
Ro�ník 16/�íslo 3/30. ledna 2009                   �ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY              22 500 výtisk�

Příští Echo vychází 13. února 2009

www.novinyecho.cz

REDAKCE 
REDAKCE 

KRÁMSKÁ 29
KRÁMSKÁ 29

NÁCHOD
NÁCHOD

GARÁŽOVÁ VRATA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ  
LIKVIDACE ZÁSOB

AK�NÍ CENY MY�EK
SPORÁK� I PRA�EK

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

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy
ANGLIČTINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)

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

Další informace najdete na www.gatenachod.cz Pro přihlášení do kurzu volejte nebo pište: 
Angličtina: 491 423077 nebo 605 211991, E-mail: jan.moucha@worldonline.cz 

Němčina: 491 420945 nebo 603 440969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

DOPRAVA ZDARMA
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

� Pr�b�žné vedení ú�etnictví 
    a da�ové evidence
� Jednorázové zpracování ú�etnictví 
    a da�ové evidence
� Vedení mzdové agendy
� Ekonomické poradenství
Kontakty: 491 424 924, mobil 606 789 999

Kamenice 107, 547 01 Náchod
Spole�nost s dlouholetou praxí v oboru ú�etního  

a ekonomického poradenství nabízí zájemc�m z �ad 
podnikatel� fyzických a právnických osobtyto služby:

OSLAVILA 100. NAROZENINYOSLAVILA 100. NAROZENINY

Úctyhodné sté narozeniny oslavila 20. ledna 2009 v Domov� d�chodc� a Ústavu sociální 
pé�e v �eské Skalici - paní Františka Cupalová.
 K tomuto význa�nému jubileu jí poblahop�áli syn František s rodinou, p�edstavitelé m�s-
ta �eská Skalice, dále pak zástupci OSSZ Náchod a zam�stnanci Domova d�chodc�. S vel-
mi p�kným kulturním blahop�áním p�išly d�ti z místní Mate�ské školky J.A.Komenského.
 Oslavenkyn� se narodila v Josefov�, celý život pracovala
v textilních závodech Juta, Lina, pozd�ji Tiba, jako p�adlena. Velice ráda tancovala a chodila 
na procházky do lesa, s oblibou sbírala houby Se svým manželem žila rovn�ž v Josefov�, v 
roce 1983 spolu v Hradci Králové oslavili zlatou svatbu. Narodily se jí dv� d�ti. Syn, kte-
rému bude letos 73 let, žije v Rožnov� pod Radhošt�m, dcera již nežije. Do �eské Skalice 
p�išla v listopadu 2001 ze stejného za�ízení ve Stárkov�, kde byla od ledna téhož roku.
 Domov d�chodc� a Ústav sociální pé�e v �eské Skalici byl již podruhé od svého zalo-
žení sv�dkem oslav stých narozenin, první obyvatelka slavila v dubnu 2008.
 Rovn�ž redakce novin ECHO p�eje do dalších let paní Františce Cupalové hodn� zdraví 
a spokojenosti.
Na snímku je symbolický p�ípitek syna a snachy s jubilantkou.

Text a foto  Ivan Vávra             

Celkem t�i zájemci podali nabídky na koupi 
100% akcií Pivovaru Náchod a.s. Nejvyšší 
cenu uvedl pivovar Holba, jehož nabídka se
vyšplhala na 185 milion� korun. Nejv�tší 
rival pivovaru Holba byl LIF a.s. z Liberce, 
který však nabídl pouze 150 milion�, tedy 
nejnížší cenu, kterou náchodští zastupitelé 
za pivovar požadovali.
 Oproti p�vodní nabídce spole�nosti LIF 
a.s. z kv�tna lo�ského roku, která za sa-
mostaný pivovar (bez Beránku) nabídla 90 
milion�, došlo tedy k tém�� stoprocentnímu 
navýšení ceny. Pokud se na svém únorovém 
jednání zastupitelé de� nitivn� rozhodnou 
pro prodej, m�l by si letošní rozpo�et m�sta 
Náchoda polepšit o 185 milion� K�.        kp

Pivovar Náchod
za 185 milion�!

nemají �as jen tak z dlouhé chvíle sle-
dovat hodnoty na teplom�ru za oknem! 
D�kazem je program Senior klubu v 
Náchod�, kde se v únoru uskute�ní �ada 
zajímavých akcí zam��ených p�edevším 
na cestování: ve �tvrtek 5. února - od 
14.00 hodin se uskute�ní posezení u vi-
dea s Josefem Zav�elem na téma „YEL-
LOSTONSKÝ NÁRODNÍ PARK. Op�t 
ve �tvrtek - 12. února od 14 hodin - se 
m�žete t�šit na povídání s Waltrem Elbe-
rem na téma HRA NA TIBETSKÉ MÍSY 
dopln�né zajímavostmi o fenoménu tzv. 
zelených potravin. Ve �tvrtek 19.února 
od 14 hodin vás vzpomínkou na operní 
p�vkyni Jarmilu Hassan Abdel Wahab 
provede Old�ich Zelený.
Poslední únorový �tvrtek - 26.února od 
14 hodin se do�káte posezení u videa 
s Josefem Zav�elem. Téma nadmíru 
zajímavé: Indický CHRÁM TIGRU.                    

/MB/

SENIOŘI

V ÚNORU
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Druhou zemí, kterou navštívíme na naší pouti za specialitami EU, je Itálie. Důležitým mezníkem 
pro italskou gastronomii byla doba vlády císaře Pompilia. Tehdy se totiž zjistilo, že maso kastro-
vaných býků je chutnější. Začalo se také se šlechtěním drůbeže, od Řeků se italští kuchaři naučili 
úpravám zvěřiny. Z dalekých provincií se dovážely doposud neznámé druhy ovoce a zeleniny 
(třešně, meruňky, mrkev, chřest, okurky), od Parthů si Římané osvojili dovednost pečení chle-
ba. Významný byl i vynález jíšky. Později došlo k objevům šlehačky a výroby sýrů. K rozvoji 
italské kulinářské tradice nemalou měrou přispěl i Marco Polo, když dovezl z Číny ukázku rýžo-
vých těstovin. Současní Italové mají v oblibě jednoduchá, lehká a rychlá jídla. Ve velké oblibě 
jsou grilovaná masa s pikantními omáčkami, rozličné úpravy oblíbených těstovin, lehké zeleni-
nové kombinace. Typickým pokrmem je například rissotto, které však vypadá odlišně, než jsme 
zvyklí my. K jeho přípravě se používá kvalitní kulatozrnná rýže, která se doslova rozvaří tak, 
aby pokrm byl kompaktní. Podávání rissotta je v italských restauracích obřadem, bývá vyznačen 
přesný čas jeho podávání, aby bylo čerstvé a kvalitní. Je téměř zbytečné jmenovat pizzu či las-
agne – ty jsou oblíbené i u nás. Méně známým pojmem je např. antipasta – rychlé pohoštění na 
způsob chuťovek. Itálie je také zemí zmrzliny, polenty, typických sýrů - gorgonzoly, parmezánu, 
mascarpone, mozzarely, olivového oleje a tmavého vinného octa balsamico. Věhlasu dosáhly 
kávové speciality, vína a uzenářské delikatesy. Dnes si těžko dokážeme představit zdravé moder-
ní stravování, kde by chyběly některé ze jmenovaných středomořských specialit. 

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.
www.hshronov.cz

Hvězdy 
na talíři

I když se doma asi cítíme nejbezpečněji, zcela bezpečno nemusí být ani tam. Kdo 
občas vaří jistě se již někdy spálil a kdo nevaří zajisté se už alespoň jednou řízl. To 
však nejsou jediná rizika která na nás doma číhají.
Ani u toho nejopatrnějšího z opatrných nelze zaručit, že by se mu úrazy a zdravotní újmy 
zcela vyhnuly. Zákon schválnosti většinou způsobí komplikace v nejmíň příhodné době, 
kdy náš lékař neordinuje a pohotovost je neskutečně daleko a navíc i lékárna je zavře-
ná. Odřeniny, spáleniny, drobné řezné rány, pohmožděniny, puchýře a otlaky bychom si 
mohli ošetřit i samy jen kdybychom k tomu měli nějaké přípravky. Ale nejen pro takové 
případy je dobré mít doma dobře vybavenou lékárničku. Co by měla obsahovat je závislé 
od rizik, která vám hrozí. Jistě vám s tím poradí v každé lékárně. Rozhodně by v ní nemě-
la chvět nějaká desinfekce (např. Ajatin, Jodisol), peroxid vodíku, sterilní gáza (čtverečky 
4x4cm), obinadlo hydrofi lní sterilní i nesterilní, elastické obinadlo, polštářková náplast, 
nůžky, teploměr, přípravek na výplach očí (např. Opthal), léky na bolest nebo snížení 
zvýšené teploty (např. Paralen), lék proti střevním potížím (např. Carbosorb), Borová 
mast 3%, Calcium panthotenát mast a podobně. Domácí lékárničkou nemusí být klasická 
dřevěná skříňka. Stačí potřebné vybavení dát do pevné krabičky (třeba i od bot).
Důležité je, aby se snadno našla a vybavení v ní bylo uložené přehledně. Pokud mož-
no bychom ji měli umístit na chladnější místo mimo přímý dosah slunečních paprsků a 
tepelných zdrojů a mimo běžný dosah dětí. Do lékárničky by se neměly ukládat neozna-
čené léky nebo přípravky a alespoň 2x ročně bychom měli zkontrolovat obsah. Přípravky 
s prošlou dobou použitelnosti musíme vyřadit a lékárničku doplnit o nové přípravky.
Je dobré si k lékárničce pořídit i příručku o první pomoci a občas si ji prostudovat a 
nebo navštívit kurz první pomoci.
Nikdy nevíte kdo bude rychlou pomoc potřebovat. Lékárnička však slouží jen pro pří-
pad poskytnutí první pomoci, ve vážných případech je nutné vyhledat lékařské ošetření 
- rychlou pomoc přivoláte přes tel. č. 155.
Přejeme vám, aby jste lékárničku nepotřebovali často.   Hasiči Nové Město nad Metují

Úraz se může stát kdykoli, kdekoli

Itálie – středomořská 
lehkost v kuchyni

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

ČERVENÝ KOHOUT 
SMUTNĚ SI KOKRHÁ...

