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prosinec 2010 - Náchodsko postihla 

sněhová kalamita

POVÁNO NÍ LEDNOVÉ
SLEVY JIŽ NYNÍ       

KLIDNÝ NÁKUP
  8:00 – 18:00 

Váno ní cinkáníVáno ní cinkání

AKCE!AKCE!
Vchodové dve e
Vchodové dve e

od 6600 K
od 6600 K

 Prodáváme okna z n meckých profi l : ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

          ZIMNÍ SLEVY

ODKLÍZENÍ
SN HU

TEL.: 724 173 560

 Firma AGRO CS získala v roce 2009 dotaci na realizaci projektu „Komplexním 
vzd láváním zam stnanc  spole nosti AGRO CS a.s. ke zmírn ní dopad  ekonomické 
krize“, tento projekt byl v letošním roce ukon en. Projekt byl fi nancován z prost ed-
k  Evropského sociálního fondu prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje 
a zam stnanost a státního rozpo tu R.
 Skute ná realizace projektu byla zahájena 1.9.2009 a dnem 30.8.2011 byl projekt ukon en. Cí-
lovou skupinu projektu tvo ili zam stnanci v etn  st edního a vrcholového managementu. Do pro-
jektu bylo zahrnuto celkem 84 podpo ených osob z celkového po tu 250 zam stnanc . Pro pot eby 
organizace byli zam stnanci rozd leni do t ech následujících skupin - vzd lávání vedení fi rmy, 
vzd lávání obchodník  a vzd lávání dalších THP pracovník . Vzd lávání probíhalo v oblasti in-
forma ní technologie (IT), obchodní angli tin  a v pr b hu realizace navšt vovali zam stnanci 
nap íklad tyto seminá e: „Obchodní dovednosti, Osobnostní typologie a její využití v komunikaci, 
Strategie fi rmy, Jak získat a udržet zákazníka, Úsp šná slovní sebeobrana a jiné.“



Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice .............................................1 095 000,- Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................1 295 000,-Kč                              
Větší dům se třemi byty a veterinární ordinací Červený Kostelec .........................................3 340 000,- Kč          
Rodinný dům v klidné části Červeného Kostelce ...................................................................1 890 000,-Kč
Rodinný dům po rekonstrukci Otovice u Broumova ..............................................................1 795 000,-Kč

Rodinný dům Česká Skalice
 Řadový rodinný dům s garáží  v centru České 

Skalice
                                         Cena: 1 495 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

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“

608103810, 606270421

POZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

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 

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, Jarom

Pronajmu menší kancelář
v Náchodě, blízko centra.

Cena dohodou.

TEL.: 608 32 90 80

603 346 242
TAXI ŠTIM

Firma MAVET CZ s.r.o., český výrobce jednoúčelových strojů,
přijme do trvalého poměru 2 pracovníky na pozici soustružník – montážník

Nástup možný ihned.
Požadujeme: vyučení v oboru, zkušenost v čtení a používání technických výkresů, 
praxe v profesi soustružník, montážník aspoň 2 roky, prostorovou představivost, 
přesnost, samostatnost, technické myšlení. Svářečský průkaz na Argon výhodou.
Nabízíme: měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a  dovedností, 
od  17.000,- Kč. Závodní stravování, masérské služby v  závodě, pracovní doba 
od 7:00 do 15:30 h. Pracoviště Rychnovek 55. 

Zájemci kontaktujte paní Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz.

Vyhlášení výběrového řízení
Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice

vyhlašuje výběrové řízení na pozici rozpočtáře 

Rozpočtář - vedoucí ekonomického úseku

Požadujeme: 
• odbornou způsobilost k výkonu povolání – tj. VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického zaměření
• bezúhonnost – dokládá se výpisem z evidence RT
• znalost daňové legislativy, zákona o účetnictví, českých účetních standardů, zákona o sociálních službách

Dále požadujeme:
• organizační schopnosti, fl exibilitu, spolehlivost
• práci na PC (EXCEL, WORD)
• ochotu dále se vzdělávat
• znalost programu GORDIC
  a praxe v oblasti účetnictví PO výhodou

Nabízíme:
• perspektivní práci
• možnost dalšího vzdělávání
• příspěvek na stravování a další benefi ty

K přihlášce doložte:
• jméno a příjmení
• adresu
• kontakt
• kopii dokladů o vzdělání
• životopis

Přihlášku do  výběrového řízení zašlete 
písemně  na  adresu organizace nejpoz-
ději do  29. 12. 2011 do  12,00 hodin. 
Ve stanoveném termínu musí být přihláška 
do výběrového řízení doručena organizaci. 
Obálku označte v levém horním rohu slovy 
„Výběrové řízení“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu 
pohovoru (výpis z  RT vezměte s  sebou až 
k ústnímu pohovoru).

Bližší informace o  vyhlášeném výběrovém 
řízení podá paní Jarmila Škodová (tel.: 
491 401 888, jskodova@dduspcskalice.cz).

VZPOMÍNKA
Dne 17. 12. uplyne rok od chvíle, kdy nás opustil

pan Jind ich MIKA z Náchoda.

Kdo jste ho znali, v nujte mu s námi tichou vzpomínku

manželka a d ti

P ed 20 lety 18. prosince zem el

MUDr. et JUDr. Zden k Ž ára,

emeritní primá  Lázní B loves.

 Vzpomenete-li na skromného, vzácného lov ka s námi, d kujeme.

Viktorie Ž árová s rodinou.

TICHÁ VZPOMÍNKA
19. zá í by oslavil 70. narozeniny

 pan Karel Cvejn z Náchoda
 a 29. prosince uplynou smutné dva roky,

kdy nás náhle upustil.

Stále vzpomíná p ítelkyn  Jana a její d ti,
dcera Janina s manželem a syn Bob s rodinou

Pronajmu prostory
v Náchod

blízko centra, vhodné pro 
modeláž neht , manikúru,

pedikúru apod., samostatná
voda. Cena dohodou.

TEL.: 608 329 080

VZPOMÍNKA
Dne 25. 12. 2011 uplyne 10 let,

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Jaroslava Duchá ová,
roz. Hanušová z Vysoké Srbské – Zlí ka.

Kdo jste ji znali, vzpome te prosím s námi.
Stále vzpomínají manžel a d ti s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 16 let

od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová
z Nového M sta nad Metují.

