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Firma Petr Soukup
z Hronova

přeje všem lidem příjemné prožití svátků 
vánočních a mnoho zdraví v roce 2010

 Aù öùastnÈ Vaöe sv·tky jsou protkanÈ pohodou.
 P¯ejeme vöem sv˝m zamÏstnanc˘m a obchodnÌm   
 partner˘m kr·snÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘ 
 a v novÈm  roce 2010 hodnÏ
 pracovnÌch i osobnÌch ˙spÏch˘.   
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Vánoce podle prababi�ekVánoce podle prababi�ek

PRO BEZPE�Í VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

JAK P�ID�LAT HASI��M PRÁCI
I na záv�r roku p�ináším n�kolik rad. P�e�t�te si je však až na Silvestra a ne-
berte je vážn�.

Rady pro b�žný život
� Opravujete si sami elektroinstalaci a plyn? Pro� taky volat odborníka když doká-
žeme ohrozit životy ostatních sami. � Zah�ívá se ván podez�ele elektroinstalace? 
No co d�lat, po požáru vymalujete, koupíte nový nábytek a nafotíte nové album.... 
� P�ece nejste tak p�ízemní, aby jste zatáp�li d�evem. �edidlo, nafta nebo benzín 
vám prokáže v�tší službu. � P�ece nebudete dávat peníze kominíkovi! Vždy� požár 
hasi�i uhasí a ur�it� z toho bude i zajímavý zážitek. � Co takhle opéct si v lese špe-
ká�ek? Romantické. Hasi�i budou na vás vzpomínat a vám se bude p�íjemn� škytat. 
� Že nemáte po ruce hasicí p�ístroj? Nevadí, hasi�i to mají k vám pouhých patnáct 
minut cesty.

Rady pro motoristy
� Hasicí p�ístroj ve svém automobilu ur�it� nepot�ebujete. Vaše auto p�ece nem�že 
chytnout a po ostatních vám nic není. � Houkajícím hasi��m zásadn� neuhýbejte z 
cesty a už v�bec ne když jste na hlavní. Vždy� k vám p�ece nejedou. � Zcela ur�it� 
nemá cenu si zapínat bezpe�nostní pásy. V p�ípad� �elního nárazu nejspíš ohnete jen  
volant. � Opravdu nemá cenu se poutat. Je prokázáno, že lebe�ní kost je dostate�n� 
tvrdá na to, aby �elní sklo prorazila. � Posadit vaše dít� do bezpe�nostní seda�ky 
je nesmysl. Když stojí mezi sedadly, má lepší výhled a v cest� mu stojí už jen �elní 
sklo. � Dát si pár fr�ánk� a jet dom� autem? Vždy� vám se p�ece nem�že nic stát a 
i kdyby, hasi�i vás ze zdemolovaného auta vyst�íhají.

Rady pro rodi�e
� Nevíte, co d�lají vaše d�ti? Nevadí, p�e�t�te si o tom zítra v novinách, nebo to 
uvidíte ve�er ve zprávách. � Šly si vaše d�ti hrát na zamrzlý rybník? Pod nimi led 
jist� nepraskne a když, tak je hasi�i z pod ledu snad vytáhnou. � Chodí si vaše d�ti 
hrát do stohu? Dejte jim s sebou sirky, strach o jejich život vám žádný televizní 
thriller nenahradí. � �ekli jste už svým d�tem, že elekt�ina zabíjí? Ne? Nevadí, 
není nad vlastní zkušenost, tu si budou pamatovat do konce života. � Hrají si vaše 
d�ti s pyrotechnikou? No a co, jsou trénovaní a mají post�eh, kdyby n�co, jist� sta�í 
usko�it a utéct.

Rada pro otrlé
� Každá mrtvola je ošklivá. Podívejte se do zrcadla dokud je �as.

Dne 27.prosince uplyne 14 let od úmrtí 
pana Luboše Prokopa z Náchoda. Kdo 
jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.

Se smutkem v srdci
vzpomíná manželka s rodinou

VZPOMÍNKA

 Jednoho nevlídného dne p�ed 27 lety, 
18.prosince 1982, zem�el ve v�ku 49 let 
pan Ctibor Ny� z Náchoda.

Kte�í jste ho znali, vzpome�te...

Rodinná vila s kaskádovou zahradou a bazénem v České Skalici  ......................................................... 3 350 000,-Kč
Udržovaný, světlý byt 3+1 v Růžové ulici na sídlišti SUN Náchod .......................................................1 190 000,-Kč
Slunný, rozlehlý pozemek v atraktivní lokalitě Náchod – Amerika ..........................................................  145,-Kč/m2

Ke koupi se nabízí nové domy na klíč v Českém Meziříčí  .......................................................  od 1,6 mil. Bez DPH 
Byt 2+kk v osobním vlastnictví s výhledem na staré náměstí Josefova .....................................................  470 000,-Kč

Rozsáhlý komerční objekt v Komenského ulici – Náchod
K prodeji se nabízí soubor budov: prvorepublikový architektonicky 
zajímavý dům s 10-ti byty a obchodem  propojený s uzavřeným areálem ob-
sahujícím prodejnu nábytku, kanceláře, garáže s dílnou pro nákladní automobily 
a správcovským bytem. K nemovitosti náleží rozsáhlá, udržovaná zahrada užívaná 
nájemníky. Investičně velmi zajímavá příležitost.

� Cena: 13 900 000,- Kč

info: 777 602 884

EU TIP

www.realityeu.com 

jako �lenové M�stského
zastupitelstva v Náchod�

(klub zastupitel� �SSD) 
P�ejeme Nácho�an�m a všem lidem

dobré v�le krásné Vánoce
a š�astný nový rok 2010

         Honza Birke    Mirek Brát

Kdo jste znali, vzpome�te s námi na pana       
Miroslava Jandá�ka. Zem�el 20.12. 2008 po 
delší nemoci. Byl pro nás p�íkladným skautem,
pracovitým a hodným �lov�kem.

     

Vzpomínají rodiny Jandá�kovy, Hejnovy
            a manželka Maruška Jandá�ková.

TICHÁ VZPOMÍNKA

 Svaz d�chodc� v Náchod� nabízí všem 
senior�m programové �tvrtky v klubovn� 
Harmonie II, Rybá�ská 1819, kde se sejdeme 
v lednu p�i programech:
�  7.1. ve 14 hodin se sejdeme u videa s pa-
nem Zav�elem, který nám promítne hrady a 
zámky v Rakousku
� 14.1. ve 14 hodin po jihu Nového Zélandu 
svým vypráv�ním a 	 lmovými záb�ry nás 
bude op�t provázet paní Lukášová
� 21.1. ve 14 hodin promítání z �ervnového 
zájezdu v Polsku pro nás p�ipravil Slávek 
Hlavá�
� 28.1. ve 14 hodin cestou po severozápadu 
USA nás 	 lmovými záb�ry i slovem dopro-
vodí Otto Mach
   P�ij
te mezi nás všichni, kdo máte o naše 
programy zájem, nebo� jsou i pro ne�leny 
Svazu d�chodc�. T�šíme se na Vaši návšt�-
vu. �lenové výboru MO SD �R v Náchod�

Senioři
v

lednu

 Již 39. ro�ník tradi�ního setkání otu-
žilc� na �ece Metuji se uskute�ní v Ná-
chod� ( zárove� se jedná o další ro�ník 
memoriálu Jirky �ebí�ka) 16. ledna 
2010. Mezi otužilci by nem�la chyb�t 
ani legenda �eského otužování: 97 - letý 
MUDr. Ladislav Nicek z Olomouce. Po-
�adatelem tradi�ní akce, která na b�ehy 
Metuje jist� p�ivábí teple oble�ené divá-
ky, je SK Výtahy Náchod Metujští tyg�i, 
oddíl DPSO.
 Sraz ú�astník� je v 13.30 v lokalit� 
NA STRŽI (u zimního stadionu). Plavat 
se bude na tratích 100, 250, 500 a 750 
metr�.                                                  (r)