   protože ví, že do garáží hasičských profesionálů z Velkého Poříčí přibyl nový přírůstek. Je 
jím vozidlo CAS 15 M2Z na podvozku Mercedes - Benz ATEGO 4x4. Jak nám sdělil depresi 
propadlý „Červený kohout“, jedná se o automobilovou stříkačku, která je určena k přepravě 
požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo 
pěnou (při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody).                                                        (r) 

foto Josef (Pepa) Voltr

AEROBIK ze Stepíku uspěl v Kutné Hoře
   Děvčata z novoměstského Stepíku se 10. ledna zúčastnila závodů v aerobiku Tříkrálový 
Master Aerobik Mix v Kutné Hoře.
Dopoledne soutěžila v cvičení podle lektora, kterým byl několikanásobný mistr světa ve spor-
tovním aerobiku Vláďa Valouch. Do fi nále se dostalo 7 děvčat z Nového Města.
Odpoledne proběhla soutěž Aerobik sólo a Aerobik mini týmy pro jednotlivce a mini týmy. 
Všichni soutěžili s vlastní skladbou.
Výsledky soutěže Aerobik sólo a Aerobik mini týmy
Umístění soutěžících ze Stepíku:
  1. místo - Andrea Michlová (Aerobik sólo), 1. místo - Adriana Švejdarová, Tereza Kochová 
(mini týmy), 4. místo - Patricie Ruferová (sólo), 4. místo - Markéta Maršíková, Karolína 
Nogová (mini týmy), 5. místo - Dominika Martínková, Denisa Rückerová (mini týmy), 7. 
místo - Dominika Kvízová (sólo), 8. místo - Michaela Vítková (sólo), 9. místo - Adéla Vávro-
vá (sólo), 10. místo - Kateřina Ficková (sólo)

Babacup rozjíždí 5. ročník
   Je to neuvěřitelné, ale Babacup letos slaví 5 let!
Nový ročník přinesl spoustu změn. Z původ-
ních šesti týmů zbylo jen pět. Odstoupil loň-
ský vítěz - družstvo DLNK Elišky. Bývalé 
SVC získalo nového sponzora a bude sou-
těžit pod názvem Mapvej.
I v jednotlivých týmech došlo ke změnám. 
Spousta družstev posílila o nové členky, 
takže budeme zvědaví, jak to zamíchá průbě-
hem disciplín a hlavně výsledky.

   Volejbalový turnaj, tradiční první disciplí-
na, přinesla překvapení. Favoritem přede-
šlých ročníků byl tým Integrafu.
Potrápit ho ve třech setech dokázaly jen 
hráčky Hotelu Hynek.
Skvěle se uvedly členky Mapveje.
   Celkové pořadí vypadá takto: 1. místo zís-
kal Integraf, na druhé místo se vyhoupl tým 
Mapvej, 3. skončil Hotel Hynek, 4. příčka 
patří Zoně a 5. týmu UFO.                       PH

Zlepšení životního prostředí
   Rada města Náchoda schválila k 1.2. 2009 
změnu Programu pro podporu životního pro-
středí města Náchoda a doporučila zastupi-
telstvu města schválit v rozpočtu na rok 2009 
navrhovanou částku 688 tis. Kč.
    Cílem změny Programu pro podporu život-
ního prostředí města je podpořit především 
v okrajových částech města zlepšení kvality 
ovzduší formou podpory změny vytápění. 
Kromě toho jsou navrhovány drobné změ-

ny stávajícího znění programu, týkající se 
upřesnění podmínek na podporu ekologické 
výchovy a výsadby zeleně.
   Každoročně byla na tento program uvol-
ňována částka 88 tis.Kč, nově je navržena 
částka ve výši 688 tis. Kč. Pravidla a for-
mulář žádosti o dotaci budou uveřejněny 
na internetových stránkách města Náchoda 
www.mestonachod.cz po schválení zastupi-
telstvem města.                                      NA

VODA CZ 
přijme

VEDOUCÍHO 
REALIZACÍ

Vzdělání SŠ, VoŠ stavební, 
vodohospodářské zaměření výhodou. 

Plat min. 30000 včetně benefi tů 
a zaint. na hospodaření.
Nabídky s životopisem 

posílejte voda@vodacz.com.

Místo Č. Skalice

REVITALIZACE REVITALIZACE 
NÁMĚSTÍNÁMĚSTÍ

  V Hronově bude trvat až do 31. července. 
Do té doby bude také centrální část města 
uzavřena pro dopravu. Revitalizace centra je 
pro Hronov významnou investiční akcí, na 
kterou se podařilo získat značné prostředky z 
Regionálního operačního programu NUTS
II SEVEROVÝCHOD (celkem 60 milionů 
Kč). K revitalizaci zároveň probíhá speciál-
ní prezentace pro veřejnost ve foyer tamního 
Sálu J.Čapka.                                            (r)

KONTEJNER 
DO INDIE

   V těchto dnech by měl být již v Indii kon-
tejner, který byl do tamní Kalkaty vypra-
ven lodí z německého Hamburku v závěru 
loňského roku. Jeho cesta však započala v 
Červeném Kostelci ve fi rmě Batist, kde byl 
kontejner plněn zdravotnickým materiálem.
Jedná se již o 23. kontejner, jež do Indie s 
humanitární pomocí vypravila Nadace sva-
tého Františka z Assisi (Brno). Hodnota 
obsahu kontejneru byla vyčíslena na 4 655 
998 Kč, jeho doprava na indický subkon-
tinent stála - prostřednictvím společnosti 
Čechofracht - 70 000,-Kč.                        (r)

Vlajka vzhůru 
stoupá

  V souvislosti s předsednictvím ČR Evrop-
ské unii bude na náchodské radnici vyvě-
šena vlajka EU, ČR a města Náchoda.             
                                                               kp

   Dne 9.února 2009 by se dožila 100 let paní Valérie 
Růžičková z Náchoda Starého Města.
   Dne 16.února 2009 uplyne 10 smutných let, kdy nás 
navždy opustila.

     Stále vzpomínají syn Jaromír s rodinou, 
příbuzní a známí

TICHÁ VZPOMÍNKA Základní škola, 
Náchod, 

Komenského 
425

Vás zve k návštěvě školy.

Den
otevřených dveří

se pro všechny zájemce bude 
konat v úterý 10. února od 8:00 
do 16:00 hodin v Sokolské ulici.
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
bude jistě zajímat vybavení budovy, 
denní režim, výuka, školní družina i 
školní jídelna.

Aerobik z Nového Města nad Metují 
uspěl na Mistrovství ČR v Praze

V neděli 25.  ledna se v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR v ATS (Aerobik Team Show).   
Za účasti více než 30 týmů, zejména z velkých měst (Praha, Ostrava, Brno, Hradec Králo-
vé..), se družstvu děvčat z novoměstského Stepíku (věk 8 – 10 let) podařilo vybojovat nád-
herné 4. místo se skladbou Rokenrol na střeše. Druhý tým se v kategorii 11 – 13 let umístil 
se skladbou Člověče, nezlob se na osmém místě. Obě umístění jsou velkým úspěchem 
občanského sdružení Stepík  a zároveň reprezentací Nového Města nad Metují, které aero-
bik podporuje. Blahopřejeme děvčatům a přejeme hodně sil do nácviku nových skladeb.

Rokenrol na střeše: Petra Čížková, Anna Drašnarová, Kateřina Ficková, Tereza Kocho-
vá, Marta Kovářová, Dominika Kvízová, Lucie Martinková, Patricie Ruferová, Adriana 
Švejdarová, Michaela Vítková, Sára Langenbergerová, Adéla Vávrová, Andrea Michlová. 
Trenérka: Kateřina Dušková, Jana Michelová.
Člověče, nezlob se: Lucie Daňková, Marie Jirásková, Markéta Maršíková, Dominika Mar-
tinková, Karolína Nogová, Adéla Rázlová, Denisa Rückerová, Diana Pinkasová. Trenérka: 
Jana Michelová.

Místo pro Vaše podnikání

Parkány 347, Náchod

atraktivní 
místo 

v centru 
Náchoda, 

dům je 
v perfektním 

stavu, 

tel: 736 481 756 

Nabízíme prostory 39m2

Náchod

Kojenecké a dětské

NOVĚNOVĚ
PASÁŽ PASÁŽ 

KAMENICEKAMENICE
(dříve za kinem vesmír)

Po-Pá 9-12 13-17  So 9-11,30             



nejlevnější české kuchyně, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy, 
koberce, ložnice, spotřebiče - kompletní sortiment do bytů a kanceláří 

s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou
DŮM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DŮM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092            

NEJVĚTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ČESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
česká kvalita za polskou cenu - např. trojdílná skřín š. 180 v ceně 8.330,-  nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ... II.
V dnešním díle naší dopravní rubriky se budeme věnovat 
tématu „dopravní nehody“, konkrétně správnému postupu při 
dopravní nehodě definovanému novelou zákona č. 274/2008 
Sb. Ptáme se pana Jiřího Volhejna z Autoškoly Náchod, kdy 
vlastně začíná platit tento zákon... „Ptáte se správně, i když již 
několik minut po dvanácté, protože tato novela platí již od 1. 
ledna 2009. A hlavní rozdíl? Ten si hodně řidičů zjednodušuje 
na navýšení limitu pro oznamovací povinnost nehody. Ještě v 
roce 2000 byl tento limit stanoven na 1000,-Kč. Byla - li škoda 
vyšší, musel jste již volat policii. A kdy musím pane Volhejne 
volat policii nyní? V současnosti je tato povinnost vztažena k 
částce převyšující 100 000,-Kč ale... Ale? Je tam samozřejmě 
řada dalších povinností, protože musíte vždy volat policii k nehodě, při které vznikne i 
drobné zranění - o usmrcení účastníka nehody ani nemluvě . Musíte také volat policisty 
vždy, jestliže dojde k jakékoli škodě na majetku třetí osoby, např. poškození zaparko-
vaného vozidla, plotu apod. Pamatujte si také, že policii voláte, když dojde k poškoze-
ní komunikace či jejího příslušenství, jako jsou značky nebo svodidla. Policisté jsou 
nezbytní, pakliže při nehodě poškodíte obecně prospěšné zařízení, například signalizaci 
na železničním přejezdu nebo dojde k ohrožení životního prostředí únikem provozních 
kapalin apod. Volejte policii i v případě, že nebudete sám schopen obnovit plynulost sil-
ničního provozu. Jedná se zejména o případ, kdy havarovaná vozidla brání plynulosti sil-
ničního provozu a jsou hrozbou pro jeho bezpečnost. V ostatních případech byste si měl 
vystačit sám, bez asistence policie. Necháme si pane Volhejne to „ostatní“ na příštích díl 
rubriky, co říkáte? Určitě, budu se těšit.                                www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO

PŮJČKY - HYPOTÉKYPŮJČKY - HYPOTÉKY
bankovní, nebankovní 
půjčky až do 300.000,- 

bez ručitele
Přefi nancování drahých úvěrů a karet 

např. 200.000,- od 3.500,- Kč/měs.