Kdo jste ji znali a m li rádi, vzpome te s námi.
Syn Ivan a družka Ji ina

 Vánoce. Ulice rozzá ené tisíci sv tel, slavnostní výzdoba a koledy zn jící na každém kroku nenechají 
nikoho na pochybách, že jsou tu zase. Jaké letos budou? Budou mít to správné kouzlo? Co tentokrát 
nezapomenout ctít tradice, ale vnést do t chto každoro ních sváte ních chvil n co nového? Tak t eba 
ob d na Št drý den. Nezkusíte letos n co úpln  jiného? O to p íjemn jší a nové možná bude t šení 
na zlaté prasátko. Podle tradice byste ke št drove erní tabuli m li usednout s první vycházející hv zdou.

 Náš dárek pro tená e, váno ní recepty pro št drove erní ob d i ve e i, jsou také plné 
hv zd, t ch gastronomických. Jsou totiž moderními obm nami asto prastarých recept , které 
mají novou, zdrav jší podobu a vzhled, ale p esto jsou vynikající. Možná z stanete u rodinné 
klasiky, ale m žete také vyzkoušet novinky. 

 Ale pod talí e nezapome te v každém p ípad  položit rybí šupinu. Pro št stí! Toho, spole n
s váno ní pohodou a pevným zdravím v roce 2012 p ejeme našim tená m vrchovat . A sa-
moz ejm  také dobrou chu !

Rolka z candáta s listovým špenátem a jáhlovým rizotem 
600 g masa z candáta, 300 g listového špenátu, s l, pep , esnek, rybí ko ení.
 Listový špenát spa íme, ochutíme solí, pep em a esnekem. Candáta oko eníme rybím 
ko ením, navrstvíme na n j listový špenát, zarolujeme a zabalíme do potravinové fólie, 
ve které rolku mírným varem asi 10 minut va íme.

Jáhlové rizoto
300 g jahel, 100 g šalotky, 80 g sušených hub, s l, pep , esnek, sádlo.
 Na sádle orestujeme šalotku nakrájenou na p lkole ka, dále sušené houby a posekaný 
esnek. Zalijeme vodou a p isypeme jáhly. Va íme dom kka a vodu p iléváme jen v p í-

pad , že jí bylo opravdu málo, protože rizoto má mít hustou konzistenci. Dochutíme solí.

 Další nadílku výborných váno ních recept  najdete na webu ECHA v sekci Partne i.

Text p ipravili Bc. Ji í John a Mgr. Renata Lelková
St ední škola hotelnictví a podnikání S MSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Vánoční hvězdy na stole



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.

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

DÁREK, DÁREK, 
KTERÝ POTĚŠÍ!KTERÝ POTĚŠÍ!

  

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, 602 286 568, 774 202 921
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

„Pohodové prožití Vánoc a v roce 2012
 hodně zdraví, štěstí a lásky všem dobrým lidem 

přeje RK REKA“
Helena Jarošová, Tomáš Remeta



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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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

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

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

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Hodně úspěchů na zemi
i ve výšinách. PF 2012

eštaP

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

Marius Pedersen a.s. 

Vážení tená i, jako v minulosti tak i letos mi dovolte, 
abych vás informoval o d ní v naší spole nosti v letoš-
ním roce, o n kterých našich zám rech a o službách, 
které m žete na skládce odpad  v K ovicích využít.

V letošním roce pokra ovala rekultivace napln ných 
etap skládky a to jak technická, tak i biologická, jak 
je možné vid t p i pr jezdu kolem naší skládky. Sta-
vební práce na skládce neutichnou ani v p íštím roce, 
kdy by m lo prob hnout dokon ení výstavby další 
etapy skládky K ovice. Tato nová etapa by m la být 
v provozu cca 7 let, p epo ítáno na sou asný ro ní 
p íjem odpad  na tuto skládku. Mnohé z vás asi na-
padne otázka, a co po uplynutí této doby? Všechny 
bych cht l touto cestou ujistit, že naše spole nost již 
nyní pracuje na r zných variantách nakládání s od-
pady v této oblasti po ukon ení životnosti skládky. 
Takže možnost legáln  se zbavit odpadu pro ob any 
i podnikatele z blízkého okolí bude zachována.

P ipomenu možnost ukládat na skládku k legálnímu 
odstran ní (likvidaci) odpady s obsahem azbestu - 
tedy p edevším eternit.

V areálu skládky funguje p ebudovaná kompostárna 
(s kapacitou cca 5.000 tun/rok). Toto za ízení je ur-
eno k využívání biologicky rozložitelných odpad ,

tedy odstran ní t chto odpad  procesem kompostování. 
Vzniklý kompost využíváme p i rekultivaci t lesa
skládky a pro technické zabezpe ení skládky, p i b ž-
ném denním provozu.

Další za ízením v areálu skládky, které m žete            
v pr b hu roku využívat, je shromaždišt  nebezpe -
ných odpad . V tomto za ízení shromaž ujeme ne-
bezpe né odpady svezené z okolních m st a obcí, 
p ed jejich transportem do místa jejich kone ného od-
stran ní nebo využití. Tohoto za ízení rovn ž slouží 
drobným podnikatel m z blízkého okolí.

Ve spolupráci se spole ností TEDOM Energo s.r.o. 
T ebí  nadále zabezpe ujeme využívání skládko-
vého plynu, který obsahuje metan a lze ho tedy 
využít pro výrobu elektrické energie. Elektrická 
energie se vyrábí prost ednictvím kogenera ní 
jednotky, spalováním tohoto skládkového plynu, 
který se tvo í v t lese skládky.

Záv rem dovolte, abych vám za naši spole nost 
pop ál p íjemné prožití váno ních svátk , pevné 
zdraví v novém roce a mnoho úsp ch  v osobním 
i pracovním život .

Za Marius Pedersen a.s.
Ji í Herold

skládka Křovice

P ij te si užít poslední noc p ed Št drým dnem. V pátek 23.prosince od 20 
hodin se náchodský Music bar Sfi nga ot ese v základech. Uskute ní se tam akce 
XMASS BOUNCE a v te, že to bude po ádná jízda! Návšt vníci se mohou t šit
na nejrozjet jší váno ní párty v kraji, kterou svou p ítomností poctí i fenomén 
eského Youtube posledních týdn , moderátor a zp vák RAEGO! 

Náchod ožije den p ed Št drým dnem!



Děkuji všem svým zákazníkům a jejich páníčkům za projevenou důvěru v letošním 
roce a do roku nového přeji hodně zdraví, spokojenosti a zachování přízně.