OTUŽILCI
NA METUJI

 Když jsem loni psal své novoro�ní zamyš-
lení a p�ání do náchodského Echa, netušil 
jsem, že rok 2009 bude na události mnohem 
bohatší a jeho realita bude bou�liv�jší, než 
jsme si všichni mysleli. Že naše evropské 
p�edsednictví v polovin� potká pád vlády, 
který ovlivní nejen naši �eskou politiku, ale 
významn� se dotkne i evropských institucí. 
Že o�ekávaných p�ed�asných voleb se nako-
nec nedo�káme. Že Ústavní soud se pokusí 
zaujmout místo, které mu Ústava nedala. To 
vše byly v�ci sice významné, ale napravitel-
né, a �as jejich hrany ohladí. Bohužel se ale 
v tomto roce stalo i mnohé, co jde napravit 
dost špatn� a co vypovídá o tom, že zm�nit 
bychom se m�li my všichni a že tato zm�na 
by m�la p�ijít co nejd�íve.
 To, že je nesnášenlivost a nenávist v naší 
spole�nosti tém�� normou, že jsme k sob� 
stále mén� tolerantní a že tyto vlastnosti �as-
to nar�stají až do extrému, m�žeme zm�nit 
jen tak, že za�neme každý od sebe sama. 
P�estaneme se vymlouvat na okolnosti a 
zkusíme se podívat do zrcadla a pod povrch. 
Proto bych nám všem moc p�ál, abychom se 
v dob�, která se ozna�uje za moderní a tech-

nicky vysp�lou, zkusili alespo� trochu vrátit
k tradi�ním hodnotám. Abychom si uv�do-
mili, že pokud díky ekonomické krizi nemá-
me na nákup drahých dárk�, neznamená to, 
že nemáme druhým co dát. Aby každý z nás 

zkusil chvíli být nejen sám pro sebe, ale také 
pro n�koho blízkého. A aby každý �lov�k n�-
koho blízkého m�l. V�tšinou to tak totiž je, 
jen trochu ztrácíme schopnost hledat sp�ízn�-

né duše na t�ch správných místech.
 V dnešní rozbou�ené dob� by si �lov�k m�l 
najít sv�j klidný p�ístav a možnost odreago-
vání. Pro n�koho to je cestování, pro n�koho 
procházky se psem, jiný zase t�eba há�kuje. 
Pro mne je takovou oázou sbírka kaktus�. Je-
jich p�stování se v�nuji už desítky let, dávám 
rostlinám lásku a pé�i a ony mi ji vrací. I tato 
mírumilovná záliba ale m�že narazit na ne-
znalost a povýšenost, tak jako v p�ípad� naší 
vlády, jejíž neod�vodnitelné rozhodnutí za-
kázat ur�ité druhy kaktus� m�že tuto zálibu 
mnohým zni�it. I tato nová zkušenost je pro 
mne výzvou, že pokud n�co máme rádi, stojí 
za to bojovat.
 A tak já do nového roku 2010 vstoupím 
jako bojovník nejen za kaktusy, ale p�ede-
vším za normální lidský rozum. P�eji i vám 
všem, abyste m�li ve svém život� za co nebo 
za koho bojovat a aby vám tento každodenní 
boj p�inášel vít�zství. T�eba alespo� v poci-
tu, že bojujete za tu správnou v�c.

P�eji vám do nového roku vše dobré.
Petr Pakosta

senátor Parlamentu �R

* Minulý týden byl schválen 
státní rozpo�et �R. Jak jej hod-
notíte?
 Problematika státního rozpo�tu 
je natolik komplexní, že není mož-
no odpov�d�t jednou v�tou. Za ob-
rovský problém považuji celkovou 
bilanci rozpo�tu. Vše nasv�d�uje 
tomu, že reálné schodky státních 
	 nancí se budou v roce 2009 i 
2010 pohybovat okolo 200 miliard 
ro�n�. Tato suma sama o sob� je 
pro mnohé pom�rn� abstraktní a 
je lepší si spo�ítat, co to znamená 
p�i rozpo�ítání na každého z nás. 
Sám mám t�i nedosp�lé d�ti - a 
jednoduchým výpo�tem docházím 

k �íslu 200 000 korun nár�stu státního dluhu na každou p�ti�lennou ro-
dinu za pouhé 2 roky. Pokud si p�edstavíme, že tyto naše dluhy budeme 
muset také splácet, p�ílišným optimismem nás to nem�že napl�ovat.
* Pro� KDU-�SL podpo�ila p�i projednávání rozpo�tu navýšení 

prost�edk� na � nancování sociálních služeb a plateb zem�d�lc�m?
 Samoz�ejm� za ideální považuji rozpo�et s co nejmenším schodkem, 
ale musí jít zárove� o rozpo�et realistický a spravedlivý. Vládní návrh 
rozpo�tu na 	 nancování sociálních služeb byl jednozna�n� špatný, což 
uznal i premiér Fišer - pokud do tohoto systému ze státního rozpo�tu v 
roce 2008 proudilo 7,5 miliardy a v letošním roce 6,8 miliardy korun, 
nelze pro rok 2010 plánovat sumu pouze 3 miliardy korun, pokud ne-
chceme ohrozit fungování sít� sociálních služeb. I zde je samoz�ejm� 
možné hledat reálné úspory a proto naši poslanci p�išli s návrhem 6 
miliard pro rok 2010. Na problém nedostate�ného 	 nan�ního zajišt�ní 
sociálních služeb jsme upozornili již p�i projednávání „Janotova úspor-
ného balí�ku“. Bohužel se nám tehdy nepoda�ilo p�esv�d�it poslance 
ostatních stran, aby byla p�íjmová stránka rozpo�tu posílena zvýšeným 
zdan�ním hazardu. Pro m� je nep�edstavitelné, abychom v dob� ekono-
mické krize šet�ili na maminkách na mate�ské, seniorech a nemocných 
a netrou� i si více zdanit p�íjmy majitel� heren a kasin. Pokud jde o ze-
m�d�lství, musíme se uv�domit, že se jedná o strategické odv�tví, jehož 
cílem není pouze aktuální produkce potravin. Je proto v celé Evropské 
unii dotováno a pokud chceme udržet naši p�du v dobré kondici i pro 
budoucnost, musí být naše podpora podobná jako v okolních zemích.

                                                                                                    JH

O státním rozpočtu
Rozhovor s MUDr. Ji�ím Veselým, krajským p�edsedou KDU-�SL

Zajímá vás, jak prožívali Vánoce naši p�edkové? Musíme konstatovat, že rozdíly jsou oproti 
sou�asnosti obrovské. Advent se nap�íklad na Valašsku podobal postnímu období. Hospodyn� 
p�ipravovaly postní jídla - hrachovou polévku �i pšeni�nou nebo pohankovou kaši. V dob� od 
Lucie do Božího narození se v�štilo po�así podle slupek cibule. Št�drý den nebyl kupodivu 
podkládán za sváte�ní den. Probíhal ve znamení pracovních p�íprav na ve�e�i a nastávající 
svátky. První prací dne byla p�íprava chleba. Hospodyn� vstávala již okolo t�etí hodiny, aby 
zad�lala na chléb. P�i pe�ení chleba, který se chystal na celý váno�ní �as, byl ob�adní význam 
p�isuzován „p�edplameník�m“ nebo „podplameník�m“. Hospodyn� si p�ipravila n�kolik bo-
chánk� chleba, které hodila do pece, aby se upekly ješt� p�ed plamenem. Jeden druh bochánk� 
hospodyn� namazaly medem a dávaly ráno d�tem. Druhý pomazaly husím sádlem a podáva-
ly dobytku. Pecen chleba byl po upe�ení hned položen na st�l, kde z�stal nedot�en po celý 
den. Teprve na Št�pána p�i odstrojování váno�ního stolu odkrojili z pecnu první skrojek. K 
št�drove�erní ve�e�i se p�ipravovala celá �ada jídel, v�tšinou jich bylo devatero. Chystalo se 
pe�ivo, zelí, polévka s h�íbky, fazole, hrách, sušené ovoce, krupi�ná kaše i kynuté šišky. Na 
Valašsku musely být šišky - „slíže“ nebo „šlížky“ tlusté a dlouhé jak obilné klasy, aby podobné 
klasy byly i v  p�íští úrod�. Zvláštní pozornost byla v�nována p�íprav� št�drove�erního stolu. 
P�ikrýval se obvykle ubrusem nebo plachtou, které se na ja�e používalo k rozsévání obilí. Pod 
ubrus lidé strkali peníze, �ímž si cht�li zajistit dostatek pen�z v p�íštím roce. Krom� pe�iva a 
sušeného ovoce se št�drove�erní st�l kladly i šípky. Pojídali je syrové, aby m�li �ervené tvá�e. 
Hlavním jídlem ve�e�e byla polévka z hrachu, �o�ky, brambor, sušeného ovoce a zeleniny. 
Spole�né stolování zahajoval hospodá� nebo nejstarší �len rodiny modlitbou. Za�ínalo se chle-
bem nebo oplatky s medem. Po skon�ení ve�e�e se drobty hodily do ohn�, nebo se zakopávaly 
na zahrad�, aby stromy dob�e rodily a krtci neryli p�du. Zbytky jídel se dávaly kravám - aby 
hodn� dojily nebo dr�beži, aby byla zdravá. Psovi dávali �esnek, aby ší�il strach a lépe hlídal. 
Tak zkuste alespo� n�kterou z t�chto tradic o letošních Vánocích prov��it, zda funguje i dnes. 
Pokoj, lásku a št�stí o Vánocích i v novém roce 2010 p�ejí žáci a pracovníci
St�ední školy hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o.
Recepty najdete na www.novinyecho.cz v odkazu Hv�zdy na talí�i