NOVINKA NA TRHU
- Nebankovní úvěr až 250.000,-
- Bez zkoumání bank. registru

- Peníze do týdne na účtu
Do 50.000,- bez potvrzení o příjmu!

Tel.: 491 420 391, 775 345 348, nám. TGM 43 
(budova pošty, 2.patro), 547 01 Náchod
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Osobní trenér poradí a pomůže
   Loni touhle dobou jsem se rozhodla začít 
se sebou něco dělat a proto jsem se roz-
hodla zkusit fi tness. Bohužel, když jsem 
poprvé přišla do posilovny, cítila jsem se 
jak „nahá v trní“.
Měla jsem ovšem štěstí, protože v tu chvíli 
mě oslovila žena, která mně nabídla služ-
by osobního trenéra. Řekla jsem si „proč 
to nezkusit“. Dnes už o ní můžu mluvit ne 
jen jako o skvělé osobní trenérce, ale záro-
veň i jako o kamarádce, kterými jsme se 

postupně staly.
   Proto Vám chci říct, proč stojí za to 
vynaložit čas a peníze zrovna pro cviče-
ní s osobním trenérem. Jednou z velkých 
výhod, je individuální přístup, který určitě 
každý ocení. Ale to není vše, Lenka mě 
naučila nejen jak vhodně a správně cvičit, 
ale zároveň mě i motivovala ke správné 
životosprávě. Naučila mě disciplíně a vytr-
valosti a dokázala mě motivovat a podpo-
rovat, abych dosáhla svých cílů rychleji a 

efektivněji. Díky cvičení jsem zredukova-
la svůj podkožní tuk, zformovala postavu, 
mé kosti jsou pevnější a odolnější a sva-
ly silnější. Tím vším určitě i vzrostlo mé 
sebevědomí.
   Touto cestou ji chci poděkovat a s Vámi, 
kteří máte pocit, že se sebou potřebujete 
něco dělat, se podělit o kontakt na Lenku, 
jako o osobního trenéra fi tness, poradce 
výživy a certifi kovaného instruktora spin-
ning.

Lenka Dynterová: tel: 604 644 550
e-mail: lenkadynterova@centrum.cz

„Každá cesta někam vede,
 některá  je kratší jiná zase delší. 
Je jen na Vás kterou si vyberete.“          

PAMĚT 
FOTOGRAFIÍ
   Na „pamět fotografi í“ vsadili v Hro-
nově při úvahách, jak zdokumentovat 
výraznou proměnu tamního centrálního 
náměstí, které nyní prochází rozsáhlou 
revitalizací. Stane se tak prostřednictvím 
profesionálních velkoformátových pano-
ramatických fotografi í. K jejich expono-
vání byla již vybrána i mladoboleslavská 
fi rma Ing. Branislava Doubka.            (r)     

ZLATÝ TYL
   Miroslav Čermák z Červeného Kostelce 
obdržel zlatý odznak J.K.Tyla za dlouho-
letou činnost v ochotnickém divadle. Je to 
již pátý člen červenokosteleckého soubo-
ru, který toto nejvyšší ochotnické vyzna-
menání obdržel. Dodejme, že pan Čermák 
je maskérem souboru již neuvěřitelných 
53 let.                                                   (r)   

STOP DISKUZI
   Diskuzní forum na internetových stra-
nách města Broumova se dostalo na jed-
nací stůl tamních radních a zastupitelů. 
V závěru loňského roku bylo diskuzní 
fórum pozastaveno, protože se zde obje-
vovalo stále více vulgárních, xenofob-
ních a dalších nevhodných příspěvků. 
Výsledkem hledání kompromisu by mělo 
být zprovoznění diskuzního fóra pouze 
registrovaným uživatelům.                  (r)

UŽITEČNÁ 
GRAFIKA

   Užitečnou grafi ckou pomůcku vytvořili 
v Úpici. Na internetových městských stra-
nách prezentují mapu města, která ukazuje 
působnost městských vyhlášek. Kliknete 
myškou a hned vidíte, zda je v této lokali-
tě zakázáno požívat alkoholické nápoje na 
veřejnosti, kliknete myškou a je jasné, zda 
váš pejsek musí být v této části města na 
vodítku atd. 

(r)    

„Vyhasla svíčka, Ty jsi šla tiše spát, 
na Tebe vzpomínka, kdo Tě měl rád“

Dne 1.2. uplyne jeden rok od úmrtí naší milované 
maminky, babičky a prababičky paní Heleny Kafkové.
Děkujeme všem, kteří v tuto dobu vzpomenou s námi.

S vděčností MAMINKO vzpomíná 
dcera s rodinami      

Atletické přebory
   Třetí lednový víkend byl v atletice ve znamení krajských halových závodů žactva a 
dorostu. Pořadatelem byl AC Pardubice v rámci královéhradeckého i pardubického atle-
tického svazu.
   Těchto závodů se zúčastnila i část tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda, která 
si především přijela zatrénovat a připravovat se tak na nadcházející mistrovství ČR ve 
všech věkových kategorií. Tentokrát byla k vidění nejdříve Dominika Vejpravová - juni-
orka, která v trojskoku skočila 9,97 m. Pak přišla na řadu dorostenky Magda Joštová, kte-
rá si vyrovnala ve skoku o tyči osobní rekord 240 cm. Poprvé na trati 60m se představila 
teprve čtrnáctiletá nadějná začínající atletka Karolína Prouzová (viz foto), která proběhla 
cílem v čase 8,4 sec. V mužské kategorii Jirka Vondřejc zaběhl 60m úsek za 7,0 sec. a jeho 
bratr Jan za 7,3 sec.                                        JV    

SOKOL NÁCHOD hledá pro nový oddíl 

mládeže „TIP – TOP“

CHLAPCE a DĚVČATACHLAPCE a DĚVČATA

 od 8 do 14 let od 8 do 14 let
kteří

a) umí zpívat či hrát na nějaký přenosný hudební nástroj  

b) chtějí se hýbat, recitovat nebo moderovat  

c) nebojí  se veřejně vystupovat

d) mají čas a chu� scházet se v sokolovně každé 

    pondělí od 15 h

Seznamovací schůzka zájemců bude v šatně sokolovny

v PONDĚLÍ  9. ÚNORA 2009 v 15 HODIN

(vzít sebou obuv na přezutí, věci na poznámky, 

kdo hraje, tak hudební nástroj).

ŽALUZIE

RENOVACE BYTOVÝCH
DVEŘÍ

D íveD íve

NyníNyní

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří   textilní rolety 
 vestavěné skříně  renovace dveří  venkovní rolety 

 sítě proti hmyzu  garnýže

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290
Tel./fax : 491 453 373, mobil 603 531 304, andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽA
LU

ZI
E

uvádí v měsíci ÚNORU 2009

 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, 
otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 17.30 hodin, sobota 8.30 - 11. 30 hodin, tel. 491 420 420.

Sleva  30%  na  označené  programy  pro  držitele  průkazů MěÚ v Náchodě,  ZTP a ZTP/P. 
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.  

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.    

  MĚSTSKÉ DIVADLO 
  DR. JOSEFA ČÍŽKA 

  V NÁCHODĚ 
  BERÁNEK NÁCHOD A. S.

* Pondělí 2. 2. v 19.00 hodin
T. Pratchett - S. Briggs: Soudné sestry

Divadlo V Dlouhé
Ab. cyklus - skupina „A“

Vstupné: 290, 270, 250, 230 Kč Předprodej od 12.1.

* Středa 4. 2. v 19.00 hodin
Jakub Smolík

Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč  Předprodej od 13.1.

* Středa 11. 2. v 19.00 hodin 
Velký sál městského divadla

Literárně hudební večer
6 NaChodníku v Baru Babylon

Vstupné: 80 Kč  Předprodej od 15.1.

* Čtvrtek 12. 2. v 19.00 hodin 
Přednáškový sál městského divadla

Homeopatie - léčba bez vedlejších účinků
Přednáška Kateřiny Hofmanové

Vstupné: 50 Kč  Předprodej od 16.1.

* Neděle 15. 2. v 19.00 hodin
N. Coward: Rozmarný duch

Divadelní společnost Háta
Hrají: O. Želenská, L. Zedníčková, D. Rous, 

J. Šulcová a další
Vstupné: 200, 180, 160, 140 Kč SLEVA  

Předprodej od 19.1.

* Úterý 17. 2. v 19.00 hodin
Archi piccoli

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 80, 60 Kč SLEVA 

Předprodej od 20.1.

* Čtvrtek 19. 2. v 19.00 hodin 
Přednáškový sál městského divadla

Horská rapsodie
Dia show Ondřeje Valáška

Vstupné: 50 Kč Předprodej od 20.1.

* Sobota 21. 2. ve 20.00 hodin
Reprezentační ples Města Náchoda 

a Pivovaru Náchod a. s.
Vstupné: velký sál 180 Kč, malý sál 120 Kč,
balkón a k stání 100 Kč Předprodej od 12.2.

* Neděle 22. 2. v 15.00 hodin
Tajemství lesní tůně

Divadelní společnost F. Kreuzmanna
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 50, 40, 30, 20 Kč    

Předprodej od 4.2.

* Úterý 24. 2. v 19.00 hodin
Druhá tráva

Vstupné: 150, 130, 110, 90 Kč SLEVA 
Předprodej od 4.2.