Marta Stražická* Nabízíme vánoční dárkové poukázky *

úsp šný je Memoriál Jirky Beka, na kterém spolupracujeme s místními 
mladými hasi i. Pokládám za velmi d ležité dát d tem a mladým lidem 
možnost trávit volný as smyslupln  a ukázat jim n jaký cíl. I proto se 
snažíme naše projekty sm ovat ke sportu a to všech druh  (mažoret-
ky, akrobatický rokenrol, fotbal…). Rozhodn  ale nezapomínáme ani 
na lidi hendikepované. Jsem rád, že se poda ilo zprost edkovat návšt -
vu p edsedkyn  Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením v Ná-
chod  a vym nit si vzájemn  informace, dojmy, obavy a domluvit se 
na další spolupráci. No a ur it  nesmím zapomenout na novou sanitku 
pro Vodní záchrannou službu, na jejíž koupi jsme se podíleli. Pokud 
mohu mít n jaké novoro ní p ání, pak je to, a  z stane co nejmén  vy-
užitá, ale když už, tak a  slouží nejlépe, jak m že.
 Náchod je živé, m nící se m sto, které se stává stále lepším mís-
tem pro život svých obyvatel. Po mnoha letech se poda ilo otev ít
nový prameník Idy a nácho áci tak mají další místní chloubu (do-
konce posv cenou arcibiskupem Dominikem Dukou). Na zpro-
vozn ní prameníku pracovala celá ada lidí, a to ve svém volném 
ase a bez jakékoli odm ny, jen proto, aby se dobrá v c poda ila.

A to je ze všeho nejd ležit jší. Když každý z nás bude d lat co 
m že, aby se nám tady žilo lépe, bude p emýšlet o lidech a v cech
kolem sebe a as od asu se zastaví, aby se ohlédl, vrátíme nejen 
váno nímu asu jeho smysl, ale sami sebe vrátíme k t m správ-
ným hodnotám, na které nikdo reklamu nenato í.
 P eji proto do roku p íštího nám všem více asu. asu na nad-
hled nad hloupostmi a malichernostmi, asu na soucit s druhými, 
asu na vnímavost a pochopení, asu na klidné zastavení. Možná 

budeme mít pod strome kem mén  v cí z reklam, ur it  ale bu-
deme mít lepší spánek.    
                                                                     Petr Pakosta
                                                   senátor Parlamentu R

 Tak a jsou tu zas – Vánoce a s nimi i konec roku.  Když se rozhlédnu kolem sebe, a už jdu 
zrovna pražskou nebo náchodskou ulicí, jedu autem i sleduji televizi, za ínám mít pocit, 
že se nám tyhle svátky trochu zm nily. Ze všech stran slyším, že jedin  když si koupím ten 
nejlepší deodorant, to nejdokonalejší auto a vezmu ten nejvýhodn jší úv r, budu mladší, 
š astn jší, vo av jší, žádan jší… Místo tichého a klidného rozjímání se stáváme štvanci, 
hnanými za konzumními lákadly, která se na nás hrnou z reklam. Když potom ve er dopad-
neme p ed televizní obrazovku, slyšíme naopak jednu katastrofi ckou zprávu vedle druhé, 
od hospodá ských výsledk lenských stát  Evropské unie, p es uprchlé v zn  a d sivé 
statistiky dopravní nehodovosti až po hrozící celosv tovou fi nan ní krizi. Aby lov k mohl 
po takovém dni usnout, cht lo by to malý zázrak.
 Zkusme si proto takový zázrak sami vytvo it. Možná by k n mu (a tedy i k našemu lep-
šímu spánku) sta ilo, kdybychom vrátili adventnímu asu jeho p vodní význam a smysl. 
Vždy  p edváno ní doba byla vždy ur ena k zamyšlení a rozjímání nad v cmi d ležitými 
a podstatnými pro náš život a vztahy a k ur itému bilancování celého uplynulého roku. 
Poj me se tedy aspo  na chvíli zastavit a ohlédnout se zpátky na to, jaký byl rok 2011.
 Každý z nás má tendenci posuzovat rok podle velkých událostí, které se v n m  staly. 
N kdo nám onemocn l nebo se naopak uzdravil, dít  propadlo ve škole nebo se nao-
pak dostalo na prestižní gymnázium, vyhodili nás z práce nebo jsme naopak získali lépe 
placenou pozici, n kdo se narodil a jiný zem el. Rok má ale 365 dní a ty jsou napln ny 
spoustou, i t eba drobn jších, událostí, p íhod a setkání, které nás n jak obohacují. Každá 
mali kost, která se nám poda ila, nás posouvá n kam dál a pokud se nám navíc povedlo 
ud lat n co pro druhé, ur it  to nebyl rok ztracený.
 Když pominu – trochu trpký - pocit zadostiu in ní, že na má slova o životaschop-
nosti a úsp šnosti evropského panstátu došlo, myslím, že rok 2011 byl úsp šný. Sta í, 
když se z globálních m ítek a celosv tových problém  p enesu zp t k nám na ná-
chodsko. Když se podívám do zpráv z innosti našeho Nada ního fondu a p ipomenu 
si, kolik v cí se povedlo, kolik projekt  se uskute nilo a kolika lidem jsme mohli být 
užite ní, ur it  to nebyl rok marný.
 Velmi úsp šn  již n kolik let pokra uje projekt D ti d tem – splupráce mezi žáky z No-
vého m sta a rumunského Gerniku, kterou podporujeme od samého po átku, stejn  tak 



                                             Náchod
výrobce elektromotorů do spotřebičů 
pro domácnost, dům a zahradu přeje všem 
partnerům a zaměstnancům klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný rok 2012

Váno ní dárek
pro dopravu v Náchod
 Ministr dopravy R Pavel Dobeš zavítal v rámci své návšt vy Královéhradeckého 
kraje na téma dopravní problematiky regionu také do Náchoda. 
 Starosta Jan Birke v rámci jednání, na kterém byli, mimo jiné,  p ítomni i další 
líd i náchodské ty koalice: Ing. Aleš Cabicar (TOP 09) , Mgr. Karel Petránek 
(SNK – ED), Ing. Tomáš Šubert (Patrioti)  seznámil pana ministra  s nedávno 
realizovaným ešením dopravy v centru Náchoda, kdy se poda ilo díky zm nám
sm r  v n kterých místních komunikacích uleh it doprav  na státní komunikaci 
I/33 procházející st edem m sta.
 Ministr Pavel Dobeš uvedl, že ministerstvo dopravy je Náchodu p ipraveno 
poskytnout pomoc pro realizaci dalších zm n, které uleh í náchodské dopra-
v . Na rok 2012 je vy len no v rozpo tu ministerstva 38 mil. K  na úpravy 
kruhových objezd  „u Slávie“ a „u edoku“ a na výstavbu nového kruhové-
ho objezdu u dopravního h išt  v B lovsi. To mohu tady a te  slíbit“, uvedl            
ministr dopravy Pavel Dobeš. 
 „Pane minist e, pro obyvatele Náchoda je to skv lá zpráva, ekl bych p ímo
váno ní dárek“, komentoval p íslib ministra starosta Jan Birke.