Novoroční zamyšlení senátora Petra Pakosty.



nejlevn�jší �eské kuchyn�, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spot�ebi�e - kompletní sortiment do byt� a kancelá�í 

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            

NEJV�TŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA �ESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
�eská kvalita za polskou cenu - nap�. trojdílná sk�ín š. 180 v cen� 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

491 421 711 
POD STROMEČKEM NOVÉ KOLOPOD STROMEČKEM NOVÉ KOLO

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 

DĚTSKÝCH KOL V REGIONUDĚTSKÝCH KOL V REGIONU

obchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.czobchod@cyklotony.cz, www.cyklotony.cz

Velké slevy

Velké slevy

KAMENICE NÁCHOD

HUDEBNÍ HUDEBNÍ 
NÁSTROJENÁSTROJE

 tel.: 737 486 429         www.pulton.eshop-zdarma.cz                                                                                                                                               

Prodám Labské kameny r�zné velikos-
ti na dekoraci, traverzy I 1180/40 2x, I 
620/40 4x a betonové desky 120x60x20 
35 kus�. TEL.:602 145 222

ul. Manžel� Burdychových 256
549 41 �ervený Kostelec

tel.:491 462 122            

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz

Všem svým zákazníkům a obchodním partnerům
děkujeme za spolupráci

a v roce 2010 přejeme zdraví, pohodu a optimismus.

  

Britské kartá�ovací vysava�e HooverBritské kartá�ovací vysava�e Hoover

Dodává: ELPO-elektro, B�loveská 955, Náchod (vedle restaurace Sport)
tel: 491 424 736, 602790044

e-mail: elpo.elektro@worldonline.cz

• 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                                     
                                                                                     
   Nastavení výšky rotačního kartáče dle výšky koberců,nesené příslušenství:
    štěrbina 40cm , prachový kartáč,hubice na čalounění,prodlužovací trubky

 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: 2999,- Kč     Dříve: 4490,-Kč Nyní:  1999,- Kč        
PŘI KOUPI OBOU VYSAVAČŮ  OBDRŽÍTE RUČNÍ VYSAVAČ CAPTOR SE SLEVOU 500,-KČ ZA 1499,-KČ.
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Váno�ní slevy na elektrospot�ebi�e Váno�ní slevy na elektrospot�ebi�e 
až 68%až 68%

Rotační kartáč s přímým pohonem - nejdokonalejší vysavač na koberce

15
 le

t h
led

áme to nejlepši

Náchodská 140, 541 03 Trutnov 3
tel.:499 879 249
kuchyn�:499 828 415

Otev�eno:
pond�lí až pátek 9 - 17, sobota 9 - 12

D�ev�ný nábytek D�ev�ný nábytek �� sektorové �ady nábytku sektorové �ady nábytku
špi�ková l�žka a matrace špi�ková l�žka a matrace - váše� pro kvalitu- váše� pro kvalitu
�aloun�né soupravy�aloun�né soupravy
kuchy�ské studiokuchy�ské studio
(na panty a pojezdy 5 let záruka,(na panty a pojezdy 5 let záruka,
certif.fy.BLUM - doživotní záruka)certif.fy.BLUM - doživotní záruka)

Veškerý sortiment v�etn� cen najdete na www.arkil.cz
!!! GARANCE NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY !!!!!! GARANCE NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ CENY !!!

Internetové ceny,
1000 m2 prodejní plochy

KORPUSY SK�ÍNÍ VYROBENY
z 18 mm materiálu

I po 7 letech Vám p�jdou se�ídit dví�ka !!
NEANO



va ul. s výhledem na Vyhlídku, spol. zahrada, 
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, bezbarié-
rový p�ístup s výtahem, Cena 699.000 K�. Tel. 
603 511 861, RK nevolat
* Pronajmu tém�� za�ízenou garsonku po 
rekonstrukci v Náchod�, blízko centra Neru-
dova ul., s výhledem na Vyhlídku, spol.zahra-
da, sklepní koj. 3500,-+ inkaso. Nutná kauce. 
TEL.:608 888 141
* Pronajmu byt 1+1, 2+1 v Hronov�. TEL.:608 
11 00 41
* Prodám DB 3+1 79 m2, balkon, v R�žové ul. 
v Náchod�. Nov� zateplený + plast.okna, nová 
kuch.linka, 3.poschodí, výhled na Bražec. Cena 
949 tis.K�. TEL.:604 866 879
* Dlouhodob� pronajmu slunný byt I.kate-
gorie 3+1, 73 m2 s velkým balkonem, zd�ný, v 
Novém M�st� nad Metují - Kr�ín�, U Zvonice 
319, 3.nadzemní podlaží, plynové topení. Ná-
jemné 4000,-, zálohy na elekt�inu, plyn a služby 
3000,-. Volný od 1/2010. Tel.ve�er 465 611 574
* Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v Náchod�, volný 
od 1.1.2010, povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu za�ízený byt 1+1 v Náchod�, vol-
ný ihned. Tel. 722 457 458 po 16. hod.
* Pronajmu lidem byt 1+1 65 m2 u Nového 
M�sta n.M., p�íroda, garáž. Kauce. TEL.:602 
13 42 13
* Dlouhodob� pronajmu garzonku v N.M�st-
�.n/M. D�m je po rekonstrukci, zateplený, 
plastová okna, možnost p�ipojení internetu. 
Volný ihned. P�i 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

NEMOVITOSTI

* Sháníme rodinný d�m 4(5)+1 Náchodsko, 
pozemek min. 1000m2. Cena dle stavu.Tel.:608 
88 30 12
* Prodám zd�ný DR byt 3+1 (po �áste�né re-
konstrukci) v Náchod� na Brance. Možnost p�e-
vodu do OV. Info na tel. 777 187 760.
* Nabídn�te rodinný nebo bytový d�m v Ná-
chod�, Novém M�st� n/Met., �erveném Kostel-
ci, �eské Skalici do 3mil. Tel.: 608 667 734
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Ná-
choda v cen� do 1,5 mil. K�. Menší zahrada vý-
hodou. Tel. 604 336 337
* Hledáme ke koupi bezbariérový rodinný 
d�m 3(4)+1 v Hronov� a okolí do 2,5mil. Tel.: 
773 55 90 14

* Prodám RD 6+1 v Bohuslavicích nad Me-
tují, v�etn� menší udržované zahrady, altánu, 
bazénu, stání pro 2 automobily, studny. D�m 
je v dobrém stavu se zrekonstruovaným soci-
álním za�ízením a dílnou. Cena 2 490 000 K�. 
TEL.:608 284 059

* Sháníme chalupu nebo domek v p�edh��í 
Orl. hor na polosamot� na kope�ku do 1,5mil. 
Tel.: 608 883 012
* Prodám velmi slušnou zd�nou garáž v �ado-
vé zástavb� v „Bosn�“, Hronov. Cena: 85 000,-
K�. Tel. 777 602 884
* Prodám krajní �adový RD 5+1 v �eské 
Skalici na klidném míst� u lesa (2 km do Rati-
bo�ic). Vl.studna, skleník, kamenný sklípek atp. 
Tel 608 162 338.
* Pronajmu RD 5+1 v �eské Skalici, celý pod-
sklepený, 3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlový 
d�m, který byl postaven v letech 1991-1993. 