Lenka Dynterová



Realitní kancelář RAKO reality s.r.o. 
- expozitura Náchod

Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272

Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je připravena v naší kanceláři Rako a to denně od 8.00 do 16.00 hod. 

nebo na tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,  

www.rako-reality.cz  

Náchod – DB 3+1, pl. 71m2, nový výtah, okna, budova zateplená, ul. Mlýnská ......................................1.250 000,-Kč 
Náchod – podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě ................................2.840 000,-Kč
Náchod – pronájem prodejny s výlohami, podl. pl. 350m2 v centru, i jednotlivě ................................... 2 500,-Kč/m2/r.
Bohuslavice nad Metují – malý zděný domek se zahrádkou, k bydlení i rekreaci .....................................310 000,-Kč
Horní Radechová - velký zděný dům vhodný k víceúčelovému využití s poz. 1 565m2 ........................3.800 000,-Kč
Náchod – po rekonstr. DB 2+1 na Plhově.................950 000,-Kč a pronájem bytu 2+1, 59m2 .............4 000,-Kč/měs. 
Hronov – RD na rekonstrukci 3+1 s možností další půdní vestavby a zahradou 534m2 ..........................1.590 000,-Kč
Náchod – byt 3+1 v OV, ul.Bílá ......................................................................................................................dohodou,-Kč
Nové Město n/M. – byt 1+kk v OV ..................................................................................................................765 000,-Kč
Studnice u Náchoda – ŘRD 3+1,garáží............1.990 000,- a zděný domek k bydlení i rekreaci ..............490 000,-Kč
Dolní Radechová RD 4+kk na dobře přístupném místě se zahradou o výměře 1 274m2 ........................1.550 000,-Kč
Náchod – RD nedaleko centra se byty (3+kk,3+kk,2+kk) k bydlení i podnikání .....................................2.880 000,-Kč
Náchod – DB 3+1, zateplená budova, nová okna............... 950tis. a DB 3+1 po celk. modernizaci...............1.350mil. 
Náchod – zděná chata s vlastní zahradou mezi Vysokovem a Kramolnou na okraji ...................................560 000,-Kč
Nové Město n/Met. – dům vhodný k víceúčelovému využití na lukrativním místě .................................3.650 000,-Kč
Červ. Kostelec – kancelář se soc. záz...........................................................................................................3 500,-Kč/měs.
Náchod – 2 kanceláře s vyb ..........................................................................................................................6 900,-Kč/měs. 
Nové Město n/Met. - samostatně stojící RD 4+1 se zahradou 802m2, pěkné místo .................................4.200 000,-Kč
Nové Město n/Met. – ŘRD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží, prádelnou, sklepem .........................3.790 000,-Kč 
Vestec u Hořiček – rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ............................................1.180 000,-Kč 
Nové Město n/Met. –byt 1+1 v OV ..................................................................................................................580 000,-Kč
Náchod –byt 3+1 v os.vl. u centra ..................................................................................................................1.390 000,-Kč
Náchod – zahrádka se zavedenou el., vodou ....................................................................................................180 000,-Kč
Česká Skalice – zděná garáž ................................................................................................................................89 000,-Kč

Stavební 
a zednické 

práce
Práce s UNC
Doprava  M26

TS Náchod s.r.o.,
tel.: 731 151 726

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY, 

DOMKY
na pozemní digitální vysílání 

profi digitální sestavy pro terestrální a 
satelitní příjem do STA (technologie 
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), pro-
jekty, rekonstrukce stávajících systémů, 
prodej technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
Českých Bratří 89       491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz         
provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ 
PŘÍJEM CS LINK, 

GITAL LINK
pro domácnosti, rodinné domky, 
panelové domy, hotely, pensiony

profi  digitální sestavy pro satelitní 
příjem do STA (technologie HUMAX, 
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projekty, 

rekonstrukce stávajících systémů, 
prodej technologie, montáž, servis 

TELKABEL CR, s.r.o.          Více informací na tel.:
Českých Bratří 89       491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)                            604 264 708
547 01 Náchod         e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz         

provozní doba: Po-Čt 9-11, 12-16:30, 
Pá 14:30-16:30

491 421 711 

AKCE AKCE 
NOVÉ ZA STARÉNOVÉ ZA STARÉ

staré přivezete, nové odvezete,
staré přivezete, nové odvezete,

zbytek doplatítezbytek doplatíte

VELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJVELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ

obchod@cyklotony.czobchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.czwww.cyklotony.cz

NEBANKOVNÍ PŮJČKY!!
Peníze do 48 hodin.

Zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům, MD.
ŽÁDNÉ POPLATKY, NEZKOUMÁME 

BANKOVNÍ REGISTR.

TEL: 732 635 109

PENZION LÁZNĚ REZEK 
u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE

* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob

Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního 
systému

Vám nabízí prodej
 sádrokartonů  tepelných izolací  zateplení fasád 

 maltové směsi  omítky Terranova  desky dřevoštěpkové a cetris 
 okna Velux  dveře PORTA, KRONODOOR

Provádíme
 montáž sádrokartonů

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

KREDITNÍ KARTY
 Nebankovní hypo na 30 let bez příjmů 
    a poplatků registrů
 Nejnižší úrok v ČR
 Nabízíme až 120% z odhadu
 Ručení kupovanou nemovitostí lze 
    i družstevním bytem

TEL.: 731 817 679        J O L I E S S E
KOSMETIKA           PEDIKÚRA
 barvení řas a obočí, úprava obočí,  odstranění rohové vrstvy,
 celkové ošetření všech typů úprava nehtů, lakování,
 pleti, ošetření rukou, depilace, líčení masáž nohou

Veronika Šálová, Kamenice 142, Náchod, tel. 777 279 954
Po-Pá: 8:00-11:30, 13:00-18:00 bez objednání      

Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

CK Horizont, Kamenice 91, 547 01 Náchod
tel./fax : 491 433 266, mobil: 602 189 477

e-mail: info@horizontck.cz
www.horizontck.cz

NEJLEVNĚJI K NEJBLIŽŠÍMU TEPLÉMU MOŘI!
Po dálnici na Makarskou riviéru (Chorvatsko) do vybavených stanů v Podgoře 

(od 13.6. do 20.6. za 3440,- Kč/os.) 
Ubytování + doprava do apartmánů a hotelů od 5150,- Kč/os. Ubytujeme Vás i na Istrii 

v Poreči a Umagu, na Pelješaci v Orebiči a v Černé Hoře v Budvě, po celou sezónu 
také v Brele, Bašce Vodě, Tučepi a Podgoře v hotelích a apartmánech. 

Sleva 8% z ubytování na vše do konce února 2009     



eštaP klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce
mobil 777 155 344

E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou 

plošinou IP14-3

PŘIJME 
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: 
� SŠ  

� Flexibilita, spolehlivost 
� Orientace ve výkresové dokumentaci
� Komunikativní znalost AJ popř. NJ
� Základní znalost normy ISO 9001  
� Uživatelská znalost práce na PC

Pracovník 
technické kontroly

Nabízíme:
� práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem pro významné zákazníky z automobilové-

ho  a topenářského průmyslového segmentu  � Možnost zaměstnání i pro pracovníky s částečnou ZPS

Kontaktní osoba: Jiří Miler e-mail: j.miler@boltjes.cz

Novinka

Karnevalové zboží

P�j�ovna a prodejna d�tských 
karnevalových kostým�

PANET s.r.o., U Cihelny 634, 
547 01 Náchod, 
(výjezd na HK, „U Rybárny“), 
tel. 604 725 219  www.panetsro.cz

Pracovní doba 

PO-PÁ 6.00-14.00 hod., 

ÚT, ČT 14.00-16.00 hod.

(leden - únor)

P�j�ujeme na celý víkend
Prodej karnevalového zboží

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec 
hledá

  KAMENÍKY
 ŠIKOVNÉ ZEDNÍKY

nebo

� pro práci s kamenem
� Možnost dobrých výdělků

Informace na telefonním čísle 491 462 706

ÚVÌROVÉ CENTRUM
PÙJÈKY NA COKOLIV 

BANKOVNÍ I NEBANKOVNÍ 

až 500 000,- bez ruèitele 

pøefinancování 
nevýhodných pùjèek a karet 

HYPOTEÈNÍ ÚVÌRY 

AMERICKÉ HYPOTÉKY

i bez nutnosti odhadu

až do 100% ceny nemovitosti

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

i bez doložení pøíjmù

bez registrù

odhad zdarma

vyplacení úvìrù i exekucí

nemovitost mùže být i tøetí osoby

RYCHLÉ VYØÍZENÍ 
BEZ JAKÝCHKOLIV POPLATKÙ PØEDEM

tel.: 774 061 137 
 777 061 131      
491 417 180      



Přijmu
asistentky/ty 

do obchodní kanceláře 
v Náchodě. 

Informace
na tel.: 777 345 132 

PO-PÁ

Pro zaměstnance, maminky, 
důchodce a podnikatele

LEVNĚJŠÍ NEŽ V BANCE!
Tel.:608 225 065        

BEZ RUČITELE!

Půjčky!

BEZ POPLATKU!

NEBANKOVNÍ 
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

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

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319

Výkup i z pozůstalosti, z půdy, i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

Pronajmeme obchodní prostory Pronajmeme obchodní prostory 
v centru Náchodav centru Náchoda
120 m2 - 1.patro120 m2 - 1.patro
TEL.:602 462 397TEL.:602 462 397

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY, PŮJČKY

Pro zaměstnance, podnikatele, 
důchodce a ženy na MD

!! Žádné poplatky !!
731 781 250

MOŽNOST SPOLUPRÁCE       

za starý nábytek a nepotřebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod

Mobil: 608 10 38 10, 606 27 04 21
Výhodné ceny při stěhování,

prodeji nemovitosti či likvidaci pozůstalosti.

 

 
   

   
   N

EJVYŠŠÍ CENY

608103810, 606270421

PŮJČKA
skoro pro každého
do výše 160 tisíc.
Tel: 732 635 109

NYNÍ V AKCI 50 - 100 tis.Kč
jen na dva platné doklady

každému
TEL.:603 940 082

Skalici. TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Koupím byt s dluhem, před vystěhováním, 
právní vadou, nebo nevypořádaná manželství. 
TEL.:604 206 419
* Pronajmu byt 3+1 poblíž centra Náchoda. 
Byt po rekonstrukci,plastová okna. Pronájem a 
kauce dle dohody. Tel.:733 688 046 !!Volný k 
nastěhování !!

