovídajícímu době a požadavkům.
 Vodovody a kanalizace Náchod a.s. dlouhodobě patří do skupiny vodárenských společností, které se nacházejí 
pod průměrem cen vodného a stočného v rámci  České republiky, přičemž se daří naplňovat výši prostředků vyna-
kládaných na provoz, údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v souladu se státními normami a předpisy. 
 Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz

Ing. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek    
Vodovody a kanalizace Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod

                                                       bez DPH   se 14% DPH

Vodné             28,75  Kč/m3   32,78  Kč/m3

Stočné             28,58  Kč/m3   32,58  Kč/m3

Stočné bez ČOV             8,14  Kč/m3       9,28  Kč/m3

Vodné a stočné           57,33  Kč/m3              65,36  Kč/m3

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

PRODEJ VÁNO NÍCH STROMK
smrky – jedle

Ceny stromk  jsou zajímavé, odvislé od výšky stromk

  Otev eno po celý den
Smažírna a lovišt  ryb Pstražna - 7 km od centra lázní Kudowa Zdrój, sm rem na 

Skansen lidové architektury 
- smažírna se nachází 100 metr  od skanzenu.

* Autem do Kudowy Zdroj, první sv telná k ižovatka, je tam benzinová pumpa, 
dejte se na ní vlevo. Po levé ruce minete Policejní stanici a na další v tší k ižo-
vatce se dáte op t vlevo a neuhnete ze sm ru na Skanzen lidové architektury 

... cíl: Pstražna

PRODEJ KAPR  A PSTRUH

Prodej váno ních 
stromk

z vlastních plantáží
eská Skalice - Zájezd

TEL.: 774 407 168
Prodej denn  9 - 18 hodin

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují

KNIHA a ODBORNÁ LITERATURA
Sovička s.r.o. 

Naproti kinu Vesmír: Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

Kniha je ten nejlepší dáre ek pod strome ekKniha je ten nejlepší dáre ek pod strome ek
• Vánoční balení knih ZDARMA
• Vánoční slevy na encyklopedie např.: 
    ZVÍŘE 1399,- nyní za 499,- Kč 
    dále na dětskou lit., kuchařky, beletrii atd.

     www.knihasovicka.czwww.knihasovicka.cz
Naše zásilková služba - objednávky přijímáme:
    telefonicky:   491 42 45 46
    faxem:            491 42 45 46
    e-mailem:       info@knihasovicka.cz

Galerie výtvarného um níGalerie výtvarného um ní 
v Náchod po ádá ve svých prostoráchv Náchod  po ádá ve svých prostorách 

v zámecké jízdárnv zámecké jízdárn

28. p ehlídka um ní regionu 
malba, kresba, grafi ka, fotografi e, koláž, plastika.

Náchodský výtvarný podzim

NAŠE Galerie: Známe se? – Zrcadlo lidských tvá í. 
Výstava sout žních prací 6. ro níku výtvarné sout že 

pro ob any Náchodska.
(20. 1. – 12. 2. 2012)

Tradi ní rozsáhlá a oblíbená p ehlídka regionální tvorby.
(25. 11. 2011 –  8. 1. 2012)

Otev eno denn  krom  pond lí od 9 do 17 hodin.    

přijme do jednosměnného provozu:
- provozního elektrikáře vyhl. 50, 
s praxí s opravami strojů a zařízení

a dále přijmeme 
do dvousměnného provozu:

- frézaře kovů s praxí

 Informace: 491 403 113
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Tvar žkový mls
I dnes Vám nabízím recept na pikantní 
pomazánku.
Olomoucké tvar žky nahrubo nastrouhá-
me a k nim p idáme 2 tavené sýry, kousek 
másla, majolku, plnotu nou ho ici a na-
drobno nakrájenou cibuli. Vše smícháme 
dohromady a m žeme dochutit chilli ko-
ením. S l p idáme podle vlastní chuti, 

ale pot eba není.  Pomazánku mažeme 
na tmavé pe ivo a jako „t ešni ku na dor-
tu“ p ipíchneme kuli ku hroznového vína.  