D�m je nutno zkolaudovat. Nájem 5000,-K� 
+ služby, pronájem s možností odprodeje. 
TEL.:775 061 233
* Koupím, pronajmu pole! Koupím pop�í-
pad� pronajmu pole na p�stitelské ú�ely v 
okolí Hronovska (15km). Výhodné vlhké ob-
lasti, kde se tolik neda�í obilninám �i jiným. 
Oblasti, kde nehrozí výstavba. Nutný p�ístup 
zem�d�lské techniky. Plocha min. 2 ha, p�í-
padná doba pronájmu min. 20 let. Kontakt. 
777 169 140

* Pronajmu prodejnu 150 m2, sklad, pro-
vozovnu Hronov - Velké Po�í�í u hl.silnice. 
TEL.:603 920 469
* Pronajmu s možností odprodeje RD 4+1 
v Jasenné �p.269, celý podsklepený. Nájem 
5000,-K� + služby. TEL.:775 061 233
* Pronajmu krajní garáž v �eské Skalici, 
ul.Zelená, u nového obchvatu, plocha 22 m2, 
vhodná i jako sklad nebo zázemí pro rybá-
�e. Možný p�íjezd nákl.automobilu. Volná od 
1.1.2010. TEL.:721 435 426
* Pronajmu nebytové prostory v centru m�sta 
Náchoda, 1.patro, plocha 18 m2 + WC, dlou-
hodob� (bývalé kade�nictví), cena dohodou. 
TEL.:604 944 596
* Prodám st. pozemek v Náchod�-Jizbici, v 
územ. plánu m�sta 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
* Pronajmeme zavedený bar a restauraci „K“ 
v Náchod� na Kamenici. Volné ihned. TEL.:777 
152 750
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jarom��i, Albánská 
ul.198. Cena 2.560.000 K�. Tel.: 775 061 233.
* Pronajmeme kancelá�ské prostory v bu-
dov� Itálie na Kamenici v Náchod�. Celkem 4 
kancelá�e o celk.vým��e 91 m2. Možno dohro-
mady nebo jednotliv�. K dispozici kuchy�ka, 
WC, výtah. TEL.:777 152 750
* Prodám rod.d�m 5+1 v �eské Skalici, celý 
podsklepený,3 garáže, 2 byty. Jedná se o cihlo-
vý d�m, který byl postaven v letech 1991-1993. 
D�m je nutno zkolaudovat. Cena 1.650.000. 
Tel.: 775 061 233.
* Prodám rod.d�m 4+1 v Jasenné �.p.269,c-
elý podsklepený.Cena 1.699.000. Tel.: 775 061 
233.
* Prodám nájemní d�m v Hronov� se 4 by-
ty,Havlí�kova ul.240.Velký p�dní prostor pro 
další 4 byty. Cena 2.500.000. Tel.: 775 061 
233.
* Pronajmu za�ízenou chatu u Náchoda (ku-
chy�, obývá�ek, 2 ložnice, terasa) s bazénem, 
udírnou, grilem, BT apod. Max 4-5 osob. Ob-
jekt 540 K�/noc, léto 2010. Tel. 603 711 210
* Prodám pozemek k výstavb� RD ve Spech u 
Nového M�sta nad Metují, v�etn� vodovodní a 
elektro p�ípojky. Cena: 419,-K�/m2, tel:491 472 
638 po19 hod.
* Nabízíme k prodeji komer�ní pozemky i 
pro výstavbu RD v p�kných lokalitách obcí 
Slavo�ov, Bohuslavice, Kramolna, N.Srbská, 
Hejtmánkovice. Cena od 30,-K�/m2. Další in-
formace na tel.602 204 002 -Ideal Reality

PRODEJ

* Prodám zámkovou dlažbu tvar I, levn�, 220 
m2. Volejte 774 602 409
* Prodám kompletní akvárium 200 litr�, 1 rok 
staré, cena 2000,-K�. TEL.:602 848 785
* Prodám kvalitní p�ekatrovanou zeminu 
ze skrývky, 400,-K�/m3. Vhodná pro kone�-
nou úpravu zahrad. Úrodná. Dovezu. Tel: 608 
95 95 50

* Pšenici, trikitale - výborné krmivo pro domácí 
chov, p�stované bez um�lých hnojiv, pytle vým�-
nou nebo prodej, brambory KARIN p�stované 
bez um.hnojiv a herbicid�, 6,-K�/kg, nabídka ce-
lou zimu, 300 K�/q, šrot plus 50 K�/q. Kocourek, 
Slav�tín nad Metují, tel. 732 381 524

KOUP�

* Koupím staré nebo historické jízdní kolo. 
TEL.: 603 173 075
* Provedu odhad vašich poštovních známek 
a pohled�, p�ípadn� vykoupím. Kupuji �ády, 
odznaky a vyznamenání. Tel. 602 735 593

* ZLATO Koupím šperky zlomky cena 

265,-K�/g/14k p�ijedu kamkoliv tel 774334012 
i sms
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky, bake-
litová autí�ka Ites, Kaden a aut. na bovden, au-
todráhy, modelové železnice, vlá�ky 0, H0, TT, 
N, Z aj., hodiny, hodinky, foto p�ístroje, rádia, 
knihy, vyznamenání a �ády LM aj. staré nepo-
t�ebné i poškozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím obrazy, sochy a jiné výtvarné um�-
ní známých �eských nebo evropských autor� 
- i poškozené.Za vybraná díla zaplatím auk�ní 
ceny. Tel. 603 511 861

R�ZNÉ

* Daruji neomezené množství hlíny. 
TEL.:739 814 111
* Pronajmeme nebytové prostory cca 100 
m2 v ul.Dobrošovská �p. 2008. Informace na 
tel. 776 233 642 po 22.12.09
* Nabídn�te Vaši plochu, ze�, plot,atd. v 
Náchod� a okolí k umíst�ní reklamy náchod-
ské 	 rmy. Tel. 608 815 672

* Pronajmu garáž v B�lovsi u Bonata, el. za-
vedena, tel. 608 245 634
* Pronajmu obchod v �eské Skalici na nám�s-
tí 19 m2, WC a chodba 6m2. Tel.: 776046488
* LYŽOVÁNÍ v ALPÁCH - SUPER CENA. 
Wagrain, odjezd z Náchoda 13.1. p�íjezd 
16.1. v no�ních hodinách, cena 4000,-K�. 
Více info na tel.602 145 222

* Pracovní nabídka: www.pracujchytre.cz
* Nabízím prac.p�íležitost pro lidi, kte�í 
ocení 	 r.školení s návazností úsp�šného pod-
nikání.TEL.:776 786 154

* Nabízím zdarma trvalé komfortní ubyto-
vání v rod.domku na Dobrušsku a p�íplatek 
2000,-K� m�sí�n� starší slušné paní. Jsem žena 
a hledám spole�nici pro chvíle samoty. Písem-
né nabídky prosím do redakce Echa. ZN.E33/
�estné jednání
* P�ijmeme muže a ženy na rozvoz knih. Vý-
d�lek 20 000- 30 000,-K�. Tel. 777 803 359
* Nabízím nebytové prostory v Dobruš-
ce k pronájmu. Sociální za�., p�ízemí 70 
m2 pro prodejnu - provozovnu u kostela. 
TEL.:603201209
* HERBALIFE levn�.
e-mail: hubnetevpohode@seznam.cz
* Domácí práce - zprost�edkuji nabídku do-
mácích prací. Vše posíláno poštou. Info za 
nadepsanou a ofrankovanou obálku. Monika 
Wernerová, Kramolna 198, 547 01 Náchod
* 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
* P�estavby aut na LPG, www.autonaplyn.
cz, www.elektroskutr.cz, Jarom�� 777 962 
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P�ÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Studenti pozor! Hledáme n�kolik šikovných 
nejen student� pro provád�ní anketních pr�zku-
m� na téma zdraví na Náchodsku, Jarom��sku. 
Možnost i p�i škole, až 100 K�/hodinu. Tel. 605 
844 735

DOMÁCÍ MAZLÍ	CI

* 	ivava krátkosrstá - nabízím krásné a milé 
pejsky s PP, r�zného stá�í a barev. Jsou vycho-
vaní v byt�, o�kovaní a od�ervení. K odb�ru 
ihned. Tel.: 603 206 743, 491 426 680

SEZNÁMENÍ

* Budou Vánoce - co si nad�lit partnera. Jsem 
rozvedená, štíhlá, 175 cm. Ty - 50-60 let, ozveš 
se? Náchodsko. Tel. 721 365 223
* NAJDU HODNOU ŽENU OD 19-35 LET 
Z NÁCHODA A OKOLÍ? JA SPORTOVNÍ 
POSTAVY, SVOBODNÝ, 30 LET. ZÁJMY 
P
ÍRODA, CESTOVÁNÍ, KOLO, PLAVÁNÍ. 
mobil:720 331 955

BYTY

* Prodám druž.cihl. byt 3+1 s lodžií,2podl. v 
B�lovsi o celk. ploše 78,90m2. V byt� jsou nová 
plast.okna+lodie,p�ipoj.pev. linky,internet,sate-
lit.Cena1,3mil. info na tel.737 165 038
* Prodám zd�ný byt 1+1 OV v Náchod� neda-
leko centra. Cena 560 000,- Tel. 608 345 132.
* Pronajmu dlouhodob� novou garsonku s te-
rasou, 31,30 m2 v 1.NP v Náchod� na Lipím na-
proti hospod�, nájemné 2.900,-K� + 1.700,-K� 
inkaso, kauce 13.800,-K�.Tel.:608 90 30 70.
* Prodám v Náchod� byty 2+1 a 2+kk v OV, 
zd�né, nedaleko centra, plast. okna. Tel. 608 
245 634
* Dlouhodob� pronajmu kompl. za�ízený byt 
1+1 45 m2 v Náchod�. Cena 5750,- v�etn� in-
kasa, poplatk� i internetu. Volný ihned. Tel. 777 
266 140
* Pronajmu byt 3+1 v Novém M�st� n.M., 
komplet.za�ízen, cena 7800,-K� v�. inkasa, kau-
ze 7000,-K�. TEL.731 013 305
* Pronajmu p�kný sv�tlý byt 2+1 v 1.NP po 
�áste�né rekonstrukci, Náchod - B�loves. Cena: 
4 000,- K� za m�síc + služby. Kauce.Tel. 777 
602 884
* Prodám byt 3+1 v Novém M�st� n.M. v OV. 
TEL.:731 013 305
* Pronajmu byt 1+1 Náchod-Plhov, �ás-
te�n� vybavený, 2000+inkaso. Ihned volné. 
Tel.608404319
* Prodám byt 3+1 59 má v Novém M�st� nad 
Metují na Malecí, zvýšené p�ízemí s balkonem. 
Tel 774 900 078
* Hledám pronájem garsonky �i 1+ 1 v Ná-
chod�. 739764319
* Pronajmu garzonku v Novém M�st� n.Met., 
p�kná, �áste�n� nov� za�ízená, volná od 1/2010, 
tel. 776 56 46 71
* Pronajmu byt 1+kk v Hronov�, Havlí�kova 
ul.240, nájem 3000,-K� + služby. TEL.:775 061 
233
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - na sídlišti U 
NEMOCNICE, �ást. za�ízený, dlouhodob�. Tel. 
732 167 291
* Prodám DB 3+1 ve Velkém Po�í�í. D�m je po 
celkové rekonstrukci. V dosahu školka, d�tské 
h�išt� za domem. Volný 4/10. Možnost výhle-
dov� prodeje zahr.chatky cca 100 m od domu. 
Tel. 725 571 163
* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchod�. 
Volné ihned. Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov�, ve starším 
dom�, bezbariérový, sklep, �ást. zahrady. Vlast-
ní energie, možnost garáže. Nájemné dohodou. 
Tel. 605 425 773 nave�er
* Prodám byt 3+1 v OV v Polici nad Met., po 
kompletní rekonstrukci, nová okna, kuch. linka, 
zd�né jádro. Tel. 777 606 801
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod� na Brance s 
garáží p�ímo v dom�. Klidné p�kné místo. Ná-
jem 5 000,-K� + inkaso. Nutná kauce p�edem 10 
000,-K�. Tel. 724 532 709
* Pronajmeme 1+1 s kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 608 976 956 nebo 777 29 29 
40
* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchod� 
na sídlišti u nemocnice - klidná �ást. Nájemné 
3500,- + inkaso, kauce. Tel. 732 309 415 po 16. 
hod.
* Hledám dlouhodobý pronájem za�ízené-
ho bytu 2+1 nebo 2+kk v Náchod� a okolí. 
TEL.:603 436 888
* Pronajmu 2+kk v centru Náchoda. Volný 
ihned. (p�ízemí) Tel. 605 450 384
* Pronajmu �ást.za�ízenou garsonku po re-
kosntrukci v Náchod�, blízko centra Nerudo-

Úvěry na bydlení 
a fotovoltaické 

elektrárny
Tel. 777 202 921  

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  **  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N � *  RYC H L E  *

Nebankovní p�j�ky
- pro zam�stnance, d�chodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
(zpracování a vedení úv�rového ú�tu zdarma

Hledám seriózní spole�nost ve sta-
vebnictví nebo jinou zabývající se 
obchodní �inností pro expandování 
na polský trh.

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

KLODZKO             

Pro mladý tým 
p�ijmu 2 nové kolegy/kolegyn� 

do nové kancelá�e v Náchod�. 
Práce pouze v kancelá�i, t�i dny v týdnu. 
Požadavky: komunikativní schopnosti,

      p�íjemný vzhled.
 

Info:  PO-PÁ: 10.00-18.00
777 345 132

Poklidné a pohodové 
poslední dny tohoto roku 
a příjemný pocit z bezpe-
čí po celý příští rok 2010 

Vám přejí

NEBANKOVNÍ P�J�KY
pro zam�stnance,d�chodce,

živnostníky a podnikatele
bez poplatk� !

tel : 602 413 513

PLOVOUCÍ 
PODLAHY
NOVÉ VZORY
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Truhlá�ská výroba
veškerý nábytek z masivu i lamina

- zahradní stavby
( altány, pergoly, gar.stání )

- chovatelské pot�eby
( psí boudy, králikárny )
- d�ev�né brikety

tel : 602 413 513

RYBA�INA - MYSLIVOST
- ZVERIMEX

K. ŠOLC-Náchod-Plhov
Potraviny Verner - I.patro

Dárkové poukázky 200, 
500 a 1000 K�, Váno�ní balí�ky

ZLATOU NED�LI
OTEV
ENO od 9.00 do 14.00

Od 1.1.2010 bude zprovozn�n e-shop 
na adrese: www.rybarina-myslivost.cz

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d�
pro � rmy, provozovny, prodejny

a soukromé osoby.

Cena již od 45,-K�.
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

Pronajmeme 
zavedený bar 

a restauraci „K“
v Náchodě na Kamenici.

Volné ihned.
TEL.:777 152 750           

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁ�
*Dukelská 662, N.M�sto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103

*T.G.Masaryka 126, �.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-Zákoutí-RD (2+kk) a (2+1), garáž pro 2 auta, zimní zahrada v rekonstrukci, pozemek 291 m2 ...............................2.300.000,-Kč
Meziměstí-Pěkný byt 3+1 (71 m2) OV v 1NP zatepleného domu, s plast.okny, v centru města ........................................ 520.000,-Kč SLEVA!
Police n/M-Rodinný dům (2krát 1+1), při výjezdu na V.Petrovice, na pozemku 618 m2 je kolna .................................... 890.000,-Kč SLEVA!
Náchod-Branka-Nadstand. zděný byt ve 2.patře je po kompl. rekonstr. -topení s kotlem, nová koupelna, WC, plast. okna .......1.599.000,-Kč
Vižňov u Meziměstí-Velký dům se stodolou a garáží k bydlení i rekreaci, půda k vestavbě, na poz.2364 m2 je studna ..........1.360.000,-Kč
Č.Skalice-Pěkný řadový RD(5+1) s krb.kamny a saunou, 3 balkony, sklep, garáž, zahrada, klidná část, poblíž centra .....................k jednání
Náchod-nemocnice - družst.byt 3+1(77 m2) ve 3 NP, s lodžií, po kompletní rekonstr. koupelny a WC ............................... 945.000,-Kč SLEVA!
Dobřany v O/h- Dvougener.RD (6+1), s bývalým obchodem, možnost rekreace i trv.bydlení - devítil.škola ................... 680.000,-Kč SLEVA!
Slavoňov u N.Města n/M-RD s vel.stodolou a půdou k vestavbě, po rekonstr.rozvodů, z části plast. okna a nová střecha ..................1,59 mil.Kč
Náchod+D.Radechová- Pronájem prodejních, kancelářských a skladovacích prostor o různé podl.výměře........................... 600,-Kč/m2/rok                                                   

Všem našim klientům a obchodním partnerům 
děkujeme za přízeň v r. 2009 a do nového roku 
přejeme pevné zdraví, spokojenost a těšíme se 

na další spolupráci.



POHODLNÉ A BEZPEPOHODLNÉ A BEZPEČČNÉ CESTOVÁNÍ CDS s.r.o. NáchodNÉ CESTOVÁNÍ CDS s.r.o. Náchod

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod. Střediska: Náchod * Náchod - Běloves * BroumovCDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod. Střediska: Náchod * Náchod - Běloves * Broumov

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚSNÝ ROK 2010
cestující veřejnosti, která využila našich služeb, všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům



VÁNOČNÍ AKCEVÁNOČNÍ AKCE
�� do Vámi vybraného balíčku přidáme 2 výrobky zdarma
�� výrobky SP - Systém Profesionál  SLEVY 20 - 40 %

�� poradenská služba ZDARMA
PÉČE ŠITÁ NA MÍRU

ARIES salonARIES salon,,
Náchod, nám. TGM 69

- 1.patro vedle hotelu Beránek
Mob.: 601 533 445

Našim obchodním Našim obchodním 
partner�m, zákazník�m, partner�m, zákazník�m, 

zam�stnanc�m zam�stnanc�m 
a jejich rodinám p�ejeme a jejich rodinám p�ejeme 
hezké Vánoce a úsp�šný hezké Vánoce a úsp�šný 

nový rok.k.k.

PF 2010
PF 2010společnost Průmstav Náchod s.r.o byla 

dodavatelem zatepleného opláštění 
na objektu rekonstruované 

polikliniky v Náchodě

oblékli jsme oblékli jsme 
NÁCHODSKOU 
NÁCHODSKOU 

POLIKLINIKU 
POLIKLINIKU 

do nového kabátu...
do nového kabátu...

FIRMA S BOŽÍM POŽEHNÁNÍM...  

kolektor využít i pro podporu vytáp�ní obytných místností �i pro 
oh�ev vody v bazénu.   Použité sklo na kolektorech je pochopiteln� 
bezpe�nostní, tj. tvrzené a net�íštivé, které tak nabízí  nízká rizika 
poškození a vysokou životnost. Pokud si po�ídíte s novým st�ešním 
systémem i st�ešní kolektory, vztahuje se i na n� 15-ti letá záruka. 
Ani estetické p�ívlastky solárního systému u Bramacu nepodcenili,
protože jejich kolektory jsou již sou�ástí st�ešního plášt�.

Nabídka společnosti Tesmen

   Spole�nost Tesmen je � rmou s výrazn� nadregionálním p�esa-
hem. Pracuje jako samostatný dodavatel staveb �i jako subdodava-
tel p�i kooperacích pro známé stavební spole�nosti.
Provádí tesa�ské, pokrýva�ské a klempí�ské práce, montáže kom-
pletních st�ech a izolace plochých st�ech.
Funguje i jako specializovaná prodejna st�ešních krytin a izolací. 
Disponuje vlastní pilou.

Tak krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2010. 

S Božím požehnáním 
i vlastním přičiněním. 

Tesmen s.r.o., Olešnice 191, 549 41 �ervený Kostelec. 
Tel. 491  462 190, , e-mail:tesmen.ck@seznam.cz

První místo pro Tesmen  v Pokrývačské olympiádě BRAMAC 
2009 - v kategorii historické objekty za opravu kostela Sv. 
Jiří v Jasenné. 

Montáž solárních kolektorů Bramac je rychlá a efektivní.

Kostel Sv. Jiří, kde byla fi rmou TESMEN provedena oprava
střechy a výměna sanktusníkové věžičky

„Ur�it� bych m�l název našeho povídání odmítnout jako novi-
ná�skou nadsázku. Na stran� druhé m� ovšem velmi t�ší, že se 
nám úsp�šn� poda�ilo zrealizovat zakázku, která nám m�že zís-
kat p�ímluvu i tam naho�e...“, �íká s úsm�vem Petr Demjanovi�, 
jednatel spole�nosti TESMEN s.r.o. �ervený Kostelec.

Oprava kostela v Jasenné

   Pravdou je, že se spole�nost TESMEN úsp�šn� zhostila prací p�i 
opravách kostela Sv. Ji�í v obci Jasenná na Jarom��sku. Po skon-
�ení prací pak pochvalnými komentá�i na Ji�ího Bor�vku jako zá-
stupce zhotovitele celého díla nešet�ila starostka Jasenné paní Jitka 
Slezáková, ani zástupce investora - Farnosti Josefov páter Petr Bo-
há� �i Jan Slavík z Rasošek, který na stavb� provád�l technický a 
administrativní dozor. Po ukon�ení opravy kostela se zde sloužila 
i d�kovná mše, takže o kvalitní práci spole�nosti TESMEN se jist� 
ví i tam naho�e_ �ímskokatolický kostel Sv. Ji�í je dominantou 
Jasenné a ukrývá zajímavé historické artefakty: zvon z roku 1508, 
pozdn� gotickou celokamennou k�titelnici z roku 1521 atd.. A�ko-
li jeho ko�eny nesahají do nejspodn�jších vrstev historie (kostely 
zasv�cené Sv.Ji�í najdeme v Pa�íží, Mohu�i �i Neapoli již v 6. sto-
letí), i na této stavb� zle zapracoval „zub �asu“. Nejvíce postižena 
byla d�ev�ná konstrukce sanktusníkové v�ži�ky a st�echa. Opravu 
sakrální památky bylo možno � nancovat i díky intervenci poslance 
Ji�ího Hanuše v rozpo�tovém výboru Poslanecké sn�movny P�R. 
V rámci oprav st�ešního t�lesa tak mohly zbýt � nan�ní prost�ed-
ky i na opravu venkovní omítky a na obnovení nát�ru fasády na 
celém kostele. „Oprava st�echy zahrnovala vlastn� kompletní re-
konstrukci. Konkrétn� to byla demontáž tašek a la	ování, vým�na 
poškozeného krovu, instalace nového la	ování a položení nových 
tašek - cihlov� �ervených bobrovek. A když už bylo t�leso st�e-
chy takto revitalizováno, provedlo se rovnou i nové oplechování 
v�ži�ky, svod�, okap� a úžlabí, a to vše v m�di“, vysv�tluje pan 
Bor�vka. Dodejme, že obec Jasenná nechala znovu pozlatit kopul-
ku a k�íž. Do kopule pak byly slavnostn� uloženy dva tubusy s 
dokumenty. Vznikla tak „�asová konzerva“, která uchová dalším 
generacím vzkaz o sou�asném život�. Za vzorn� provedené dílo 
obdržela spole�nost TESMEN s.r.o. �ervený Kostelec I. místo na 
celostátním Pokrýva�ském mistrovství Bramac 2009 v kategorii 
historické objekty.

Solární kolektory Bramac

  A sou�asný život, to je i využívání alternativních zdroj� energie  v 
b�žném život�. I v tomto tématu má �ervenokostelecká spole�nost 
TESMEN mnohé co nabídnout. „Máte pravdu. Jedná se o solární 
kolektory Bramac s vlastním integrovaným rámem.
P�edností tohoto solárního kolektoru je jeho rychlá a snadná mon-
táž. Není nutné dodate�né oplechování p�i�emž tento kolektor je 
vhodný jak pro nové, tak i pro stávající st�echy. Použitelný je pro 
všechny typy st�ešních krytin. Dosáhnete s ním výrazné úspory 
energie. Je totiž nutné si uv�domit, že již pouhé necelé dva metry 
�tvere�né solárního kolektoru pokryjí až 70 % ro�ní spot�eby teplé 
vody na osobu. Když si uv�domíte, že na systém m�žete získat 
státní dotaci v rámci akce Zelená úsporám, vrátí se vám vstupní in-
vestice již za 5-7 let. Krom� solární p�ípravy teplé vody lze solární 

                      Náchod
výrobce elektromotorů do spotřebičů pro domácnost 
a pro dům a zahradu přeje všem partnerům 
a zaměstnancům klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2010

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám jako 
milí hosté věnovali v roce 2009

Přij�te k nám za výbornou kuchyní, skvělým irským pivem 
GUINNESS, dobře zásobenou vinotékou, na šálek kávy Slavie...  

Přijímáme rezervace na Dlouhou noc a Silvestra
Provoz o svátcích:

� 24. - 25.12. zavřeno � 26. - 31.12 - otevřeno
� 1.1. - 3.1. 2010 - zavřeno  � otevřeno od 4.1. 2010

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

KRÁSNÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK



Váš specialista na
SEDACÍ SOUPRAVY

nabízí i POSTELE
od �eských výrobc�

MARCO
       NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
Otev�eno: Po-Pá 9-17, So 9-11 hod.

Tel./fax: 491 428 440

PRODEJ MOŽNÝ I NA SPLÁTKY
www.MARCONABYTEK.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
Milan Antoš

Výroba kuchyní, bytového a kancelářského nábytku
 přeje všem svým zákazníkům a obchodním partnerům 

pohodové prožití vánočních svátků a hodně 
osobních a firemních úspěchů 

v novém roce 2010

Milan Antoš, Nová 1865, 547 01 Náchod, 
tel. 491 420 365, 606 539 864

Ceníme si seriózního jednání našich obchodních  partnerů
a stejně tak i příkladné práce našich zaměstnanců. 

V roce 2010 uděláme maximum pro to, 
abychom  Vaši důvěru opět nezklamali.

                  PF INEX CS, a.s. vedení společnosti.    

Přejeme mnoho štěstí a krásných chvil 
v roce 2010, příjemné prožití Vánoc a 

současně Vám  tímto upřímně děkujeme 
za důvěru, kterou jste nám  při společných 

zakázkách v roce 2009 projevili.

Hezké Vánoce  Hezké Vánoce  
a úspěšný rok 2010 a úspěšný rok 2010 

všem obchodním partnerům, všem obchodním partnerům, 
zákazníkům, našim zaměstnancům zákazníkům, našim zaměstnancům 
a jejich rodináma jejich rodinám

Hašpl a.s. - Velké Poříčí

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2010
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD
s.r.o.



Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných 
zařízení pro osobní, dodávková 

a nákladní vozidla
Zakázková výroba,  rozší�ení výrobního programu o pálení- d�lení materiá-
lu záme�nické práce, ohýbání , svá�ení (zábradlí,výroba pracovních a svá-
�ecích  stol� atd.). Svá�ení a d�lení materiálu (HLINÍKU,DURALU), v�etn� 
povrchových úprav výrobk� - komaxit, zinkování, žárové zinkování  apod. 

Tyto práce, jsou zakázkové, m�žeme také zpracovat dokumentaci 
k výrobk�m od AutoCAD  až po 3D zobrazení.

Nejnižší ceny Tažných zařízení u výrobce, záruka 
kvality prověřená 17 lety výroby na trhu.

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:

!!!POZOR AKCE!!!!!!POZOR AKCE!!!
Nyní p�i každém namontovaném Tažném za�ízení do konce února: 

DÁREK Dle vlastního výb�ru 
- produkt od � rmy LIQUI MOLY.

MOTOROVÉ OLEJE
ADITIVA

AUTOKOSMETIKA

 Tlak na další t�íd�ní a recyklaci využitelných �ástí odpad� 
vyvrcholil stavbou nového moderního recykla�ního st�ediska 
pro východní �echy v pr�myslové zón� v �erné za Bory u 
Pardubic. Marius Pedersen a.s. po n�kolikaleté snaze zpro-
voznil multifunk�ní areál, který nabízí - krom� nového p�í-
jemného prost�edí - logistické zázemí ke sb�ru skla, papíru, 
plast�, d�ev�ných, kovových a nebezpe�ných odpad�; velko-
kapacitní
t�ídící linku zakon�enou výkonným lisem a skladové, mani-
pula�ní a administrativní zázemí pro techniku, zam�stnance 
a zákazníky. Jednotlivé využitelné složky pr�myslových, 
pop�. i komunálních odpad� tak budou mnohem efektivn�ji 
distribuovány p�ímo ke zpracovateli, aby mohly být op�tovn� 

využity jako nové výrobky, suroviny nebo 
p�ísady.
 Spole�nost p�ipravuje další nové pro-
jekty v oblasti výroby alternativního pali-
va z pr�myslových a municipálních odpa-
d� a anaerobní digesce kalových odpad� s 
výrobou zelené elekt�iny a tepla.
 Vždy však zbude ur�itá �ást odpadu, 
kterou musíme �ádn� zlikvidovat. Sklád-
ka komunálního odpadu K�ovice je tím 
správným místem, které zaru�í nepropust-
nost podloží, systematické zapracování 
odpad� do stabilního t�lesa a �ádnou evi-
denci. Na oplátku skládka nabízí dodávku 
elektrické energie vyrobenou kogenerací 
z uložených odpad�, jenž je dodávána do 
ve�ejné rozvodné sít�; využití zelených 
odpad� v kompostárn� a každoro�ní n�-
kolikamiliónový p�íjem do rozpo�tu m�s-
ta Dobruška z odvodu zákonných poplat-

k�. Opravdu vyda�ená symbióza.
 V pr�b�hu letošního roku jist� každý kolemjdoucí/kolemje-
doucí zaregistroval dokon�ovanou rekultivaci svah� skládkového 
t�lesa, kde místo odpadk� zá�í upravený zat�sn�ný a ozelen�ný 
p�ekryv. Ruku v ruce s rekultivací postupují p�ípravné práce pro 
zat�sn�ní staré m�stské skládky, jež bude za�len�na do nového 
�ízeného areálu. Okolo skládky postupn� dor�stá clonící zelený 
pás.
 Doufám, že i tento �lánek p�isp�je k tomu, abychom všichni 
lépe pe�ovali o to co máme, hospodárn� využívali všech surovin 
a s klidným sv�domím p�enechali své odpady T�m, co s nimi 
opravdu umí nakládat.
     za Marius Pedersen a.s., ing. Ji�í Pražák, manažer provozu 

skládek - divize �echy st�ed

Nové trendy ve využitíNové trendy ve využití
a zneškodnění odpadů u společnostia zneškodnění odpadů u společnosti



AUTO-MOTO SERVIS
v areálu � rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

P + P
Pavel Plíštil

Zabýváme se svozem, t�íd�ním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.
P�istavíme kontejner a odvezeme. Koupíme silni�ní panely.

ul.17.listopadu                                                                 PO, ST, PA  8 - 14.30 hod.
�ervený Kostelec                          www.srot.tk                     ÚT, �T  8 - 16.30 hod.
tel. 491 462 543                                                                            SO  8 - 12      hod.

T�šíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro � rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 

� nyní sleva pro všechny -30%
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů

                   “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITEL
DRŽITELISO 9001

ISO 9001

Novinka !
Novinka !REHAU GENEO-revolu�ní 

REHAU GENEO-revolu�ní 
pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-

pro� l-bez ocelových výztuh -vyvi-
nuto v leteckém pr�myslu a F1                               

nuto v leteckém pr�myslu a F1                               
Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koe� cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  
Vhodné pro nízkoenergetické a 

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
pasivní domy.REHAU IMPRESSIVE-nový 

REHAU IMPRESSIVE-nový 
šestikomorový pro� l
šestikomorový pro� l

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

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zam�stnance, podnikatele, 

d�chodce a ženy na MD
!! Žádné poplatky !!

731 781 250
MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

608103810, 606270421

za starý nábytek a nepot�ebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny p�i st�hování,

prodeji nemovitosti �i likvidaci poz�stalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

PAMIX OKNA PLASTOVÁPAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Vážíme si našeho zákazníka!

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

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

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnit�ní, sít�
proti hmyzu, parapety vnit�ní i venkovní, zimní zahrady.

POTŘEBUJETE PŮJČIT?
Nebankovní úvěry bez poplatků.

Pro zaměstnance, důchodce, 
podnikatele.

773 923 040

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
P�ÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
pro�  digitální sestavy pro satelitní

p�íjem 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 Brat�í 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
p�íjem zakázek: Po - �t  9-13,30 h

* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme  
* počítačové návrhy * návštěva technika 

je bezplatná a nezávazná *
TGM 384, Česká Skalice

tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní

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

B�loveská 391, Náchod, tel./fax: 491 427 767

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
� sádrokarton� � tepelných izolací � zateplení fasád 

� maltové sm�si � omítky Terranova � desky d�evošt�pkové a cetris 
� okna Velux � dve�e PORTA, KRONODOOR

Provádíme
� montáž sádrokarton�

Vánoce jsou pouze 1x ro�n� !!!  
Pravý váno�ní stromek z lesa provoní Váš byt 

a pro Vaše d�ti bude tím jedine�ným, 
neopakovatelným a nesmazatelným zážitkem letoš-

ních Vánoc. Myslete na své d�ti a dop�ejte jim
 i sob� tradi�ní atmosféru Vánoc…

Váno�ní Váno�ní 
stromkystromky
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)

SQUASHSQUASH

CENTRUMCENTRUM

NÁCHODNÁCHOD

DO NOVÉHO ROKU
S �ISTÝM

„HARD DISKEM“...
Zaže�te u nás p�edváno�ní stres a 

vstupte do roku 2010 s �istou hlavou

PF 2010 všem p�íznivc�mPF 2010 všem p�íznivc�m
raketových sport�raketových sport�

Squash Centrum Náchod - tel. 602 886 577
ricochet + squash + stolní tenis

Házenká�ská hala - Hamra, Náchod

„Pohodové prožití Vánoc a v roce 
2010 hodně zdraví, štěstí a lásky 

všem dobrým lidem přeje RK REKA“
Jarošová, Doležal

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň 
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2010

NOV� PNEUSERVIS

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, 

nám�stí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�,
p�ípadn� 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!

Nástup ihned.

Radost i slzičky
na Mikulášské soutěži v aerobiku.

SENIOR KLUB NÁCHOD

ROZVOZ ZBOŽÍ ZAJIŠTĚN, 
NÁCHOD ZDARMA!

FORMOU
DÁRKOVÉHO

POUKAZU
POD STROME�EK

JAROSLAV PA�ÍZEKJAROSLAV PA�ÍZEK
KOVOVÝROBA a ZÁME�NICTVÍ

Padolí 296, Hronov Zbe�ník

P�ijme soustružníka
a stavebního záme�níka,
s platným svá�e�ským pr�kazem

 a praxí.

Nástup možný ihned.
Kontakt: 603 887 304
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

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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Vážení čtenáři novin ECHO,

 vzhledem k vánočním svátkům a blížícímu se novému roku 
2010 dnes nebudu odpovídat na žádný Váš dotaz, pokusím se 
o určité obecné shrnutí. Pestrost Vašich dotazů je velká a zahr-
nuje širokou oblast od daně z příjmů fyzických a právnických 
osob, přes daň z přidané hodnoty až po daně z nemovitostí, 
z převodu nemovitostí, daně darovací, ale i procesní pravidla 
vyplývající zejména ze zákona o správě daní a poplatků.

 Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že fyzické osoby chybují 
nejčastěji při převodu nemovitostí, při uplatňování různých slev a daňových odpočtů, 
kdy často přicházejí o velké částky zcela zbytečně. V podnikání i v životě platí jedna 
důležitá zásada - pokud realizujete obchod či jinou právní transakci, která je pro 
Vás neobvyklá či je její fi nanční hodnota vysoká, vždy si ověřujte případné dopady 
takovéhoto obchodu či transakce před tím, než nenávratně podepíšete související 
dokumenty či smlouvy. Ušetříte hodně nervů, peněz i času.

 Nebojte se obrátit ani na příslušného správce daně, z vlastní zkušenosti vím, že 
většina správců daně v našem regionu je v současné době ochotná a přístupná vyho-
vět a poradit, pokud je to v rozumné míře.

 Zároveň bych chtěl poděkovat novinám ECHO, nakladateli panu Petránkovi a šéfre-
daktorovi panu Brátovi, za informovanost o dění v regionu a osvětu veřejnosti, které 
se příkladně věnují.

 Vám všem, milí čtenáři, přeji pohodové a úsměvné svátky vánoční a úspěch a pev-
né zdraví v roce nastávajícím jménem svým, jménem Královské účetní společnosti a 
našich spolupracovníků.

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�

Ve vašem dom� se „d�ev�nému kohoutovi“ 
ur�it� líbit nebude, když... Zajistíme provád�ní 
protipožárních prohlídek bytových dom� 
prost�ednictvím odborné zp�sobilé osoby nebo 
požárního preventisty. Provedeme tlakovou 
zkoušku požární vody, zajistíme revizi p�enosných 
hasicích p�ístroj�. I technické prohlídky a revize 
bleskosvod� jsou samoz�ejmostí. 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

P�IJ�TE SI U�ÍZNOUTP�IJ�TE SI U�ÍZNOUT
SV�J VÁNO�NÍ STROMEK!SV�J VÁNO�NÍ STROMEK!

Vyberte si nejhez�í stromek
s celou rodinou!

M�žete použít svoji oblíbenou
pilku nebo Vám pilku p�j�íme,

p�ípadn� vybraný stromek
u�ízneme sami.

od soboty 12.12.
- do st�edy 23.12.2009
denn� od 13.00 - 16.00

Plantáž váno�ních 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 za�ínají u nás!“

Pod�kováníPod�kování
   Rádi bychom touto cestou 
srde�n� pod�kovali panu 
MUDr. Snášelovi za vzor-
nou a ob�tavou pé�i, kterou 
nám dlouhá léta v�noval.
   Do dalších let na zaslouže-
ném odpo�inku p�ejí hodn� 
zdraví a vše nejlepší manželé 
Vl�kovi z Náchoda - Plhova

 Po zda�ilé Mikulášské besídce pro 
mládež 4.prosince 2009 mají možnost 
sejít se a pobavit se dosp�lí �lenové i p�í-
znivci Sokola na tradi�ním „Novoro�ním 
setkání“ v ned�li 3.ledna 2010. Za�átek 
je tentokrát již v 15 hodin, kdy ješt� není 
tma. Hlavní akcí pro ve�ejnost, hlavn� 
d�ti, pak budou „D�tské šib�inky“ v  ne-
d�li 31. ledna 2010.
 Cílem Sokola je však pravidelná t�-
locvi�ná �innost, zam��ená hlavn� na 
zdravotn� orientovanou zdatnost jeho 
�len�. P�ehled oddíl� s údaji, kdy cvi-
�í, lze nalézt ve výv�sních sk�í�kách 
na sokolovn�, u zastávky autobus� p�ed 
bývalým okresním ú�adem a na Plhov�. 
Krásné Vánoce a PF 2010

AKCE NÁCHODSKÉHO 
SOKOLA V LEDNU

2010.

Komenského 314 (naproti Lidovce)
547 01 Náchod

    mob.: 604 385 566
OTEVÍRACÍ  DOBA

po-pá 8:00-17:00, so-8:30-11:30 

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

Všem zákaník	m p�ejeme
Š�ASTNÉ A VESELÉ SVÁTKY VÁNO�NÍ

A HODN� ZDRAVÍ DO ROKU 2010.
D�kujeme za Vaši p�íze�.

otev�eno i mezi svátky.

Prodej vilky
v Polici nad Metují.

Pozemek 1178 m2.
D�m �eká na nového majitele,
který mu op�t vdechne život.

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

Byt v os.vl. 2+1 v I. pat�e

cihlového domu v Polici nad Metují.
V cen� je byt.jednotka, spoluvl.podíl na 
spole�ných �ástech domu, na pozemcích

a také na nebyt.jednotce
- prodejna v p�ízení.

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