* Pronajmu garzonieru v Hronově. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu 3 místnosti v RD - Velké Poříčí. 
TEL.:731 78 22 04
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel. 608 
11 00 41
* Prodám byt 1+kk v OV v Náchodě, blízko cen-
tra, po část.rekonstr., celkové zateplení, plast.okna 
atd. Cena dohodou. TEL.:604 611 468 po celý den
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě Růžová ul., kuch.
linka. Nájemné 8500,-Kč vč.inkasa. Vratná kauce 
15tis.Kč. TEL.:739 578 943
* Prodám 1+kk 32 m2 v Hronově, zděný, nová 
koupelna + kuchyň. Cena 540.000 Kč. Tel. 777 
038 022
* Hledám podnájem bytu 3+1 v Náchodě nebo 
blízkém okolí. Možnost nastěhování co nejdříve.
Tel:606 134 305
* Pronajmu byt 2+1 v centru HK. TEL.:491 424 999
* Pronajmu byt 3+1 v České Skalici a byt 3+1 v 
Trutnově. TEL.:491 427 880, 777 027 664
* Nabízíme Vám prodej pěkného prostorného 
bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra Jaroměře. 
Byt se nachází v 1.NP cihlového domu v klidné 
části města. Ve městě je veškerá občanská vyba-
venost cena 890.000Kč. Tel: 773 268 500,775 061 
233 nebo e-mail: elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Jaroměři, nájemné 3500,-
Kč + inkaso. TEL.:775 061 233
* Prodáme nadstandardní byt 3+kk (80 m2), vý-
tah, V. podlaží v Okrové ul. v Náchodě. Tel. 604 
45 80 10
* Koupím byt nebo domek - Hronov, Náchod, 
Č.Skalice, Č.Kostelec nebo Nové Město nad M.. 
Cenu respektuji, RK nevolat! Tel. 723 735 740
* DLOUHODOBĚ pronajmu garsonku 30m2 v 
Novém Městě nad Metují. Byt je zateplen, plastová 
okna. Při nástupu kauce. Byt je volný ihned. Tel: 
608 323 37
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Náchodě - Plho-
vě. Volný ihned.Vyšší kauce. Tel. 604 437 128
* Pronajmu jednomu muži jednu část. zařízenou 
místnost s kab. televizí, na SUN v Náchodě. 2.500 
Kč/měs včetně inkasa. Tel. 603 711 210

NEMOVITOSTI

* Prodám v Doubravici u České Skalice RD 
2+kk - splach.WC, koupelna, sklípek, stodo-
la,poz.450 m2, 2 km od Rozkoše. Cena 750 tis.Kč. 
TEL.:608 245 634
* Nabídněte prosím k prodeji byt nebo dům v 
Náchodě, Novém Městě n.M., České Skalici, v 
Broumově nebo okolí na tel.724 869 259. Děkuji.
* Prodám stavební pozemek (s elektro + vo-
dovodní přípojkou) určený pro výstavbu RD ve 
Spech u Nového Města n.Met. Výměra může být 
dle zájmu 1000-1.200 m2. Cena dohodou, tel. 724 
869 259, RK-Nevolat.
* Pronajmu u Bílé růže v Náchodě jeden kiosek, 
zavedeny všechny inž. sítě, pro podnikání nebo 
jako sklad. Tel. 604 336 337

* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od Nácho-
da v ceně do 1,8 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel. 604 336 337
* Koupíme RD v Náchodě a blízkém okolí s 1-3 byt. 
jednotkami do 3mil. Rychlá platba. Tel.: 608 883 012
* Nabídněte ke koupi pozemek, louku pro koně 
předhúři Orl. h. později i na stavbu. Tel.773 55 90 14
* Hledáme zděný domek k celoročnímu užívání 
i na předělání do 1,3 mil. max NA okolí do 5km. 
Tel.: 604 646 108
* Koupíme býv. zem. usedlost s pozemkem 
cca 4-5000m2 do 2,8 mil. k nastěhování okr. 
NA,TU,RK. Tel.: 608 883 012
* Prodám stavební pozemek o výměře cca 12 
5000 m2 - v k.ú. Česká Skalice, 290,-Kč/m2, tel. 
728 484 794
* Koupím slunný pozemek na samotě do 10km 
od Náchoda pro stavbu chaty. Tel.608 365 036
* Hledáme k pronájmu rodinný domek nejlépe 
se zahradou. Jsme rodina s malými dětmi.Za na-
bídky předem děkujeme.TEL.:776 221 118
* Prodám nájemní dům v Hronově,který se na-
chází v blízkosti Plusu a centra města Hronov.Je-
den byt o velikost 3+1 je již obsazen na dobu urči-
tou a druhý byt o velikosti 1+1 na dobu neurčitou, 
zbylé dva byty jsou prázdné o velikosti 3+1 a 1+0. 
Cena 2.590.000Kč,- e-mail: fninvest@seznam.cz 
Tel:773 268 500, 775 061 233
* Prodám RD 5+1 v České Skalici, celý podskle-
pený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. TEL.:775 061 
233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podsklepe-
ný, cena 2.06 mil.Kč. TEL.:775 061 233, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jaroměři 5+kk, cena 2,6 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e- mail: faifr@seznam.cz
* Prodám menší RD v Jaroměři 2+1 s pozemkem 
o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kč. TEL.:774 699 
600, 775 061 233, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek v Jaroměři 1000 m2 
cena 790 tis.Kč. TEL.:774 699 600, 775 061 233, 
e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám garáž v Novém Městě n. Met. u slévár-
ny, 31m, 160 tis., tel: 602 280 857
* Prodáme dvougenerační RD ve V.Jesenici u 
Č.Skalice. 1NP-3+1 a 2NP-5+1 po celkové rekon-
strukci (samostatný vchod). Na dům navazují 2 ga-

SEZNÁMENÍ

* 41-letý obyčejný muž hledá fajn obyčejnou 
ženskou přiměřeného věku z Náchodska. Tel.: 775 
293 431
* Rozvedený 60 letý 170 cm vysoký hledá spor-
tovně založenou ženu 50-55 let. Náchod a okolí. 
Tel. 608 059 387
* Muž 29 let z Náchoda hledá hodnou ženu do 32 let 
z Náchodska, dítě není překážkou. Tel. 728 221 232
* Jmenuji se Lucinka, bude mi 12 let a bydlím v 
Náchodě 3 měsíce. Moc jsem si k vánocům přála 
poznat maminku, protože ji nemám. Ale nesplnilo 
se mi to. Tak hledám hezkou, hodnou, usměvavou 
maminku a pro tátu (42 let) kamarádku. Děkuji Lu-
cinka. TEL.:606 709 231
* Roz. SŠ 49/178/73 hledá přítelkyni z Náchodska. 
Volat večer, ne SMS. Tel. 603 711 210

BYTY

* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě, v centru, cih-
la, plast. okna, zateplení. K dispozici velký dvůr, 
cena 1.340.000 Kč. Tel. 608 540 491
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v přízemí 
dvougeneračního domu se zahradou v Náchodě - 
Třešinkách. Nájem 5000 Kč + 3000 Kč záloha na 
energie. Kauce 20000 Kč. Ihned k nastěhování. 
Volejte po 15. hod. na tel. 731 443 786
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, po celkové re-
konstrukci, volný od 1.2.09 Tel. 777 828 428
* Nabízíme k prodeji byt 2+1 OV (48 m2) v No-
vém Městě n.Met.-Krčín. Byt se nachází v 1 NP 
okálového domu a je po rekonstrukci - nová kou-
pelna, plast.okna, stropní kazety. Cena: 775.000,-
Kč, Tel.602 204 002 - Ideal Reality.
* Velmi pěkný zděný družstevní byt 3+1 o cel-
kové ploše 78 m2 se nachází v klidné části Nácho-
da, na Brance. Je po komletní rekonstrukci - plast.
okna, nové topení s karmou, dlažba, obklady, lod-
žie je situována na jižní stranu. Cena dohodou. Tel. 
602 204 002-Ideal Reality.
* Nabízíme družstevní byt 3+1 v Novém Městě 
nad Metují- Malecí. Byt se nachází v 1 NP panelo-
vého domu, je s balkónem a součástí prodeje je i ga-
ráž. Cena 1,55 mil. Tel.602 204 002-Ideal Reality.
* Pronajmu velký 1+ 1 (2 + kk) v RD na Pavlišo-
vě v 1NP. Topeni elekřinou nebo lokalní. Nájemné 
3500,- kč + energie.  Tel. 602846331
* Prodám byt 1+kk Nové Město n.Met., OV, plo-
cha 30,5 m2, balkon, obyv.stěna, kuchyně, zařízený. 
Cena 765.000 Kč. RK nevolat. Tel. 774 057 878
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě - ul. Vodárenská 
(Karlův kopec) . nájem 6500,-Kč vč. Inkasa - pro-
nájem na 1-2 roky (možno prodloužit), částečně 
vybavený. Tel. 739 85 29 96
* Prodám byt v osobním vlastnictví 2+kk po re-
konstrukci v centru Náchoda. Tel. 731 028 401
* Prodám byt 4+1 (90 m2) v OV v Náchodě na Bě-
loveské ul., plast. okna, část rekonstr., nutno vidět. 
Volný ihned. Cena 1.750.000 Kč. Tel. 774 329 994 
(V případě zájmu zajistím fi nancování)
* Prodám družstevní byt 1+kk v Náchodě Sta-
rém Městě v zatepleném panelovém domě. Volné 
ihned. Tel. 608 245 634
* Sháníme byt 1+1,2+1 v Náchodě nebo Hronově. 
Tel.: 608 667 734
* Pronájem garsonky Náchod - Plhov. Konečná 
cena vč. poplatků 5100,-Kč. Tel. 775 150 080
* Prodám byt 3+1 - cihlový v Náchodě, u lesa, 
sídliště Branka, plastová okna, balkon, I. poschodí, 
velká koupelna, plynové vytápění + sklep. Cena 1 
650 000,-Kč, možnost dokoupení garáže 7 x 5 m - 
v domě. V garáži 220 V, 380 V, voda, nutno vidět, 
tel. 602 145 222 (RK nevolat)
* Prodám dr. byt 3+1, SUN, ul. Bílá, Náchod. 
Dům je po celk. rekonstrukci, v bytě je nová ku-
chyň, chodba - nutno vidět. Cena 1.200.000 Kč. 
Tel. 603 104 654.
* Prodám družstevní byt 3+1. Místo Bezděkov 
nad metují po částečné rekonstrukci. Cena po do-
mluvě Tel. 773905472
* Pronajmu byt 3 + 1 v Náchodě SUN. Pronájem 
3 000,-Kč + inkaso + vratná kauce 12 000,-Kč. 
TEL.: 732 500 386
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v os.vlast. v 
Náchodě, 46 m2, v 1.NP poblíž centra. Nájemné + 
energie 6.500 Kč, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s terasou, 31 m2 v 
Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájemné + zál. 
na energie 5.100,- Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk v Náchodě, 31 m2, 
ve 2. NP, poblíž centra. Nájemné + zál. na energie 
5.100, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě nadstand. slunný byt 
3+1, 105 m2 po komplet. rekonstrujci v RD ve Vy-
soké Srbské, nájem 5500 Kč, tel. 608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě nadstand. byt 3+1, 95 m2 
v zrekonstr. RD s pěknou zahradou v Březové u Brou-
mova. Možno spoluužívat i další prostory - dílnu, halu, 
půdu, sklep. Nájem 5000 Kč. Tel.608 903 070
* Pronajmu nebytové prostory 25 m2 - s příslu-
šenstvím a zvláštním vchodem. Nové Město nad 
Metují. Tel. 777 790 235
* Prodám byt 3+1 (76m2) věžák v OV v Náchodě 
na Běloveské ul., tel. 604 525 615 volat 16-18 hod.
* Pronajmu 1 místnost ve třípokojovém bytě v 
Náchodě (společná kuchyň, koupelna) - vhodné 
pro sezónní dělníky či studenty. Tel. 608 529 301
* Dlouhodobě pronajmu částečně zařízený byt 
1+1 v OV - s balkonem na sídlišti U NEMOCNI-
CE, nájem 2800,-Kč + inkaso + vratná kauce - do-
hodou. Volný od 1.3.2009, tel. 602 334 276
* Hledám byt u slušného majitele, 1. kategorie, 
kolem 50 m2, za přijatelný nájem. Jaroměř, Česká 
Skalice, Náchod. Tel. 606 924 323
* Prodám byt v Hronově 2+1, cena 1.600.000 Kč. 
Tel. 604 843 082 nebo 007 915 203 55 49
* Prodám byt 3+1 Nové Město n.Met. centrum 
OV částečně zařízený, cihlový, nová kuchyň, kotel 
+ boiler RK NE!! TEL.: 775 562 324
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě a byt 3+1 v České 