(zleva) ministr dopravy Pavel Dobeš, starosta Náchoda Jan Birke

Medové pe ivo
u v ela

 Pe ení perník  p ináší radost, je vo avé 
a krásné, n kte í si vánoce bez perní k
nedovedou ani p edstavit. Vánoce jsou 
skoro „ za dve mi „ a tak v ela i ZO SV 
o.s. eská Skalice zorganizovali v pro-
storách místní klubovny zahrádká  kurz 
pe ení medových perník . Pozvali si paní 
Kate inu Zavackou z Potštejna, která má 
dle jejich slov vystudovaný obor v ela
v Nasavrkách a na úkor tohoto kurzu je ve-
dená jako u itelka zpracování medu v ku-
chyni. Sice má sv j „tajný recept„ na chut-
ný perník, ale k eskoskalickým v ela m
p ijela pochopiteln  již s jiným receptem. 
P edem p ipravené t sto (nebo  prý „ ím 
starší, tím lepší„) si 17 ú astnic kurzu ješt
dod lalo a p ítomní muži – v ela i se pak 
starali o pe ící trouby, hotové pe ivo poté 
natírali a t ídili dle pokyn  na stoly. Byla 
zde opravdová d lba práce. Zdobení upe-
ených perník  bylo v režii žen, ale rovn ž

i jednoho mladíka, který zde dokázal svojí 
šikovnost a nápaditost. 
 Dle zú astn né Mgr. B ly Hejzlarové 
již cca p ed 50 lety byl v eské Skalici 
založen kroužek výrobk  z medu. Teh-
dy jej vedla paní Eliška Reslová, manželka 
místního v ela e.
 Takže je zde návaznost na tradici, 
která zde existovala. 
 Záv r tohoto kurzu byl ve znamení 
hodnocení vyzdobených perník , v et-
n  ochutnávky vlastního medu a medo-
viny, pro porovnání s ostatními leny           
eskoskalické v ela ské organizace.

Text a foto  Ivan Vávra   

V neděli 18. prosince od 17.00 hodin 
se v kapli Panny Marie Sněžné na Žernově 
uskuteční koncert renomovaného souboru 

Linha Singers.
Další informace na tel. 603 163 561 

nebo www.linhasingers.com 

Dobenínská 2002 (objekt fi rmy Stamp)
Náchod, Tel. 491 420 309

www.tbnabytek.cz

(vjezd do nám stí)



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

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2012
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD
s.r.o.

PNEU SERVIS

D kujeme všem zákazník m
za projevenou d v ru v roce 2011, 

p ejeme p íjemné prožití váno ních svátk
a št stí v novém roce.

PF 2012

Jan Isák
Pneuservis T. G. M. 140, eská SkalicePneuservis T. G. M. 140, eská Skalice

(naproti erpací stanici Benzina)(naproti erpací stanici Benzina)

SILVESTR 
„U PETRA“

Studnice u Náchoda
Hudba * ve e e

* p ípitek
Jen 250,-K

Možnost ubytování 
pro více osob

Tel. 776 026 703
Více na www.upetra.com

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM - PF 2012



* Prodám garáž v Broumov . Tel. 
776 140 211
* Shaním RD nebo chalupu v Náchod  a 
okolí v cen  do 2 mil. K . P kný pozemek 
výhodou. Tel. 608 245 634
* 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 Náchod : 1. 
lokalita Branka (cena dohodou), 2. lokalita 
Bražec (700 K /m síc). Tel. 777 213 229
* Prodáme stavební parcelu v N. M s-
t  n.M., Na Františku, 1182 m2, inženýr-
ské sít  p ipraveny na hranici pozemku. 
TEL.:773 585 555
* HRONOV - GARÁŽ. Prodám zd nou
adovou garáž s novou st echou v dobrém 

stavu v Hronov .El. 220V.Cenu nabídn te.
Tel:736700440
* Koupím výnosovou nemovitost (fungující 
výrobnu, továrnu apod.). Tel. 739 086 870,      
e - mail: achlum@seznam.cz
* Prodám p knou garáž v eské Ska-
lici 21m2 vhodná i jako sklad. Asfaltová 
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 - do-
hoda. TEL.:775 324 350
* Prodám pozemek v Náchod  - Malé 
Po í í - 6573 m2 - louka - možnost stavby 
zahradního domku. P kné prost edí. cena 
120,- K /m2 (dohoda možná) RK nevolat! 
TEL.: 606951546
* Prodám RD ve výstavb  (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskole-
zy. Cena 499.000K  Tel. 774 699 600,           
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom -
e. D m má 2.N.P. a je celý podsklepený 

4+1 cena 1.859.000K  Tel.: 774 699 600, 
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Koupím stavební pozemek na klidném 
míst . Tel. 739 486 403

* Pronajmu prostory v dom  bývalého 
Obecního ú adu v Dolní Radechové, Ná-
chodská 117. Jedná se o 5 kancelá í, sklad 
a WC v p ízemí domu s parkovacím stáním, 
podl.plocha cca110m2, vytáp ní akum.kam-
ny. Nájemné 4.500,-K  + inkaso, možno 
pronajmout i jednotliv , tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu malou kancelá  (2x4m) 
s výhl.do zelen  poblíž centra, + WC,v 
nov  zrek. dom  v NA. Nutno vid t,
náj.1.500 + el. + vody + topení + kauce., 
tel. 608903070.
* Pronajmu za ízenou prodejnu a hospo-
du ve Slav tín  nad Metují Tel. 732 381 524
* Pronajmeme volné obchodní prostory 
v Pasáži Kamenice v Náchod  na Kameni-
ci. K dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 
60 m2. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV  NA KRAKONO-
ŠOV  NÁM STÍ, 1.PATRO, CCA 170 
M2.VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS CENTRUM 
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV  NA KRAKONOŠO-
V  NÁM STÍ, CCA 123 M2.VHODNÉ
PRO PRODEJNU, ATELIÉR, KANCE-
LÁ E ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 
302 483, 777 606 464