Tak, a  Vám chutná…
p eje La ka Škodová

   Proškolíme samosprávy vašich dom  v ob-
lasti aktuálních právních norem, které se týkají 
správy a údržby spole ného bytového fondu. 
Poskytneme vám jasné a srozumitelné inter-
pretace zákon  a jejich novelizací. V p ípad
lenství v družstvu vám krom  informa ního 

servisu poskytneme i úv rové servisy: posky-
tneme p j ku na opravu, rekonstrukci atd. VY 
budete bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabídka služeb p i
správ  vašeho bytového fondu

 nabídka zkušeností 
   pro spole enství vlastník

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

„JÍME ZDRAV , JÍME S CHUTÍ“
 V naší mate ské škole v Hronov  se snažíme d tem p ipravovat stále nové zážitky. 
Pro školní rok 2011/2012 jsme pro d ti i jejich rodi e p ipravili, ve spolupráci se 
St ední školou hotelnictví a podnikání S MS, zážitky gastronomické. Studenti 
hotelové školy budou v tomto školním roce navšt vovat mate skou školu, pro kaž-
dou t ídu uva í pestré menu a p ipraví slavnostní tabuli. Na odpoledních besídkách 
pro rodi e budou moci nejen d ti ochutnat r zné druhy ovocných a zeleninových 
salát  nebo míchaných a mlé ných nápoj . Ke zhlédnutí bude ukázka vykrajování 
ovoce a barmanského um ní. Setkávání d tí z mate ské školy a student  z hotelo-
vé školy zakon íme spole ným pe ením r zných sladkých dobr tek a návšt vou 
v hotelové škole. Podrobnosti k projektu s názvem: ,,Jíme zdrav , jíme s chutí“ 
najdete v p íloze Školního vzd lávacího programu na webových stránkách mate ské 
školy. (www.materskeskolky.cz)  
 První návšt va student  z hotelové školy u nás ve školce byla ve tvrtek 24. 11. 
Ke krásn  prost enému stolu zasedly d ti ze t ídy Berušek.  Podávané menu: Vývar 
s pohankou, Kr tí roláda s americkými brambory, dva druhy zeleninového salátu, ná-
poj. D ti se v tento den mohli cítit jako v té nejlepší restauraci. Že se tento den  oprav-
du vyda il, sv d í i to, že od té doby doma va í maminky, ale st l slavnostn  upravují 
už pouze jejich d ti.
 Za spolupráci na projektu d kujeme student m hotelové školy a panu Bc. Ji ímu Johnovi.

 T šíme se na další setkání.                        D ti a zam stnanci MŠ Hronov 

Mikulášský b h
 V ned li 27. 11. 2011 se konal již 14. ro ník Mikulášského b hu - po adatel 
Hv zda SKP Pardubice. Z mé tréninkové skupiny se t chto závod  zú astnila 
t ináctka mladých atlet . V nejmladším žactvu v kategorii dívek velice mile p e-
kvapila Lucinka Krombholzová na trati 920m, která vybojovala 5. místo asem 
4:01 min., na devátém míst  skon ila favoritka celého b hu Bára Rozto ilová, 
která doplatila na ást neozna ené trati /b žela na prvním míst  a odbo ila na ne-
správnou cestu/, ale p esto dokon ila v ase 4:31 min. a Bára Hovádková dob h-
la na 16-tém míst  z 21 startujících. V kategorii nejmladších chlapc  - ro ník

2000 a mladších skon il Ríša Foglar 
na 6. míst asem 3:41 min., na 8. 
míst  byl Kryštof Regner za 3:53 
min., Mat j Balcar - ro . 2004 skon-
il na 14. míst  za 4:03 min. Dále se 

umístili Miki Martinec, Jáchym Reg-
ner, Matýsek Hovádek a Alex Foglar. 
Celkem v tomto b hu startovalo 30 
závodník . V kategorii mladšího žac-
tva se postavili dv  nové tvá e z naší 
tréninkové skupiny na trati také 920m 
a Jan Žaluda s p ehledem zvít zil a-
sem 2:53 min. a za ním na druhém 
míst  dob hl oddílový kolega Martin 
Bárta výkonem 3:03 min. Oba jsou 
velkým p íslibem do dalších let. Musí 
však ješt  spolykat mnoho tréninko-
vých jednotek a nabýt pot ebné zkuše-
nosti. Ve starších žákyních se na tra
postavila Renata Kubíková a v závod
na 1840m skon ila na 6. míst asem 
8:04 min. Za krásného slune ného 
po así se tyto závody velice vyda ily 
a ti nejmladší si užily jak opravdových 
ert , tak i and la s Mikulášem.

                             Ji í Vond ejc - trenér 

Je dobojováno…
 Celoro ní sportovní snažení Babacupek 
je u konce. Poslední disciplína – plavání - 
p inesla rozuzlení a na pomyslný sportov-
ní tr n m že usednout zasloužený vít z. 
 Jak se tedy plavalo? V sobotní podve-
er,  5. 11.,   se v náchodském  plaveckém 

bazén  sešly plavkyn  t í  tým . Družstvo 
Partners se kv li nemocnosti svých závod-
nic nemohlo bohužel  zú astnit. Tato dis-
ciplína byla velmi d ležitá pro družstva IR 
Inspactions a Integraf Stars, jelikož práv
tato disciplína fi náln  rozhodla o umíst ní 
na druhé a t etí p í ce celkového po adí.
Štafeta byla vždy tvo ena p ti nejlepšími 
plavkyn mi  týmu. Každá ze závodnic 
musela odplavat sv j úsek, tedy 200m. 
Pravidla dovolují st ídání styl , ale bylo 
vid t, že spousta dívek na svém stylu za-
pracovala a v tšina závodnic plavala krau-
lem. Bohužel nebyly m eny díl í asy 
jednotlivých plavky , nelze tedy ozna it 
nejrychlejší závodnici. O vít zi rozhodlo 
po adí posledních, tedy pátých závodnic 
každého družstva. 
 S viditelným náskokem doplavaly 
do cíle dívky z IR Inspections a právem 
jim pat í první p í ka v této disciplín . Jako 
druhá skon ila p tice state ných týmu In-
tegraf Srars, t etí doplavaly dívky z Würth. 
 Jak to tedy zamíchalo celkovým po a-
dím? Po celoro ním snažení v osmi r z-
ných sportovních disciplínách to dopadlo 
následovn . Celkové prvenství si odnese 

tým Würth. Dívky m ly letos úsp šnou sezonu a poda ilo se jim obhájit lo ské vít zství. 
 St íbro p ipadne lenkám  IR Inspections. Tento tým je jist  p íjemným p ekvapením 
sout že. Lo ský nová ek hned atakoval stupn  vít z . Dívky byly letos úsp šné nejen 
ve svých disciplínách, ale da ilo se jim získat body i ve sportech, které loni nebyly zcela 
jejich parketou. 
 Do t etice všeho dobrého, bronz pro Integraf Stars. Stálice této sout že se potýkaly 
s konkurencí ostatních tým  i ve svých disciplínách a ne vždy z t chto klání vyšly vít zn .

tvrté lenky Partners. Letošní rok pro n  nebyl p íliš úsp šný. Hned n kolik disciplín 
je o kousí ek i kv li defektu a nemoci odsunulo od lepšího umíst ní. 
 Celkové výsledky budou vyhlášeny na galave eru po ádaném tradi n  u Ládi Exnera. 
Všem sportovkyním gratulujeme!!!!                       P.H. 

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

„KVALITA PROV ENÁ ASEM“

vypisuje výb rové ízení na pozici 

editel/ka sociální služby
– denního stacioná e

spole nost zdravotn  postižených o.s.
v Novém M st  nad MetujíNONA

bližší informace na www.nonanmnm.com

Děkujeme Všem našim hostůmDěkujeme Všem našim hostům
za návštěvu v uplynulém roceza návštěvu v uplynulém roce

A do roku příštího nám zachovejte přízeň.A do roku příštího nám zachovejte přízeň.

PF 2012PF 2012
Náchod – vedle Hotelu BeránekNáchod – vedle Hotelu Beránek