ráže, dále dvougaráž s mont.jámou (mož-
nost komer.využití) a techn.místnosti. Na 
pozemku (688 m2) je studna s certif.vodou. 
Cena: 2.195.000,-Kč, tel.602 204 002

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Přijmeme muže, ženy na distribuci knih. 
Výdělek 20-30.000 Kč. Tel. 777 803 359
* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 
6000,-Kč/týden. TEL.:603 731 609
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S 
ADRESOU na tel:732635109
* Pracovní příležitost - práce z domova: 
www.internetjobcz/1 - lze na hlavní i vedl.
činnost

KOUPĚ

* Koupím jakékoli kapesní a náramkové hodinky 
např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* Provedu odhad vašich poštovních známek a 
pohledů, případně vykoupím. Kupuji řády, od-
znaky a vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 
735 593

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty v jakém-
koliv stavu i příslušenství. Slušné jednání platba v 
hotovosti. Tel. 603 549 451

PRODEJ

* Prodáme 5 let starou zimní zahradu, plast, 
4x2,2 m, pořizovací cena 140 tis., nyní za 25.000 
Kč. 2 skříně s nástavcema do ložnice (kombinace 
bílá a mahagon). Cena 1.500 Kč. Tel. 737 169 987, 
491 420 840
* Prodám 2 deky s polštáři z ovčí vlny, nové, ješ-
tě zabalené v orig. obalu, původní cena 19900 Kč, 
nyní za 9500,-Kč Tel.775 122 542
* Prodám jídelní stůl světlý - rozkládací 110 x 70 
/170 x 70/, 1 rok starý Kč,- 1000, Tel. po 15 hod. 
606 55 74 73
* Prodám traverzy „I“(íčka) - délka 11,80 x 40, 2 
kusy, 6,20 x 40 3 ks, 4 x 40 1 kus, betonové profi ly 
ve tvaru U 120 x 150 V6 - 14 ks. Tel. 602 145 222
* Prodám suché štípané palivové dřevo - vázané 
v kolech. Tel. 604 84 41 42
* Prodám velkou klec na hlodavce s příslušen-
stvím 250,-Kč. TEL.: 776 727 901
* Dveře a okna plastová, bílá a hnědá, nová z ne-
uskutečněné stavby. Levně, dopravu zajistím zdar-
ma. Tel: 777106709
* Prodám pšenici a trikitale 400 Kč/q, šrot + 50 
Kč/q, pytle výměnou. Brambory Karin 6 Kč/kg. 
Vše pěstované bez umělých hnojiv. Slavětín. Tel. 
732 381 524

RŮZNÉ

* NĚMČINA, ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA - 
soukr. výuka v Náchodě. Mám státní jazyk. zkoušky. 
Tel. 737 877 46
* Pronajmeme v České Skalici na Husově ná-
městí - od 1.10.09 v přízemí nebytové prostory, 
4 místnosti, předsíňku, WC, cca 80 m2. Vytápění 
Ak. kamny nebo plyn, UT. Vhodné pro ordinace, 
kanceláře, prodejnu. Tel. 731 27 30 00.
* Částečně invalidní 56 let hledá lehčí práci jeké-
hokoliv druhu, např. pomocná síla - mám zdravot. 
průkaz, nebo vrátná, úklid, hlídání objektu apod. 
Tel. 606 924 323
* Pronajmu nebytové prostory v centru Nácho-
da. Tel. 777 960 893
* www.hubnete.cz/vrbata
* Hlídání dětí (i v noci) - ped. vzdělání, dlouhodo-
bá praxe, úklid domácností, žehlení - pracovitost, 
bezúhonnost, zdravotní průkaz. Tel. 739 955 796
* Hledám spolucestující pro trasu NMnM-HK a 
zpět v prac. dny (tel.737637058)
* Hledáme domovníka pro osmibytový dům v 
centru Náchod. Tel. 602 103 775

AUTO-MOTO

* Prodám levně auto OPEL ASTRA COMBI v 
dobrém stavu, r.v. 1996, 1.4, 16V, letní a zimní 
pneu. TK do 5/2010. Tel. 737 97 00 10

*  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  **  S O U K R O MĚ  *  Š I KOV NĚ  *  R O Z U M NĚ *  RYC H L E  *

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 2+KK, 47 m2, OV/B/L/4. pat-
ro, Hradec Králové, novostavba.

 Cena 2.700.000 Kč.
* Prodej bytu 2+KK, 6O m2, DV/B/2. patro, 
bezbarierový,Hradec Králové,novostavba.

 Cena 2.400.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 27 m2, OV/B/3. patro, 
Náchod.Volný ihned.         Cena 660.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 62 m2, DV/B/3. patro,  
Jaroměř, po rekonstrukci. 

 Cena 1.510.000 Kč
* Prodej bytu 2+1, 75 m2, OV/B/3. patro, 
Dvůr Kr.n.L., v dobrém stavu. 

 Cena 1.500.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 52m2, DV, Náchod po re-
konstrukci.                      Cena 1.050.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro, Ná-
chod-SUN, po rekonstrukci.Volný ihned. 

 Cena 920.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 30m2, DV/B/6..patro,v 
centru Náchoda,po rekonstrukci,cena včetně 
zařízení.                          Cena 1.060.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu,Sněžné v Orl.
horách.                            Cena 4.450.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce 
Bezděkov, po rekonstrukci. Cena vč. vybavení.       

 Cena 1.800.000 Kč.
* Prodej staveb. pozemku Náchod-Klí-
nek, svažitý, plocha 1640 m2.

 Cena 1.380.000 Kč.
* Prodej pozemku pro výstavbu RD, Náchod-
Klínek – plocha 11901 m2. 
                                             Cena 580 Kč/m2

* Prodej apartmánů 1+kk,2+kk a 2+kk me-
zonet v Peci pod Sněžkou. Bližší informace 
v kanceláři.

Pobočka Náchod:
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Prodám štěňata něm. ovčáka, čistokrevná bez 
PP. Tel. 604 415 397 
* Ztratil se (v Náchodě) pes belgický ovčák, stáří 
3 roky a nikomu neublíží. Kdo ho odchytí a dá mu 
nažrat a podá informaci na tel. 604 432 986, čeká 
ho vysoká odměna.

AGRO CS a.s. se sídlem v České Skalici příjme:

Vedoucího kompostárny 
pro lokalitu Jaroměř – cihelny

Požadavky:
 organizační schopnosti
 technické znalosti
 časová fl exibilita

Praxe v zemědělství vítána, není však podmínkou

Písemné nabídky se životopisem zasílejte na adresu:
AGRO CS a.s.

Anna Fejklová, Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, fejklova@agrocs.cz
Bližší informace podá: Ing. Klaus vedoucí bioplynové stanice

mobil: 604 586 504



VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE V POLSKU!

Tel. 602 103 775

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

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
prodej, zaměření a montáž dveří SAPELI a KRONODOOR

� prodej nábytkového a stavebního kování
� plošných materiálů � kuchyňských desek

� parapetů � bytových doplňků
� veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

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.

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     

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• Servisní prohlídky       • kompletní servis klimatizací
• opravy karoserií a lakování   • přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika    • prodej náhradních dílů

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

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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: 
� sleva pro důchodce -10%  
� Zimní sleva 25% !!!  
DÁREK (sada na čištění a údržbu oken) v hodnotě 
500,-Kč zdarma při objednávce oken nad 20.000,-Kč

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

P�ijmeme 
zam�stnance do skladu

plošného materiálu v Náchod�.
Požadavky: 

� minimáln� vyu�en 
� pr�kaz �idi�e VZV výhodou 

� znalost práce s formátovací pilou
� zájem o vykonávanou práci

� Nástup možný ihned.

V p�ípad� zájmu volejte 491 424 115 
nebo osobn� ve � rm� 

Truhlá�ské pot�eby Pražák

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.