* Prodám zakrslého králíka s klecí, stá í
1 rok, cena za vše 400 K  a mor e s klecí, 
stá í 1 rok, cena v etn  klece 200 K . Tel. 
490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám prázdnou hrobku na h bitov
v Náchod , nová vrchní deska s náhrobkem 
bez nápisu. TEL.:731 418 518
* Prodám z poz stalosti paliv. d íví i s 
p epravkami, fošny jasan, smrk, suché - 
Levn . Tel. 604 611 107
* Prodám selata do výkrmu. Cena 60 K /
kg. Tel. 776 191 392
* Prodám pšenici, je men, tricitale 350 
K /q, pytle vým nou, našrotovat + 50 
K . Krmná epa 200 K /q, brambory 700 
K /q, erná edkev - významn  posiluje 
imunitu 8 K /kg, esnek 130, 100 K , ce-
ler, por za 10 K /kg, p stované bez um -
lých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slav tín, 
e-mali: vl.kocourek@seznam.cz

*  S O U K R O M  *  Š I KOV N  *  R O Z U M N  *  RYC H L E  *
* Pronajmu nový byt 2+kk v Hronov .
Byt je po celkové rekonstrukci a cena je 
4.400 + inkaso. Kauce nutná. Tel.602
133 173

* Nabízím pronájem p kného zcela 
nového bytu v Polici nad Metují. Bytová 
jednotka v kategorii 1+1 o vým e 44m2

za cenu 4 000 K  + energie, bytová jednot-
ka 2+1 o vým e 56m2 za cenu 5 000 K  + 
energie. Nízké 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 , ku-
chy ská vestav ná sk í  a šatní p edsí o-
vá sk í , nové podlahové krytiny. Kontakt 
na e-mail: Nove-Byty-11@seznam.cz

* Koupím byt v OV 2+1, 3+1 cca 60 m2

s balkonem v Náchod , nejlépe ul.B -
loveská nebo Plhov. RK NEVOLAT. 
TEL.:604 725 351
* Dlouhodob  pronajmu byt 3+1, 75 m2,
v klidné ásti Náchod - Branka, nov  zre-
konstruovaný, parkování u domu, sklep, 
velké d tské h išt . Volný od 1.2.2012. Ná-
jem 5500 K  + inkaso. Tel.: 776 021 342
* Pronájem opraveného bytu, neza íze-
ného, 3+1 v eské Skalici. Okrajová ást,
10 min do centra a k vlak. nádraží. TEL.: 
775 303 348
* 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/PRONAJMU DB(56m2)
2+1 v NÁCHOD . IHNED volný. 
739138851
* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. 
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 re-
konstrukce, fotky: www.zivotjehra.web-
node.cz, fotogalerie, cena 655000 K ,
tel.777612068
* Pronajmu dlouhodob  byt 2+1 v Ná-
chod . Možnost prostoru v nedaleké garáži 
majitele. Výhodná poloha, klidné bydlení 
poblíž Montace. Tel. 721 303 867
* Pronajmu byt 2+1 v centru m sta Ná-
chod, 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 Hrono-
v , ul. Husova. Velmi dobrý stav, parková-
ní zajišt no. Cena 4600,- + inkaso. Kauce 
8.000 K . Tel. 777 152 750
* 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,-
. Volné od 1.10.2011. Telefon: 736688742
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru 
m sta Náchod ulice Palachova 1457 u 
okresního soudu. Cena 2500K  + ener-
gie + kauce. Tel. 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu garsonku v Hronov ,
náj.3600,-K  + inkaso. Kauce nutná. 
TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu byt v Hronov , 48 m2,
nov  zrekonstruovaný 1+kk v p ízemí, 
6600,-K /m s. v .inkasa. Kauce nutná. 
TEL.:608 66 77 30

* Pronajmu garáž v Náchod . Tel. 
732 167 291.
* KOUPÍM GARÁŽ v Novém M st  nad 
Metují, tel.737 409 572
* Pronajmu garsonku s balkonem,
garáž, stodolu a stáje, vše v Náchod .
TEL.:608 66 77 32

* Prodám starší RD 4+1 na okraji Nácho-
da s v tším pozemkem. D m je áste n
podsklepen. Vodovod ve ejný, el. 400 ú230 
V. Na pozemku o celk. vým e 2276 m2 se 
dále nacházejí zd né kolny a garáž s mon-
tážní jámou. Ihned volný. Tel. 608 245 634
* Prodám stavební pozemek ve Velké 
Jesenici, 3 km od Rozkoše, 770 m2, tel. 
773 898 198

* Prodám kvalitní katrovanou erno-
zem - travní substrát, ideální k obnov  a 
zakládání nových trávník , do skleník  a 
výsadb . Cena 470,- K /1 m3. Min. odb r
2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* ODON KEYZLAR koupím vše po této 
fi rm  (OKAM) z erveného Kostelce, také 
hledám pam tníky. Tel. 604 72 36 77
* Koupím staré pohlednice do r.1950, 
dále vyznamenání, ády - i socialistické. 
TEL.:608 420 808
* Pohlednice koupím do r. 1945 i celou 
sbírku. Tel. 724 251 357
* Dob e zaplatím staré pohlednice,fotogra-
fi e a poštovní známky, tel. . 724 020 858
* Knihy a asopisy - koupím i v tší množ-
ství, tel. . 722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov , tel. 
. 724 020 858

* Koupím knihy Verne, May a jiné dob-
rodružné, tel. . 722 907 510
* 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, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, vojenské v ci, obrazy, 
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i po-
škozené p edm ty. Tel. 608 811 683
* Koupím starožitné i starší fotoapará-
ty a objektivy v jakémkoliv stavu i p í-
slušenství. Koupím také stereokotou ky, 
meoskopy a jiné fotop íslušenství a NÁ-
RAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap .
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou poz stalost. Peníze 
na ruku. P ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Vykoupím vraky vozidel v jakémkoliv 
stavu, tel: 777222232

* Hledám dou ování VŠ matematiky a 
stroj. p edm t  (Statika, Pružnost a pev-
nost, Kinematika ...). Tel.: 603 924 042
* Provádím p edváno ní úklid, úklid 
po rekonstrukci nebo malování domku i
bytu, provádím jednorázový úklid, mytí 
oken nebo pravidelný úklid domácnosti, 
za ídím nákupy, také pohlídám d ti, zdra-
votní pr kaz mám, zkušenosti a doporu e-
ní také, volejte 737 564 496, cena dohodou

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

* ODKLÍZENÍ SN HU - parkovišt ,
st echy, dvorky, chodníky, na p ání s odvo-
zem, tel: 774437419
* Vyklidíme p dy, sklepy, byty, garáže,
RD, chaty, k lny, p ístavky, vše co p ekáží
- koberce, nábytek, lednice, pra ky, odpad, 
atd. Tel: 775959962

* Nabízím k odb ru koncem 12/2011 2 št -
átka - fenky (matka-drsn. trp. jezev ík,tatí-

nek???)Jen do dobrých rukou tel.605246803
* ivava - nabízím barevná št átka na 
mazlíka. Vychovaná v byt , o kovaná a 
od ervená. Tel. 603 206 743, 491 426 680

* Prodám AVII lanový kontejner. Cena 
53.000,- + DPH. Tel. 604 259 816 

* Chovatel hledá ženu. Zem d lec 54/175 
hledá veselou ženu se vztahem ke zví at m
a p írod . Tel. 777 932 064

* Pronajmu byt 2+1 52 m2, ást. za íze-
ný, v Náchod  blízko centra, v cihlovém 
dom , náj. 4000,-K  v . fondu opravu + 
inkaso, kauce 12 tis. K . TEL.:733 735 709
* Prodám sv tlý byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Polici nad Metují, vým ra 50 
m2. Cena : 490 000,- K . Ttel.: 777 602 884
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v cen-
tru Nového M sta nad Metují, vým ra 48 
m2. Cena : 899 000,- K . Tel.: 777 602 884
* Prodám nov  rekonstruovaný druž-
stevní byt 1+1 v Hronov  o vým e 41 m2.
Cena : 666 000,- K . Tel.: 774 311 404
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod -P í-
kopy, vým ra 32 m2, d m je po revitalizaci. 
Cena : 639 000,- K . Tel.: 777 602 884
* Prodáme byt 1+1 (40 m2) OV v Nácho-
d ,po rekonstrukci-zd né jádro,nová kuch.
linka,výhled z lodžie do klidné ásti.Cena
545.000,-K ,tel.602 204 002.
* Pronajmu p kný byt 1+1 34m2 2 N.P.v 
Novém M st  - Malecí nov jší výstavba 
Nad Stadionem, po celk. rekonstrukci. 
Zd né jádro, plastová okna, plovoucí pod-
lahy, venk. žaluzie, nová kuch. linka. D m
kompl. zateplen JZ orientace. Vratná kauce 
10 000,-. TEL.: 774216172
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchod  na 
SUN, ulice Bílá 1959, 5.patro, ihned volné. 
TEL.: 721 963 679
* Pronajmu dlouhodob  byt 1+kk s bal-
konem v OV v Novém M st  n.Met., ná-
jem 3.500 K  + 1500 ikaso, volný ihned. 
Tel. 732 167 291.
* Prodám byt 3+1 v Náchod , cena 990 
tis.K . TEL.:776 114 975
* Dlouhodob  pronajmu byt 2+1 v Ná-
chod  B loveská ul. od ledna 2012. Jen 
solidnímu zájemci. Pronájem 4500,- + in-
kaso. TEL.:739 490 891
* Prodám p kný byt 2+kk v 2.poschodí 
zd ného domu nedaleko centra Náchoda. 
Byt je po kompletní rekonstrukci, OV, 
sklepní kóje, podíl na spole ných ástech
domu a pozemku, parkování ve dvo e, vý-
hodná cena. Tel. 608 245 634
* Prodám udržovaný byt 1+kk (37 m2)
v OV v panel. dom  v B loveské ulici v 
Náchod , klidné místo, krásný výhled, 
obchod. Cena k jednání 590.000 K . Tel 
602 575 252
* Pronajmu dlouhodob  zánovní byt 3+1
v Hronov  nedaleko centra, kompletn  vyba-
vený v . spot ebi . Volný od 1.1.2012. Cena 
dohodou, kauce nutná. Tel. 721 612 422
* Prodám družstevní byt 61 m2 se zd -
ným jádrem, plastová okna, nová koupel-
na, na sídlišti v Náchod  Plhov . Cena do-
hodou. Tel 602 575 252
* Prodám byt 4+1 Náchod Plhov, zd né
jádro, nová kuchyn , nejlepší lokalita, cena 
dohodou. TEL.:723 876 115
* Hronov - dlouhodob  pronajmu pln
zrekonstruovaný byt 42 m2, se všemi spo-
t ebi i, nájemné 4000,-K  + inkaso, kauce 
nutná, internet zaveden. Tel. 605 33 44 24, 
e - mail: KaMaROZ@seznam.cz
* Pronajmu novou garsonku na Lipím. 
Nová kuchyn , vestav né spot ebi e, tv, 
internet. Cena 2900,- + 1200,- služby. Kau-
ce 10.000, Tel.602 247 247
* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 m2) v 
secesním dom  z po átku 20. století v centru 
Náchoda, cena 60 K /m2. Tel 602 575 252
* Pronajmu podkrovní byt 2+kk v cen-
tru Náchoda na Komenského ulici. Cena 
4500,- +1500 služby, kauce 10.000,- 
Tel.602 247 247
* Pronajmu slunný byt 3+1 v Náchod .
TEL.:605 789 742
* Prodám byt 3+1 v Mezim stí. Po rekon-
strukci - za ízený - volný - k okamžitému 
nast hování. Tel. 723 220 246
* Pronajmu od 1.1.2012 slunný byt 
2+1 v eské Skalici a 3+1 v Nácho-
d  a 2+1 ve Studnici. Povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85
* 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.

BYTY
KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍ CI

AUTO - MOTO

R ZNÉ

“DĚKUJEME VŠEM KLIENTŮM A PARTNERŮM
ZA SPOLUPRÁCI V LETOŠNÍM ROCE A V TOM NASTÁVAJÍCÍM

PŘEJEME HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ”

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

V.Třebešov u Č.Skalice-Pěkná usedlost-komplex 4 budov-obytná (3+1),vel.stodola,chlévy,garáž,pozemek od 4.100 m2 .................2.700.000,-Kč
Náchod-centrum-Komerční objekt (zast. pl. 620 m2) na atraktivní místě-dle ÚP zóna obč.vybavenosti,pozemek 1.107 m2 ........................2,7 mil.Kč
N.Město n/Met.-RD v pěkných lokalitách-ul.Okrajová-větší 5+1- 2,65 mil.Kč!,ul.Husova 2.295.000,-Kč,ul.Rašínova........................... 1,8 mil.Kč!
D.Radechová-RD po rekon.-plast.+střešní okna,plov.podlahy..-1,46 mil.Kč,Teplice n/M-RD-2 vel.byty,možnost ubytování ....................2,69 mil.Kč
N.Město n/M.-Byt 4+1 s garáží,pěkná lokalita,malé náklady na provoz-1.245.000,-Kč a 3+1 OV,plast.okna,po část.rekon ...............1,35 mil.Kč
Náchod-centrum-Víceúčel.RD-byt 3+1 a ordinace s vlast.vstupem...3,5 mil.Kč,Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup.středisek .......................dohodou
Šonov u N.Město nad Met.-Hospodářský RD (2+1) se stodolou a chlévy,okraj obce,pozemek dle zájmu až 8.000 m2 .....................1.270.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M-Větší RD,klidné místo,plast.okna...2,8 mil.Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě .......................1,9 mil.Kč,popř.pronájem
N.Hrádek-RD-část.rekon.,2 byty,půda k vestavbě,na náměstí..880.000,-Kč,Olivětín u Broumova-Byt 3+1 ............. 530.000,-Kč (směna za 2+1)
Slavoňov u N.Města n/M-Hospodářský dům (až 5+1) po část.rekonstr.,s chlévy,stodolou a dílnami,pěkné,klidné místo ....................795.000,-Kč!
Náchod,N.Město n/M.,Jaroměř,Č.Kostelec,Slavoňov, Jestřebí...atrakt.pozemky pro výstavbu RD i ke komer.účelům ..............................více v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

AK NÍ 
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

Vyučuji FJ, RJ
TEL.:773 027 705
Provident - půjčky

24 hod. denně!

Tel. 725 725 816

Slezák Lubomír
Lánská 756, Červený Kostelec

ČALOUNICTVÍ
- oprava čalouněného nábytku

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
- pro firmy a domácnosti

Tel. 733 585 275

Nebankovní půjčky
hotovostní - nehotovostní

Tel. 722 017 653

Hledáme nové pracovníky na pozice:
OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ  

Požadujeme:
- vzdělání strojírenského směru 
- zkušenosti v oblasti obrábění výhodou

Náplň práce:
- obsluha ve vícesměnném provozu

Nabízíme:
- možnost profesního růstu  (seřizování,      
programování)
- dobré platové podmínky 

Tel. 608115435

PROGRESTECH – nástroje s.r.o.

Mediaservis s.r.o. 
hledá doručovatele pro roznášku 

denního tisku a letáků 
pro obec Dolní Radechová a Hronov - Příčnice.

Práce je v ranních hodinách každý 
den pondělí až sobota. 

Vhodné jako přivýdělek. 

Informace: Doručovací středisko, 
Hrašeho 15, 547 01 Náchod 

tel.: 491 422 337, 602 687 833, 
724 006 879

Staň se myslivcem!
Přihlášky do kurzu adeptů pro složení

zkoušek z myslivosti přijímá do 18. 1. 2012
Okresní myslivecký spolek v Náchodě.



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

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          

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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování

 plošných materiál  kuchy ských desek
 parapet  bytových dopl k

 veškerý sotiment truhlá ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
isk
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ě

 S
p

o
leh

liv
ě • servisní prohlídky

• prodej náhradních díl
• opravy karoserií a lakování
• p ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz  FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz  zna ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

www.NABYTEKNACHOD.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2012

výkup železa a barevných kov
výkup autokatalyzátor  za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
v klubovně Harmonie 2,  Rybářská 1819, 

kde se opět sejdeme v lednu při následujících programech:

  L  E  D  E  N     2  0  1  2

 Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť 
jsou i pro  nečleny Svazu  důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové 

výboru MO SD v Náchodě.

Senior klub v NáchodSenior klub v Náchod
„HARMONIE 2“„HARMONIE 2“

  5. 1. . . ve 14 hod. „Za krásami světa“ - posezení u videa s p. J. Zavřelem;
12.  1. . .  ve 14 hod.   pro přátele operety- poslechneme si melodie z nezapomenutelné
                                       „Mam‘zelle Nitouche“,  promítání připravil p. M. Hlaváč;
19. 1. .. ve 14 hod.  „Brazilie“- snímky z cesty doplní vyprávěním p. L. Lukášová;
26. 1. .. od 14.hod. „Postřehy z Ukrajiny“ pro nás připravil  p. O. Mach.
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Husitská 11, Nové M sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV ENÁ ASEM“
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 Garan ní prohlídky nemají jen automobily, 
ale i domy... Nepodce ujte prevenci, která vám 
v mnoha p ípadech ušet í as a p edevším peníze. 
V naší nabídce je i provád ní pravidelných tech-
nických prohlídek dom  v p tiletých cyklech. 
Výstupem t chto prohlídek je zápis, který obdržíte 
a jenž vás bude informovat o závadách s návrhem 
termínu jejich odstran ní a odhadem ceny. 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

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

Tradi ní
setkání otužilc

SK Výtahy Náchod – oddíl 
dálkového a zimního plavání 
Metujští tyg i po ádají jako 41. 
ro ník a 13. ro ník Memoriálu 
Jirky ebí ka setkání otužilc
na ece Metuji v Náchod . Kdy? 
14. ledna 2012 od 13.30 v loka-
lit  Na strži – u zimního sta-
dionu. Akce se zú astní plavci 
z R i zahrani í. Sout ž je za-
po ítávána do eského poháru 
zimního plavání.

Srde n  zvou po adatelé.

p

Váno ní koncert
 M sto Náchod si Vás dovoluje pozvat na Váno ní koncert 
do chrámu Sv. Vav ince na centrálním náchodském nám s-
tí. 20. prosince v 19 hodin zde vystoupí Michaela Nosková,         
Tomáš Löbl a Madalena Joao. Vstupné je dobrovolné. Výt žek 
z celé akce bude poskytnut na probíhající opravu kostela. 

Prohlášení starosty Náchoda Jana Birke
Vážení Nácho ané,

není obvyklé, aby se starosta m sta obracel ke spoluob an m prost ednictvím placeného          
inzerátu. Není to obvyklé, pokud zrovna ve m st  nefunguje ob asník typu Náchodského ne-
asu. Již p ed n kolika týdny jsem požádal vydavatele ob asníku pana Rouska, aby uve ejnil

moji reakci na nepravdivé údaje, které se týkaly len  náchodské ty koalice. Pan Rousek 
m j dopis asi hodil do koše. Místo toho v dalším ísle ob asníku vyšel materiál, který hodn
úsm vným zp sobem serviln  pochlebuje mojí osob  a op t hrub  uráží jiné leny náchodské 

ty koalice. Už dlouho vím, že se panu Rouskovi poda ilo to, o co již léta usiluje. Stal se 
legendou, stal se sou ástí náchodské historie. Bohužel pro n ho, d ležitým pouze ve stylu 
úsm vných fi gurek z Haškova Švejka i povídek Jana Nerudy. 
 Sv t by byl nudným místem pro život, pokud by nebyl zabydlen pány Rousky.  Negativismus, 
velikášství, touha po moci, vlastní d ležitosti, obdivu a uznání – to vše se v nich chaoticky 
prolíná, míchá, zah ívá a hn te. Výsledek je vždy stejný. Podivná sm sice sebeobdivu, vy-
hrožování, urážek, hlouposti a zla. Nevím, jestli n jaká instituce archivuje vydání ob asníku
pana Rouska, ale m la by to ud lat alespo  ze studijních d vod , protože tolik primitivní 
nenávisti a zloby koncentrované na tak malém prostoru, je ideálním studijním materiálem 
nap íklad pro klinické psychology a další znalce.

 Mluvil jsem o zlob  a tady musím uvést jedno krédo, které 
považuji za správné: Aby zlo postupovalo sta í, aby slušní 
lidé ml eli a ustoupili. Nemohu jako starosta Náchoda ml-
et a ustupovat p ed oso ováním a urážením mých vážených 

koleg  a kolegy  z náchodské ty koalice, m stské rady 
a m stského zastupitelstva.

íkám si, kolik asi asu trvá, než napíšete odstavec plný zloby, 
lží a urážek? P t minut, deset minut? Vzpomínám, kolik dlou-
hých hodin, kdy žádná káva na povzbuzení není dost silná, trvalo, 
když jsme s Ing. Alešem Cabicarem, hledali ešení, která by byla 
dobrá pro |Náchod. Kolik asu jsme s Mgr. Karlem Petránkem 
diskutovali na rad  m sta o zásadních otázkách, na jejichž kon-
ci budou opravené ulice i transparentní výb rová ízení. Kolik 
asu trvalo, než se Ing. Tomáš Šubert probral tím vysokým sto-

hem dokument , protože to bylo dobré – dobré pro Náchod a jeho 
obyvatele. Tato nesoum itelnost lží, nesmysl  a urážek na stran
jedné a práce, tvo ivosti a entuziasmu na stran  druhé m  vede 
k tomu, abych se d sledn  a ost e ohradil proti pomluvám, které 
se objevují – a bezesporu i objevovat budou  na stránkách Ná-
chodského ne asu. Cht l bych ubezpe it náchodské ob any, že 
pan Rousek nemá žádný vliv p i rozhodování d ležitých otázek 
pro m sto. Logika a rozum mu vyhradily pouze místo zlobného 
a primitivního glosátora a on se této osudové role zhostil s náleži-
tou sebechválou. Je to ironie, že práv  lidé typu pana Rouska jsou 
testem demokracie a svobody slova, které následn  piln  zneuží-
vají k obrazu svému. Já však nechci nyní, p ed Vánocemi, mluvit 
o lidech typu pana Rouska, protože proti pomluvám, které ší í,
je jediná obrana: Ignorujte to zloaž vyschne, potom se rozpadne 
v prach. Cht l bych mluvit o náchodské ty koalici sdružující 4 
politické subjekty s v tšinovým zastoupením v m stském zastu-
pitelstvu: SSD, Patrioti m sta Náchoda. TOP 09, SNK – ED.  
Neberte prosím jako  p edváno ní patos moje prohlášení, že je mi 

ctí, že mohu být lenem tohoto politického uskupení. Jsem p e-
sv d en, že v této koalici se sešli lidé moud í, zralí, schopni tvo-
ivosti a  nových p ístup . Lidé schopní se navzájem respektovat. 

O politice si lidé myslí ledacos a asto mají pravdu. M it politi-
ku, t ch mnoho slov, frází a klišé – však zase tak t žké není. Sta í
m it skutky. P ed n kolika dny jsme si v náchodské ty koalici
ud lali takovou malou inventuru, abychom zjistili, co se nám po-
da ilo za uplynulý rok koali ní spolupráce. Bylo skv lé zjiš ovat,
že jsme za jediný rok dokázali hodn  z toho, co jsme si vyty ili
jako cíle a vize pro celé ty leté funk ní období. Byla provedena 
zm na náchodské dopravy, Beránek má nového provozovatele, 
získali jsme 40 milion  na další dopravní zm ny v Náchod , sní-
žili jsme po et zam stnanc  radnice a zefektivnili jejich innost,
d sledn  postupujeme proti neplati m a dlužník m v duchu 
pravidla „Dvakrát a dost“. Z radnice p estává být byrokratická 
past pro ob any, navyšujeme podporu náchodskému sportu atd. 
Hodiny, dny, týdny, m síce tvo ivé a poctivé práce. A pak n kde
n kdo prská n kolik minut žlu , zlobu a hloupost na istý list pa-
píru. Papír snese všechno, rozumní lidé by ale nem li! Aby zlo 
postupovalo, sta í, aby  ti slušní ustupovali. To však ode m  nikdo 
o ekávat nem že. Ustupovat p ed urážkami, které n kdo – hlasit
se zast ešující demokracií a svobodou slova – vrší na moje kolegy 
a p átele z náchodské ty koalice, rozhodn  nebudu a vždy se 
proti nim d razn  ohradím.
 Dovolte mi na záv r, abych jménem svým i jménem všech 
len  náchodské ty koalice, kte í mají moji d v ru a na je-

jichž d v ru a spolupráci pln  spoléhám, pop ál všem ob a-
n m Náchoda dobré v le krásný p edváno ní as plný klidu, 
št stí a radosti. 

V úct  Jan Birke – starosta Náchoda
(placená inzerce)