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí

POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCOMARCO
NÁBYTEKNÁBYTEK
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00

tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

www.MARCONABYTEK.cz

Realitní Kancelář REKA - Doležal a Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

 
RK REKA - RYCHLOST, 

JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

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

Obec: Žďár n.Metují

Okres: Náchod

Větší RD po  rek. 

interiérů vč.všech 

rozvodů,  topení – 

nutno napojit na kotel 

/pevná paliva či plyn/, 

izolací, soc. zázemí atd. 

V přízemí  kuchyň s 

jídel.,  pokoj s krb. kamny, WC, koupelna, veranda a vstup na 

poz. 355 m2. V podkroví 3 pokoje, vše ve dřevě. V ceně garáž 

a dílna. Velmi příjemné bydlení bez dalších investic! 

Zn.: 08D381                                      Cena:  1.795.000,- Kč

Obec:  Náchod                                                                          
Okres : Náchod
Velice pěkný družst. 

byt o velikosti 1+3 

s podlah. plochou 75 

m2 s ve 2. patře pan-

elového domu. Byt je 

po rekonstr.- plastová 

okna, podlahy, zděná 

koupelna a WC, velký 

balkon. Sítě z veřejných řádů, topení dálkové. K dispozici 

menší sklípek, kolárna, sušárna atd. Výborný stav – volný 

po dohodě.

Zn.: 09B396                                    Cena:  1.190.000,-Kč

Obec: Hronov                                               
Okres: Náchod
Větší RD nedaleko 

centra obce.V 

přízemí 3 obyt. míst-

nosti a WC, sklípek, 

spíž, uhelna a garáž. 

V patře  2+kk, 

koupelna, prádelna, 

sklad. Terasa a opl. 

teras. poz. 444 m2. Sítě  veř., 230/400 V, topení lokální 

plyn u domu.  Vhodné i k podnikání. Nutná rek. ploché 

střechy / havarijní stav/ a  opravy domu. 

Zn.: 08D389                                Cena: 1.035.000,-Kč

Obec: Broumov V.Ves                                                
Okres: Náchod
P�vabná, zem.usedlost, 
stávající ze 4 objekt� 
s dvorem do �tverce. 
Domek k bydlení – 1+1, 
WC a prádelna s vanou. 
Velká stodola, p�íst�ešek 
na stroje,  p�ipraveno na 

investice, pískov. sloupy a zárubn�. St�echy a trámoví zdravé. 
P�da k vestavb�. U dom� plyn, voda ve�. a vl. studna, jímka. V 
cen� poz. 3 822 m2. Možno dokoupit další 0,5 ha.
Zn.: 08P352                                        Cena: 1.495.000,-K�

Obec: Vestec u �. Skalice
Okres: Náchod
RD na  super míst� cca 
4 km od �. Skalice. 
D�m po v�tší rek. v�. 
rozvod� a sítí. V p�íz. 
kuchy� s jídelnou, 2 
pokoje, WC s novou 
koupelnou, sklep. V 

podk. 2 pokoje a p�da. Stodola s dílnou, u domu býv. chlév 
se sýpkou a  garáž.Topení ÚT –pevná, voda ve�.,septik, 
el.230/400V. Poz. 1021 m2 - zahrada. Velmi dobrém stavu. 
Zn.: 08D372                                  Cena: 1.750.000,- K�

Obec: Horní Radechová

Okres: Náchod

2 gener. RD na klidném 

místě obce. V příz. byt 

1+2, koupelna a WC. V 

patře téměř dokončená 

rekonstr. vč. plast.oken 

s volnou disp. 1+3. 

Menší sklípek a garáž 

s dílnou k dokončení. Voda ze studny + veřejná, septik, 

230/400V, topení ÚT – pevná paliva. Pěkný, opl. poz. 1 304 m2 

s kolnami.Velmi příjemné bydlení. Volné po dohodě!!

Zn.: 08D365                                        Cena: 2.950.000,-Kč

Obec: Božanov 
u Broumova                 
Okres: Náchod
Klasické zemědělský 
statek na okraji obce.
Objekt sestává z 
obytné části a 2 pros-
torných stodol / pěkná 
dílna s mont. jámou/, 
chlévy a půdy. V obyt. 

domě  v přízemí  byt 2+1 se soc. zázemím, v patře  2 kom-
pletní byty 2+1. Voda  veř. a studna,  230/400 V, septik , ÚT 
– pevná paliva. Poz. 2 417 m2. Objekt po část. rek. interiérů. 

Volné po dohodě! 

Zn.: 08D309                                       Cena:  1.490.000,-

Obec: Vrchoviny
                                                     Okres: Náchod

Pronájem nebyt.prostor 

v 1NP, platová okna, o 

celk. výměře 150 m2. 

Prostory se skládají 

ze 4 místností se soc.

zázemím. Možno 

samostatně 2 místnosti 

pod vl. uzavřením. 

Objekt je napojen na veř. sítě, topení el. – AKU. Možnost 

parkování před domem. Cena bez služeb. Vše ve výborném 

stavu, ihned volné !!

Zn.: 08P380                                      Cena: 13.000,-Kč/měs 

Obec: Chvalkovice
Okres: Náchod
RD v centru obce s 
poz. 1 058 m2. Na d�m 
navazuje tech. místnost 
a prostorná stodola. V 
p�íz. byt 1+ 4, chodba, 
koupelna, WC, komora 
a spíž. Vchod na terasu 
v zadní �ásti domu. 

Sklep a prost. p�da k ves. Voda a odpady ve�ejné, 220/380V, 
ÚT – elektro, p�ipraveno na plyn. Dobrý stav.
Zn.: 07D247                                        Cena: 1.680.000,-K�

Obec: Zlí� u �.Skalice       
Okres: Náchod
V�tší RD s opl. poz. 1 169 
m2 s dobrým p�íjezdem. 
V p�ízemí 1+1 a zapo�ata 
rekonstrukce u 1+3, chod-
ba, 2x suché WC a ko-
mory. Samostatný vchod 
do 1+2 a vstup na p�du 

ideální k vestavb�. Voda ve�., odpady do žumpy, 220/380V, 
topení lokální – plyn u domu. Objekt je starší, nutné opravy a 
úpravy. P�kné, slunné místo. Ihned volné !! 
Zn: 07D224                                      Cena:  995.000,-K�

Obec: Velký Dřevíč

Okres: Náchod

Větší objekt - restaurace 

v centru obce s oploc. 

poz.675 m2. V přízemí 

restaurace, salonek, 

kuchyň, tech.zázemí, 

soc.zařízení a 2 místnos-

ti. Sklep a velkou půdou. 

V patře sál s podiem, výčep a v mezipatře 2 obyt.místnosti. 

Topení ÚT pevná + lokální, 230/400V, sítě veř. Menší dvorek s 

kolnou. Nová střecha a čás el.rozvodů. Stav.tech.stav je dobrý. 

Ideální k podnikání !!   

Zn: 08P347                                            CENA: 1.850.000,-Kč

Obec:  Kleny

Okres: Náchod

Restaurace - 75 míst, 

kuchyň, výčep, 2 salonky 

a kuchyňka, kancelář 

a soc. záz. Sklep, půda 

k vestavbě. V areálu 

kolny a zděný objekt s 

bytem 75 m2. Půda k 

vest., možnost garážování. Poz. 3 343 m2 s altánem a stánkem s 

občerstvením. Voda veř. + studna, odpady ČOV, topení el. + krby, 

230/400 V. Vše ve velmi dobrém stavu a funkční. 

Zn.: 08P316                                  CENA:  3.530.000,-Kč

Obec: Koldín                                                              
Okres: Ústí n.Olrlicí
Velký dům s do-
brým příjezdem 
k všestrannému využití. 
V přízemí velké pros-
tory bývalého obchodu 
vč. tech. a soc. zázemí. 
V patře byt 1+2 / t.č. 
nájemce/ a 3 další 
místnosti, suché WC, 
chodba, velká půda, 

část. podsklepený. Sítě veř., 220/380V, topení lokální. Na dům 
navazuje větší, zděná kolna. Nutné opravy – dobrá investice.
Zn.: 07D270                                          Cena: 395.000,-Kč

Obec:  Velký D�eví�
Okres: Náchod
Bývalá , p�ízemní prode-
jna o podl. ploše 280 m2. 
V objektu  velká prodej-
na, sklady, kotelna a soc. 
zázemí. Sít� zavedeny, 
topení vl.kotlem na 
plyn. Na d�m navazuje 

zabezpe�ený p�ístavek s malou rampou. K objektu pat�í poz. o 
celk. vým��e 1 506 m2. Stav. tech. stav je dobrý. Objekt je vhodný 
k všestrannému využití. Ihned volný !!
Zn.: 08P345                                       Cena:  1.860.000,-K�

Obec:  �eská Skalice
Okres: Náchod
Rovinatá, oplocená zah-
rada o vým��e 1248 m2 
s dobrým p�íjezdem. Na 
pozemku jsou 2 obytné 
bu�ky. Zavedena ele-
ktrika 220V, voda na 
poz. z vl.studny. Na hr-

anici poz. vede ve�. �ád vody a plynu. Zahrada se nachází v 
t�sné blízkosti p�ehrady Rozkoš. Možnost i výstavby rekr. 
objetu. P�íjemné místo k rekreaci.
Zn.: 08Z387                                   CENA:  950.000,-K�

Obec:  Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Pěkný, upravený byt 

1+kk v 1.NP panel. 

domě na M. Předměstí 

o podl.ploše 33 m2,  

napojen na veř. sítě, 

ÚT-  dálkové. Nová 

plov. podlaha, dlažba, 

zasklený balkon, komora v bytě, koupelna se sprch. koutem a 

WC. K dispozici je menší sklípek a kolárna. Možnost parko-

vání před domem! IHNED VOLNÝ!

Zn.: 08B385                                      CENA: 1.190.000,-Kč

Obec: Jaroměř
          Okres: Náchod

Větší byt 1+2 v os.vl., 

v 1. NP zděného domu 

s podl. plochou 66,64 

m2. Celková plocha 

včetně půdy, sklepa 

a dřevníku činí 134 

m2. Byt je udržovaný 

/ nová podlaha, plast,.okna /, sítě veř., Topení plyn WAW. K 

bytu náleží část půdy, sklep a 2 kolny na dvorku. Stavebně 

tech. stav je velmi dobrý. IHNED  K NASTĚHOVÁNÍ!!

Zn.: 08B379                                     Cena: 960.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Nový, nadstandardní, 
atriový RDs podl.pl. 
250 m2. Ve sníženém 
příz.jsou 3 místnosti, 
koupelna a WC, hala 
a tělocvična. V patře 
krásný byt ve dřevě s 
vol. dispoz. – chodba s 
halou, kuchyň, 3 pokoje 
a obývák, vstup na zah-
radu 357 m2 s pergolou 

Velká koupelna a WC. Sítě veř., ÚT plyn. Interiér ve dřevě, 
stylově vybaveno. Prodej s část. vybavením. V ceně  nová, zděná 
garáž cca 50 m od domu. Výjimečné bydlení pro náročné.  K 
NASTĚHOVÁNÍ  !!
Zn.: 08D388                                           Cena: 4.870.000,-Kč

Obec: �ervený Kostelec                                               
Okres: Náchod
Pronájem v�tšího objek-
tu vhodného ke sklad. i 
k výr. s p�íjezdem i pro 
nákl.auta. V �ásti objek-
tu 2 velké haly /550 m2/ 
se soc.záz. a rampami 
– možno i jednotliv�. 

Navazující admin.budova-p�íz.plyn.kotel, vrátnice,WC a v pat�e 
5 kancelá�í v�.soc.záz.Sit� ve�.,ÚT plyn, vlastní parkovišt�. Vše 
v dobrém stavu, možnost dalších úprav. Ihned volné !!
Zn.: 08P394                                   Cena: 25.000,-K�P/m�s.

Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Udržovaná, podsklep. 
chata v zahrád. kolonii 
s nádherným výhledem 
na Krkonoše. V 1. NP 
kuchy�ka s jídelnou, 
sporák na PB, v po-
schodí místnost s terasou 

a v podkroví  možnost  menší ložnice.  Topení  lokál., el. 230 
V, voda sezonní, WC chem.. K užívání poz. cca 400 m2 s per-
golou,  foliovníkem atd.  VELMI ZAJÍMAVÁ CENA!
Zn.: 08H393                                      Cena: 275.000,-K�

Zprost�edkuji kreditní kartu VISA 
na 100 000,-K�.

Pot�ebujete pouze ob�anský pr�kaz a 
1000,-K� p�i založení karty.

Bez p�íjm� a registr�.
Hledáme spolupracovníky.

TEL.:731 817 679
603 940 082

www.doplnek.com



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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 Naše spole�nost odebírá zna�nou �ást zboží z jiných zemí Evropské 
unie a se zbožím vždy obdrží p�íslušný da�ový doklad o dodání. Na 
školení nám bylo �e�eno, že takovýto doklad už sám o sob� je nedo-
state�ný a dokonce se m�že stát dokladem i pozd�ji, než byl vystaven.
M�žete nám k tomu n�co bližšího sd�lit?                          J.P., Náchod
 Do konce roku 2008 vystavil dodavatel z jiného �lenského státu da-
�ový doklad, který obsahoval identi� ka�ní údaje osoby registrované k 
dani v�etn� kódu zem�, která zboží dodává a identi� ka�ní údaje plátce, 
pro kterého je zboží dodáváno. Dále eviden�ní �íslo da�ového dokladu, 
rozsah a p�edm�t po�ízení, datum vystavení da�ového dokladu, základ 
dan�. Po�izovatel byl povinen doplnit na obdrženém da�ovém odkladu 

nebo v evidenci pro da�ové ú�ely chyb�jící údaje, kterými jsou datum uskute�n�ní po�ízení, 
jednotková cena bez dan�, základní nebo snížená sazba dan�, výše dan� a základ dan�.
 Zásadní zm�nou od 1. 1. 2009 je fakt, že doklad p�ijatý od dodavatele zboží z Evropské unie 
již není de� nován jako da�ový doklad, ale pouze jako doklad. Podstatou zm�ny je skute�nost, 
že datum dopln�ní údaj� na p�ijatém dokladu je podle $ 35 odstavce 3 považováno za datum 
vystavení da�ového dokladu (nikoliv už tedy datum, kdy ho vystavil dodavatel z jiné �lenské 
zem�). P�ed dopln�ním údaj� plátcem se tedy ješt� nejedná o da�ový doklad. Plátce je povinen 
doplnit chyb�jící údaje na obdrženém dokladu nebo v evidenci pro da�ové ú�ely do 15 dn� ode 
dne uskute�n�ní dodání. Pokud plátce doklad neobdrží do 15 dn� ode dne uskute�n�ní dodání 
zboží, má povinnost doplnit údaje do 15 dn� ode dne obdržení dokladu. V odstavci 1 uvedeného 
$ 35 je tak nov� uveden obsah dokladu (nikoliv da�ového dokladu) vystaveném osobou regis-
trovanou v jiném �lenském stát� p�i dodání zboží do tuzemska.
 Praktickým dopadem je tak zejména skute�nost, že da�ové doklady budou vystavovány poz-
d�ji (teprve datem dopln�ní je doklad vystaven). �asto tak od roku 2009 „spadnou“ do jiného 
(pozd�jšího) zda�ovacího období, než tomu bylo v roce 2008. V tomto pozd�jším období se 
pak stanou i sou�ástí intrastatových hlášení, p�íp. dalších evidencí, a to p�esto, že u vystavitele 
dokladu v  jiné �lenské zemi budou zahrnuty v období p�vodním jako v roce 2008 (tedy �asto 
d�ív�jším oproti tuzemskému p�íjemci zboží v roce 2009).

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

DAN�, PTÁTE SE JAK NA N�

Riegrova 197, NÁCHOD
v dome�ku naproti Lékárn�

� Nové � lmy každý týden
� P�j�ovné od 30,-K�/ 1 den
          2 + 1 ZDARMA
� P�j�ujeme v pátek nebo 
           v sobotu až do pond�lí -     
        CENA ZA 1 DEN
� Výprodej videokazet á 30,-K�

po - pá 10.00 - 20.00
so 9.00 - 12.00  13.30 - 20.00

ne 13.30 - 20.00

TEL.:607 540 701  

DVD P�J�OVNA
ZAHÁLKA

   Vaše spole�enství vlastník� je spole�enstvím 
lidí, kte�í plní své závazky. M�že se však 
stát, že vaše klidné soužití bude narušeno 
nedodržováním domovního �ádu, neplacením 
úhrad za užívání bytu. Nabízíme vedení soud-
ních spor� s neplati�i �i soudních spor� vy-
plývajících z nedodržování domovního �ádu. 
Tyto právní úkony dokážeme �ešit rychle a 
efektivn�. VY budete bydlet, MY se o VÁS     

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

Náchodští radní schválili pronájem 4. nad-
zemního podlaží objektu �p. 738 N�mcové 
(budova polikliniky) spole�nosti VISUS 
spol. s r.o.,o�ní kliniky, se sídlem v Polici 
nad Metují na dobu ur�itou od 1.1.2009 do 
31.12.2015 za cenu 250 K�/m2.              NA

VISUSVISUS
do Náchodado Náchoda

O podzimu letošního roku podporuje v rám-
ci projektu „I Ty m�žeš pomoci“ DDM Do-
mino Hronov šestiletého chlapce Ousmane 
Soumaha z Guinejské republiky (Afrika). 
Hronovští jej takto na dálku adoptovali s 
cílem umožnit Soumahovi školní vzd�lání. 
Pro jeho celoro�ní výuku je nutno odeslat na 
zvláštní ú�et vždy sumu mírn� p�evyšující 
�ástku 5000,-K�.                                       (r)

ADOPCE NAADOPCE NA
DÁLKUDÁLKU

Na podzim jsme Vám slíbili, že se nás krize nedotkne.
Jak vidíte „nás“ se nedotkla.

Zastupitelé Broumova schválili nákup 
zametacího vozu Dulevo 200 quattro. 
Nový broumovský „savec“ bude komu-
nálním vozem st�ední velikosti vyba-
veným unikátním mechanicko - sacím 
systémem. Jeho odpadová nádoba �iní 
2500 litr�.                              (foto net)

„BROUMOVSKÝ SAVEC“

Od ledna 2009 platí nový zákon o dani z 
p�idané hodnoty. Plátci této dan� se nov� 
stávají i obce, které v daném roce p�ekro-
�í hranici 1 mil. K� limitu, ur�eného pro 
p�ihlášení se k plátcovství DPH. M�sto 
Náchod tuto hranici p�ekro�í nejdéle 
za�átkem února 2009 a proto bude jeho 
povinností se nejpozd�ji 15. 2. 2009 p�i-
hlásit jako plátce DPH a od dubna 2009 
zahájit placení této dan�.
 DPH bude nap�íklad placeno z faktur, 
kde p�íjemci jsou plátci DPH a platba 
se týká nájemného, u placení za komu-
nální odpad, u záloh za služby spojené 
s nájmem, u pronajímaných parkovacích 
míst aj. �inností. V rozpo�tu je již rezer-
vována �ástka 1 mil.K� na placení DPH

.                                       NA

MĚSTO BUDEMĚSTO BUDE
PLATIT DPHPLATIT DPH

JAZYKOVÉ KURZY

ÚNOR    2 0 0 9
„Vyzkoušejte bezplatně naši kvalitu na 

zkušebních hodinách.“
POBOČKY JAZYKOVÉ ŠKOLY 

MAGIC ENGLISH / MAGIC SCHOOL:

Náchod, Nové Město nad Metují, 
Police nad Metují, Praha

tel. 603 508 779, 605 755 744

e-mail : magicenglish@magicenglish.cz

www.magicenglish.cz

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, PJ, HJ, PJ, RJ
SPLŇTE S NÁMI VAŠE 

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

Šéfredaktor: Mirek Brát * Vydání a marketing: Ladislava Škodová * Externí fotoreportér: Ivan Vávra  * Obchodní zástupce: Vladimír Vintera * Adresa redakce: Náchod, Krámská 29, tel./fax: 491 424 522 
Písemn�: P.O.BOX 22, 547 01 Náchod, * Vydavatel: Karel Petránek, Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod, I�O: 16803175  * Zlom a osvit: UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kn�žnou * Podepsané �lánky 
vyjad�ují názory autor� a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele a redakce * (PI) - Placená inzerce * Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí * Zasílání novin je možné objednat v redakci za 
cenu poštovného * Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice �.j.:PP/1-1673/94 ze dne 26.4. 1994. Reg. zn. MK �R E 11970. e-mail: echo@novinyecho.cz * www.novinyecho.cz

NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU


