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Prodejna
strojĪ
a náĢadí
Bďloveská 168,
Náchod

vše pro
PROFI + HOBBY

MALOOBCHOD - VELKOOBCHOD

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

Roþník 15/þíslo 4/8. února 2008
s.r.o.

www.aremic.cz

22 500 výtiskĤ

ýESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

TelekomunikaĀní, zabezpeĀovací a speciální elektronické systémy

E-mail: info@aremic.cz

Tel.: 491 422 100

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
BEZ AKONTACE A S 0%

ROZVOZ AŽ DO BYTU
DO 30KM Z D A R M A

SváĢecí a vzduchová
technika
Plhovské námČstí – Náchod, tel. 491 427 345

www.e-svareni.cz

ČESKÝ VÝROBCE - VÝPRODEJ

Pletená móda MAARA - SLEVA 50%, Halenky MODESTIA - SLEVA 50%

GARÁŽOVÁ VRATA

NEBANKOVNÍ
PģJýKY

LIKVIDACE PRODEJNY

Jste zamČstnanec, dĤchodce nebo cizinec a nechtČjí Vám v bance pĤjþit?

KOŽENÉ ODĚVY - VÝPRODEJ 10% - 50% - 60%

* pro zamČstnance a dĤchodce úvČry již
od 6.000,-Kþ
* žádné poplatky pĜedem!!
* 10 let zkušeností
peníze do 24 h.
Volejte: 603 816 907, po - pá 9.00 - 17.00
www.profireal.cz

Navštivte nás
mobilní telefony vþetnČ aktivací
vysokorychlostní internet
televize v digitální kvalitČ

Petr Pártl
Krámská 30, 547 01 Náchod
tel: 491 431 332, 725502710

Pasáž KAMENICE 91, Náchod
pondělí - pátek 9.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00 , Sobota 9.00 - 11.30
tel. 491 420 094 mob. 775 988 987

www.doplnek.com

EU

PODċKOVÁNÍ
Rád bychom
touto cestou
podČkoval
MČstskému
úĜadu
v
NáchodČ za projevenou gratulaci k mým 80.narozeninám.
ZdenČk Ungrád,
Pražská ul. Náchod

Dne 9.února 2008 uplyne 20 let od úmrtí mé
drahé tety, paní ZdeĖky Hartmanové, úþetní
bývalého Okresního podniku v NáchodČ.
Kdo jste ji znali a mČli rádi, vČnujte jí se
mnou tichou vzpomínku.
Evženie Švejkarová, neteĜ

TICHÁ VZPOMÍNKA

Dne 13.2.2008 vzpomeneme 30.výroþí
tragcké smrti pana Rudolfa Souþka z
ýerveného Kostelce.
Stále vzpomínají manželka SoĖa,
dcera Alena
a syn Rudolf s rodinami

Zahájení provozu anesteziologické ambulance se
zamďĢením na léĀbu bolesti od 8.února 2008
V krátkém þasovém úseku se ve spolupráci Ĝeditele VZP Ing.Pechánka, Ĝeditele Oblastní
nemocnice Náchod a.s. MUDr.Švábla a MUDr.Tillera našlo Ĝešení jak obnovit provoz anesteziologické ambulance zamČĜenou na léþbu bolesti.
Na pĜechodnou dobu dvou mČsícĤ bude ambulantní provoz zajištČn pod ONN, od 1.4.2008
bude ambulance soukromé zdravotnické zaĜízení. Rozsah poskytované lékaĜské péþe zĤstává
beze zmČn. Ambulantní prostory se díky pí. MUDr.Zemanové podaĜilo zajistit
v soukromém zdravotnickém zaĜízení v NáchodČ Pražská ul. (vstup z parkovištČ vedle plaveckého bazénu).
Prostory, které byly vybrány s ohledem na zdravotní stav pacientĤ, mají bezbariérový pĜístup. Jistý komfort pro pacienty je prostorná þekárna, oddČlená ordinace lékaĜe a odpoþívárna
pro pacienty s infusní terapií.
Ordinaþní hodiny: pátek 8 - 16 hodin Kontakt: MUDr.Tiller mob. 737 217 561, tel. 491 424 526

DČkujeme
ChtČli bychom touto cestou
podČkovat panu Vladimíru
Humplovi z Náchoda za poctivý pĜístup pĜi nálezu ztracených kreditních karet.
DČkují Novákovi
DĚTSKÝ SECOND HAND z ANGLIE

VYDRÝSEK
NÁCHOD, v ulici Purkyňova 561
- vedle dětsk.střediska

* dětské oblečení
všech věk.kategorií
* dospělé, outlet next
* přijímáme do komis. prodeje
kočárky

info:
777 602 884

Další nabídka na

P
TI

TICHÁ VZPOMÍNKA

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

www.realityeu.com
Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda na okraji obce oklopen lesy na
svažitém pozemku s výhodnou jihozápadní orientací. Celková plocha pozemků
spolu se zahradou je 1 500 m2 Dispozice: přízemí:veranda, chodba, 3 pokoje
s kuchyní a jídelnou, WC, koupelna, dílna. I.patro:3 samostatné pokoje s chodbou,
půda. El. 220/380V, obec.vodovod + vlastní studna, tepl.voda-bojler,odpady do
septiku, vytápění-ústřední na TP. z Cena: 1 959 000,- Kč

Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, zahrada, 2 patra, 7 místností.......................................449 000,-Kč
Rodinný dům v klidné části obce Bílá Třemešná, zahrada, JZ orientace..............................................2 000 000,-Kč
Rod. dům mezi náměstím a zámkem v Opočně, nutné investice,zahrada..........................................1 390 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň..........................................1 549 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí, vhodná přestavba na byt. jednotky.............................................1 790 000,-Kč
Rodinné sídlo v obci Radeč u Úpice, zahrada, bazén, venkovní pergola..............................................4 930 000,-Kč
Penzion ,,Pod nebem“ ve Zdobnici v O.h., stálá klientela, ubyt., stravování.......................................6 500 000,-Kč
Rodinný dům s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada..................................................2 490 000,-Kč

... s námi se určitě domluvíte ...
ýSN EN ISO 9001:2001

z VÝROBA z MONTÁŽE z SERVIS

PĜijmeme

DĎLNÍKY DO VÝROBY A MONTÁŽE
PLASTOVÝCH OKEN
místo: Malé SvatoĖovice
POŽADUJEME:
z min.vyuþen - strojírenská, stavební profese výhodou z þasová ﬂexibilita
NABÍZÍME:
z po zapracování zajímavé ﬁnanþní ohodnocení z pĜíspČvek na stravování

NÁSTUP PO DOHODċ IHNED
TEL.:608 113 888, e-mail: prosa@proplast.biz

PO-PÁ 8-12 13-17

Ekologická zahrada v mateĢské škole
KaždoroþnČ mají rodiþe dČtí z naší
MŠ, Vanþurova v NáchodČ, možnost
vyjádĜit svou spokojenost þi nespokojenost s prožitým školním rokem
formou dotazníkĤ. KromČ výchovy
a vzdČlávání se mohou vyjádĜit i k
ostatním aspektĤm života ve školce. Z
dotazníkĤ z loĖského roku jsme zjistili
nespokojenost s vybavením naší zahrady. A protože obnova vybavení školní
zahrady se i nám zdála nutná, zaþali
jsme jednat.
Nechali jsme vypracovat projekt ekologické zahrady, která by nám pomohla v uskuteþĖování ekologické výuky

dČtí. Dále vypracovali nČkolik projektĤ na získání potĜebné þástky, bohužel
neúspČšnČ. Z pĜíspČvku od zĜizovatele
(MČsto Náchod) jsme zrealizovali pouze
þásteþnou výsadbu plánovaných plodin a
v souþasné dobČ zaþala výroba kompostéru. ProbČhlo u nás odpoledne - seznámení veĜejnosti se stavem naší
zahrady a s vypracovaným projektem Ekologická zahrada pro dČti. ProbČhla i
podpisová akce pro rodiþe s vyjádĜením
jejich nesouhlasu se souþasným stavem
zahrady. V pĜípadČ zajištČní dalších
financí nás þeká obnovení záhonĤ pro
pČstování bylin a zeleniny, zhotovení

dĜevČného domku pro hraþky a náĜadí s
terasou pro hru, zhotovení sestavy pro

cviþení, kryté sezení pro výuku v pĜírodČ
a další.
L.Jiráková,Ĝeditelka školy

Radovan Míl mezinárodním mistrem SR za rok 2007
Radovan Míl - junior z Kramolny, žák Základní školyv NáchodČ na PlhovČ vybojoval titul mezinárodního mistra Slovenské republiky v motokrose ve tĜídČ MX85.
Jeho vítČzství bylo zcela zasloužené a ve vynikající konkurenci jezdcĤ ze Slovenska, ýeska, Polska, Maćarska a dalších zemí zvítČzil v sedmi závodech z deseti.
NejvČtšími konkurenty byli ýeši Strachota a Sloupský, Maćar Mark Wais a Slováci
Buchstabier a Bolibruch.
Poslední lednový víkend se uskuteþnilo v hotelu SlĖava v PiešĢanech slavnostní
dekorování na setkání mistrĤ Slovenské motocyklové federace.
Zde získal mladý Radek nejen pohár mezinárodního mistra, ale i pohár za další
vítČzství v poháru SMF mládeže za rok 2007. Ve stejném roce byl Radek úspČšný v dalších závodech, jako napĜíklad v poháru stĜediska motokrosu Pardubice,
východoþeském poháru, v pĜeboru Moravy a Vysoþiny a dalších závodech. Stal se i
suverénním vítČzem maćarsko-slovenského poháru a nedal tak šanci pĜedním moto-

 Foto z vyhlášení mistrĤ SR v PiešĢanech, Radovan vlevo - archiv
závodníka

krosovým závodníkĤm, pĜedevším z
Maćarska.
OkamžitČ po skonþení sezóny 2007
se spolu s otcem zaþali pĜipravovat na
závody mistrovství ýeské republiky
v motoskijöringu. Bohužel snČhové
podmínky v letošním roce
dosud nedovolily odjet ani jeden mistrovský závod.
Zaþátek sezóny 2008 však pro mladého Radovana nezaþal dobĜe. Byl nominován mezi 20 nejlepších závodníkĤ v
kategorii junior na mistrovství ýeské
republiky v halovém motokrosu. První
závod, který se jel v ýEZ hale v OstravČ jako MotoXshow nedopadl dobĜe.
Již v treningu jeho nová Kawasaki 250
odmítla poslušnost a následoval pád
a velmi nepĜíjemné zranČní. Došlo k
fraktuĜe zápČstí na obou rukou, operace ve Fakultní nemocnici
v OstravČ a odklad treningu a závodĤ
v letošním roce.
Již dnes však Radovan plánuje, jak po
uzdravení bude posilovat a trénovat,
aby stihl první závody v mistrovství
ýeské republiky a Slovenské republiky v nové silnČjší tĜídČ MX125.
BlahopĜejeme Ráćovi k vynikajícím
výsledkĤm v uplynulém roce, za vzornou reprezentaci Základní školy na
PlhovČ, mČsta
Náchoda a východoþeského motokrosu na domácích tratích i v zahraniþí.
PĜejeme brzké uzdravení a elán, abychom se spolu s ním mohli tČšit z jeho
bojĤ a výsledkĤ v roce 2008.
text Petr Hornych

ýSN EN ISO 9001:2001

z VÝROBA z MONTÁŽE z SERVIS

ÿESKÝ VÝROBCE
¾ PLAST
(plastová okna, dveĜe)

¾ DġEVO
(eurookna, dveĜe)

¾ HLINÍK
(okna, dveĜe, rolety,
garážová vrata)

Polní 468,
Nové MČsto nad Metují
Tel./fax: 491 472 927,
777 113 020
Areál IDA 843,
Malé SvatoĖovice
tel: 499 886 131, 775 113 999
e-mail: info@proplast.biz
www.proplast.biz

) Kvalita je prioritou
 ) Kvalita je výzvou
 ) Kvalita je životní styl
 ) Kvalita je slovo...
a my slovo držíme!

NEJVĎTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ÿESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
þeská kvalita za polskou cenu - napĜ. trojdílná skĜín š. 180 v cenČ 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:

nejlevnČjší þeské kuchynČ, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotĜebiþe - kompletní sortiment do bytĤ a kanceláĜí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

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

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,
andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

z
z
z
z

KDYSI A
DNES
Je název malého velkého historického srovnání pohledĤ na ýervený
Kostelec. Najdete jej na internetových stranách www.cervenykostelec.
cz. ProstĜednictvím fotografií se tak
mĤžete pĜesvČdþit, co všechno odnesl
þi naopak pĜivál þas....
(r)

shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
SLEVA 10%
renovace van z textilní rolety z těsnění
NA ŘETÍZKOVÉ
vestavěné skříně na míru z renovace dveří
venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže
ŽALUZIE

AN
Profesní prĪkaz pro ĢidiĀe nad 3,5 t
EB
ġIDIÿ, TEN TVRDÝ CHLEBA MÁ
V NáchodČ se v nedávné dobČ uskuteþnil
projekt z oblasti Rozvoje lidských zdrojĤ
„Najdi si práci v Královéhradeckém kraji“.
Tento projekt byl realizován VzdČlávacím
institutem Hradec Králové spoleþností CC
system a.s. a spoluﬁnancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky. Smyslem projektu
je napomoci nezamČstnaným najít nové

uplatnČní na trhu práce - prostĜednictvím
rekvaliﬁkaþních kurzĤ a programĤ, napĜ.
etablovat je do rolí sociálních pracovníkĤ,
po kterých je ze specializovaných pracovišĢ stále poptávka.
foto: (z prostĜedí kurzu) Mirek Brát

Dne 31. prosince 2007 byl ve Sbírce zákonĤ pod þíslem 374/2007 Sb. vyhlášen zákon,
kterým se mČní zákon þ. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpĤsobilosti
k Ĝízení motorových vozidel. Podle této novely musí mít nový prĤkaz profesní zpĤsobilosti Ĝidiþi, pokud Ĝídí vozidlo s oprávnČním C nebo D vþetnČ podskupin, tedy i Ĝidiþi
vozidel od 3,5 do 7,5 t, kteĜí profesní prĤkaz dosud mít nemuseli. A to vše od 1.4.2008,
kdy novelizace nabývá úþinnosti.
V praxi to znamená, že si tisíce profesionálních ĜidiþĤ skupin C a D musí tento doklad
povinnČ vymČnit nebo ho získat. ěidiþi, kteĜí prĤkaz nebudou po 1.4.2008 mít, nesmČjí
nadále vykonávat profesi Ĝidiþe a jedinou možností, jak nepĜijít o chleba, je absolvování
tzv. velkého školení v rozsahu minimálnČ 140 hodin.
Více informací získáte na tel. 775 995 995, Autoškola Náchod s.r.o.

ObĀanská neposlušnost hrozí ÿeské Skalici
Ano, až k obþanské neposlušnosti se dostala kauza o stále nedokonþeném silniþním obchvatu mČsta
ýeská Skalice. Touto protestní akcí chtČjí obþané vyjádĜit nespokojenost s dopravní
situací, která obþany mČsta každodennČ trápí. To platí i pro Ĝidiþe , kteĜí projíždí po trase od Hradce
Králové na Náchod a dále i do sousedního Polska. Nedávno se o této stále více
frekventované komunikaci mluvilo i v televizním vysílání.Byla vyhodnocena jako jedna z nejhorších
a nejnebezpeþnČjších v naší republice.

- ěeditelstvím silnic a dálnic, majitelem sbČrných
surovin a jejich právním zástupcem. Do konce
ledna 2008 má být vypracován již druhý znalecký
posudek, který pĤvodní cenu problematického
objektu pravdČpodobnČ zvýší na dvojnásobek.
HovoĜí se i o dvaceti miliónech. I to je možné ,
neboĢ tržní cena je odlišná od vyhláškové.
ZASTAVENÍ DOPRAVY
Pokud by snad zkrachovala jednání o dokonþení obchvatu, jsou þeskoskaliþtí obþané rozhodnuti obsadit nČkterý z pĜechodĤ pro chodce na
frekventované ulici T. G. M. V urþitém þasovém
rozpČtí by se pĜes pĜechod nepĜetržitČ chodilo a
tím docílilo zastavení dopravy. To pochopitelnČ
za pĜítomnosti médií. Takovouto protestní akci
podpoĜila i úþastnice valné hromady, poslankynČ
Parlamentu ýR, Mgr. SoĖa Marková. Takováto
obþanská neposlušnost není nelegální (prohlásila
poslankynČ Marková), je to forma nátlaku zdola. V tomto jí podpoĜil i pĜítomný þeskoskalický
starosta Tomáš Hubka, (prohlásil), že s místními
obþany bude chodit tĜeba i celý den.

SDRUŽENÍ „ZA OBCHVAT“
Aby se ještČ souþasná situace zkomplikovala, vybudoval se navíc na ulici T. G. M. odboþovací pruh
a stĜedový ostrĤvek pro pĜechod pro chodce sloužící pro novČ otevĜený Penny Market. A to na úkor
užších chodníkĤ, bez ohledu na bezpeþnost chodcĤ. Je to skuteþná katastrofa, poukázal na novČ vzniklé
problémy þeskoskalický obþan Jaroslav Švorþík, þlen novČ vzniklého obþanského sdružení „Za obchvat
ýeské Skalice.“ Toto obþanské sdružení svolalo na 8.ledna 2008 do místní školní jídelny Eurest ustavující valnou hromadu. PĜítomných cca 300 obþanĤ mČsta bylo seznámeno s jeho programem. Hlavním
cílem obþanského sdružení je co nejrychlejší dokonþení mnohamilionové stavby silniþního obchvatu,
dále pak souþasné zlepšení dopravy ve mČstČ, vþetnČ dalšího Ĝešení po jeho zprovoznČní.
ROZDÍL V CENÁCH
PĜedseda obþanského sdružení - Ing. Jaroslav Andres, Ing. JiĜí Vít - místopĜedseda , jednatel JiĜí Zvára, ti všichni hovoĜili o dalších jednáních, které je nutné v nejkratší dobČ vyvolat s investorem stavby

„EX - SENÁTOR PROTI“
S touto formou protestu však k úžasu úþastníkĤ nesouhlasil bývalý starosta mČsta Petr Fejfar,
zastupitel a pozdČjší senátor. Nesouhlas odĤvodnil šaškováním a ztrapĖováním pro novináĜe,
televizi a další sdČlovací prostĜedky. RadČji by
vidČl živý ĜetČz podél mČstské komunikace A ještČ.krátká zmínka. Kdyby nedošlo k dohodČ mezi
ěSD a majitelem sbČrných surovin po vypracování druhého znaleckého posudku. To by se opČt
dokonþení obchvatu posunulo, došlo by k procesu
vyvlastnČní. A to by se urþitČ protáhlo Je to skuteþná ostuda, že se tak dĤležitá stavba i nadále
protahuje. ÚdajnČ se to prý dostalo až k ministru
dopravy Ing. Aleši ěebíþkovi, i na Ministerstvu
ﬁnancí se jednalo. Na jejich vyjádĜení si však
musíme poþkat. HovoĜí se i termínu dokonþení v
þervnu letošního roku.

TĢetí maratón v Doldy Spinning centru
I poslední lednová sobota byla v DoldySpinning centru zasvČcena
dvouhodinovému maratónu. Tentokrát s laskavou pomocí hlavního
sponzora, ﬁrmou KRÁM jeanswear provozující síĢ nČkolika obchodĤ
s módním obleþením, se znova, už potĜetí, povedlo po 10.hodinČ dopolední zaplnit vČtšinu stacionárních kol-spinnerĤ- a odstartovat další
zápas s vlastní leností s cílem posunout si hranice vlastních možností.
V prvních minutách dal instruktor všem dostatek prostoru k prohĜátí a nastartování bezmála desetiminutovým rozjezdem. Za tu dobu
zopakoval všechna dĤležitá pravidla tohoto energeticky tak úþinného
skupinového cviþení, ale taky naznaþil, že slibované silové libĤstky,
ovČĜené jeho mnohaletou praxí, pĜijdou na Ĝadu až ve druhé hodinČ.
Opravdu, prvních šedesát minut byly i chvilky, kdy dovolil úþastníkĤm
jízdu v sedle. PĜitom ale všem stále pĜipomínal potĜebu poctivé techniky „kruhového“ šlapání, která se právČ na našich moderních spinnerech
vybavených cca tĜiceti kilovým setrvaþníkem dá velmi dobĜe zaﬁxovat
do pohybové pamČti. ZdĤraznil taky, jak dĤležité je nezapomínat na
pravidelné pití a doplĖování vydané energie.
O to, aby nikdo nejel „na sucho“ nebo na energetický dluh se staral

JDE I O RYCHLOST
Problematické je i dodržování pĜedepsané padesátikilometrové rychlosti ve mČstČ. Stížnosti obþanĤ je
míĜena nejen na þeské, ale hlavnČ na polské Ĝidiþe osobních aut a kamionĤ. Proþ se zde nemČĜí rychlost,
je to neúnosné nejen ve dne, ale i dlouho do noci. A byly zde pĜipomínky ke stále se zvyšujícímu hluku,
poškozování komunikace, pĜilehlých objektĤ atd.
TROCHA HISTORIE
ZávČrem ještČ krátce pĜipomenu, že se psalo 22. ledna 2003, kdy byl slavnostnČ poklepán základní
kámen silniþního obchvatuýeské Skalice za pĜítomnosti zástupcĤ ěSD, vþetnČ gen. Ĝeditele Laušmana,
SSŽ - dodavatele stavby, zástupcĤ mČsta T. Hubky , Ing. DaĖsy a tehdejšího senátora Petra Fejfara. I

mnoho dalších si slavnostnČ pĜipilo na zdárný a vþasný prĤbČh této 6,23 km dlouhé komunikace za
tehdy 800 mil. Kþ.
V dnešní dobČ chybí dobudovat úsek v délce p o u h ý c h 380 metrĤ a je 25. ledna 2008. PĤvodní
termín dokonþení byl leden roku 2006. Tehdy bylo mimo jiné Ĝeþeno , že lze výstavbu urychlit i o 3
mČsíce dĜíve. Bohužel je termín již 2 roky v háji. Je to škoda, mohla být výstavba tohoto silniþního
obchvatu zahrnuta do Knihy rekordĤ, ale v kladném slova smyslu.
PĜejme si, že se dílo v brzké dobČ dokonþí , obþané si koneþnČ oddechnou od souþasných neĜešitelných problémĤ a ýeská Skalice bude opČt klidné, turisticky zajímavé mČsto. Na snímcích je zachycena
registrace þlenĤ nového obþanského sdružení pĜi ustavující valné hromadČ a každodenní pĜetíženost
dopravy v ulici T.G.M.
Text a foto Ivan Vávra

ANEB

zápoĀet u doc.Richarda

druhý z instruktorĤ, který všem prĤbČžnČ vymČĖoval prázdné bidony
za plné a s pĜedem nakrájeným ovocem, þokoládou i energetickými
tyþinkami kmital mezi jednotlivými skladbami od jednoho k druhému.
Zato ve druhé hodinČ si nikdo odpoþinku pĜíliš neužil. V dlouhých
a tČžkých kopcích, kde procenta strmosti stoupání nahrazuje utažení
brzdy se šlapalo hlavnČ nad sedlem. Na Ĝadu pĜišly další, ještČ tČžší
techniky jakými jsou napĜ. „skoky“ tedy technika simulující pĜekonání horských serpentin - tzn. udržení pohybové energie v nejstrmČjším
úseku ostré zatáþky.ÚplnČ poslední, více než desetiminutový výjezd,
byl díky postupnému zvyšování zátČže povČstnou tĜešniþkou naendorﬁnovém dortu.
Slíbených 120 minut uteklo tentokrát nČjak moc rychle a protože
Spinning je opravdu rovným dílem jak trénink, tak i relaxace, dohodli
jsme se, že pĜíštímu maratónu dáme víc. Únor klepe na dveĜe, pĜijdou
Hromnice : to je o hodinu více -dáme tedy TěI hodiny !!! TČšíme se na
všechny odvážné kteĜí chtČjí na adresu svých sportovních rivalĤ na jaĜe
vzkázat : „Tam kde jste vy dnes my jsme už byli, ale tam kde jsme my
teć vy nikdy nebudete!!“
Vaši instruktoĜi Riþí a Vojta

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyhlašuje dnem 7.2.2008 výběrové řízení na zjištění
zájemce o koupi nemovitostí: rodinného domu
č.p. 42, stavební parcely č.158 a zahrady
p.p.č. 295/5 v k.ú. Velké Petrovice.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte
na webových stránkách www.uzsvm.cz, úředních
deskách městských úřadů a na tel. č. 491 443 511.

Nabízíme
stravování
pro střední a
malé ﬁrmy a
provozovny
- rozvoz nad 5 jídel ZDARMA
tel. 728 386 034

NA HORY?
NA TENIS!
Přetlaková
tenisová hala
Náchod - Běloves
www.tenis.redir.cz

Hledáme pro dlouhodobou spolupráci dívku nebo ženu s příjemným
hlasem, která by nám namluvila a doplňovala hlasový systém.
Jedná se o podobný, jaký lze slyšet u mobilních operátorů.
Podmínkou je mít internet, smysl pro humor a pĜirozenou inteligenci. Preferujeme
dobrou znalost angliþtiny pro pĜípadný telefonát do USA a pĜeložení www.telefonuji.cz
do anglického jazyka.

Jedná se o práci z domu. Ve dne v noci, záleží jen na Vás, kdy máte
þas. Kontaktujte nás na telefonuji@centrum.cz PĜípadné dotazy zodpovíme na
telefonu 222290000.

www.telefonuji .cz
Nudíte se, chcete si popovídat a pobavit se, nČco se dozvČdČt?
Vytoþte 222299100 a budete spojeni do veĜejné konference s
ostatními volajícími. MĤže Vás tam najednou být i padesát a všichni se
navzájem slyšíte. Máte-li tarif u Vašeho telefonu který Vám umožĖuje
volat na pevné linky zdarma, tak voláte zdarma a od nás navíc
mĤžete získat odmČnu. Více na www.telefonuji.cz

AUTOOPRAVNA

z běžné opravy všech typů osobních vozů
z výměna olejů (výhodná cena)
z opravy autoelektro (startéry, alternátory)
z diagnostika motorů řízených počítačem
z seřízení geometrie laserovým přístrojem
Petr Záleský
JOHN BEAN
z klempířské práce, rovnací
Bílkova ulice
Náchod
rám AUTOROBOT
tel.: 491 423 913
z prodej náhradních dílů
privat: 491 428 047
na vozy všech značek
mobil: 602 231 903
z
odtahová služba
e-mail:
z
pneuservis
peza.nachod@seznam.cz

PEZA

pĜední výrobce substrátĤ, hnojiv
a prodejce zahrádkáĜských potĜeb

pĜijme

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI
PRO OBCHODNÍ ODDċLENÍ
VzdČlání:
 stĜední s maturitou

Požadujeme:
 znalost práce na PC (WORD, EXCEL)  AJ aktivnČ  NJ pasivnČ
 pĜíjemné vystupování  komunikaþní schopnosti
 þasová ﬂexibilita  samostatnost

Nabízíme:
 práci v úspČšnČ se rozvíjející ﬁrmČ  práci v mladém kolektivu
 dobré ﬁnanþní ohodnocení  možnost dalšího vzdČlávání
Strukturovaný životopis s prĤvodním dopisem posílejte do 22. února
2008 na e-mail: brejtrova@agrocs.cz , nebo na adresu: AGRO CS
a.s., ěíkov 265, 552 03 ýeská Skalice, k rukám sl. Brejtrové

Hledám ke spolupráci

MASÉRKU.

Mám zajímavý prostor
v centru Náchoda.
mobil 724 427 071
MEDIASERVIS s.r.o.
hledá

DORUýOVATELE
PRO ROZNÁŠKU DENNÍHO
TISKU
pro oblast:
Náchod - BČloves, Nové MČsto n.M.,
NahoĜany, MezimČstí u Br.,
ýervený Kostelec.
Práce je v ranních hodinách
(pondČlí - sobota)
Vhodné jako pĜivýdČlek
Inf.: Doruþovací stĜedisko
Hrašeho 15, 547 01 Náchod
TEL.:491 422 337
602 687 833, 724 006 879

Firma LUMCO spol. s r.o.
přijme

KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec
Hledáme šikovné

ÚČETNÍ ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI

ZEDNÍKY,
SPOLUPRACOVNÍKY

pro pobočku v Novém Městě n.Met.
Znalost polštiny výhodou.
Nástup možný ihned.

pro práci s kamenem od jara 2008.
Možnost dobrých výdělků.

Tel. 605 073 823 p. Lukáš

Informace na tel.č. 491 462 706

KOZÁK - KOZÁKOVÁ prodej stavebního
systému
Vám nabízí prodej
z sádrokartonĤ z tepelných izolací z zateplení fasád
z maltové smČsi z omítky Terranova z desky dĜevoštČpkové a cetris
z okna Velux z dveĜe PORTA, KRONODOOR
Provádíme
z montáž sádrokartonĤ

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

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEMÌ BLÍZKO

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHODċ

DOMOV JSOU RUCE, DO KTERÝCH SMÍŠ PLAKAT...
Obnovená premiéra veleúspěšného muzikálu TŘI MUŠKETÝŘI v divadle hybernia – sobota 1.3.2008
původní český muzikál v mnohokrát ztvárněném romantickém příběhu se vrací s novým obsazením, čeká
vás bohatá výprava – 220 dobových i současných kostýmů, nápaditá scéna, šermířské souboje a skvělá
muzika. Cena včetně dopravy 1030,-kč.
****
Národní divadlo – Božena Němcová: BABIČKA – neděle 27.dubna 2008 od 19:00
nová činohra hraná v národním divadle dle stejnojmenné předlohy.
cena: 750,- kč se vstupenkou na 1. balkón a včetně autobusové dopravy .
Pozor – uzávěrka přihlášek již 27.2.2008.
****
Využijte slevy za včasnou rezervaci a výhodou dítěte popřípadě dospělé osoby zdarma (obvykle platí pouze
letištní taxy)
Například CK azur reizen nabízí dítě POUZE za 1 kč včetně povinných příplatků (letištní taxy + palivo)
v destinacích tunisko a tabarka.
Dále CK čedok nabízí pro seniory slevu až 50% ze základní ceny – nepropásněte tuto nabídku, sleva platí
do 29.2.2008
V nabídce máme zájezdy od ck neckermann (řecko,turecko, bulharsko, mallorca) – CENY JSOU
KONEČNÉ!!!!!!!!!!!!!
****
Zajišťujeme vstupenky na kulturní,sportovní, společenské akce přes portály – ticket art, ticket pro, ticketstream, ticketportál.
Nově jsme prodejci vstupenek do SAZKA ARENY.
****
Navštivte nás a rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.
NÁSTUP OD TRUTNOVA PŘES ÚPICI, RTYNI, Č. KOSTELEC, HRONOV, NÁCHOD,
N. MĚSTO N. M., Č. SKALICI, JAROMĚŘ A PO TRASE DLE DOHODY.
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

CERVANTES
PO KOSTELECKU
Divadelní spolek pĜi MKS v ýerveném Kostelci uvede 9. února hru „Don Quijote
aneb Veselý konec rytíĜe smutné postavy“. Režie se ujal zkušený Vlastimil Klepáþek a
jedno je jisté: ani u „Cervantese po Kostelecku“ se plakat nebude...
(r)

V BroumovČ byly slavnostním zpĤsobem otevĜeny prostory rekonstruovaného DČtského domova. Dodavatel
stavebních prací - spoleþnost Broumovské stavební sdružení promČnila
pozitivním zpĤsobem zejména interiéry a dispoziþní Ĝešení obou budov dČtského domova, které jsou nyní spojeny
v jednolitý celek prostĜednictvím originálního zastĜešeného koridoru. Rekonstrukce domova (jeho zĜizovatelem je
Královéhradecký kraj) pĜišla na þástku
pĜevyšující dvacet milionĤ korun. Zajímavé je, že domov tvoĜí de facto samostatné „buĖky“ - bytové jednotky, které
jsou obývány konkrétní skupinou dČtí.
Dochází tak k vytváĜení nových sociálních vazeb a žádoucích spoleþenských
návykĤ, které dČti vedou napĜíklad k
vČtší samostatnosti i vztahu k nejbližšímu materiálnímu okolí.“BuĖky“ jsou
kompletnČ vybaveny - nechybí praþky, kuchyĖské linky, elektrospotĜebiþe
typické pro normální byty. Ocenit je
nutno i pĜíjemné barevné ladČní interi-

 NovČ zrekonstruované prostory domova si prohlédl i broumovský místostarosta
Bc. Lubomír Franc (lídr kandidátky ýSSD do krajských voleb 2008). KronikáĜ by
možná napsal,“ že setrval v družném hovoru se zdejšími obyvateli. PochopitelnČ,
navzdory vážnosti úĜadu samosprávného, bez tykání se to neobešlo...“

Město Hronov

vyhlašuje výběrového řízení na pracovní pozici

ODBORNÉHO REFERENTA
ROZVOJE MĚSTA
s místem výkonu práce na odboru majetek

z Vzdělání úplné středoškolské až vysokoškolské stavebního zaměření
z Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Bližší informace o pracovním místě a požadavky přihlášky jsou
uvedeny na úřední desce a www stránkách.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
nebo osobně předejte na téže adrese do 15.02.2008 do 12:00 hodin.
Obálku označte: Konkurz - rozvoj města - neotvírat
Informace získáte na MěÚ - tel. č. 491 485 053, kl. 27,
Ing. Jiří Kašík, vedoucí úřadu.

 Slavnostní pĜestĜižení symbolické pásky u vstupu do dČtského domova

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných
sypkých
materiálů.
TEL.:602
145 222

HASTRMÁNCI

Monitoring mateĜských center našeho
regionu novinami ECHO pokraþuje...
Lokalizovali jsme další mateĜské centrum, tentokráte v Dobrušce - s názvem
Hastrmánci. Kdo chce vČdČt více, mĤže
pokraþovat v samostatné badatelské þinnosti na www.hastrmanek.dobruska.cz

VÝROÿNÍ
STġEDA
Sdružení
zdravotnČ
postižených
srdeþnČ zve své þleny a zájemce o
þlenství na svou Výroþní schĤzi, která
se uskuteþní ve stĜedu 13. února 2008
od 14.00 hod., v restauraci ODAS,
Karlovo nám. v NáchodČ. Restaurace
je bezbariérová a je situována ve III.
patĜe. Výtah k dispozici. Pozvaní hosté: zástupce za MÚ Náchod, ze sociálního odboru, lékárenské služby a
sociálního poradenství. Program: hodnocení þinnosti za rok 2007, hospodaĜení za rok 2007, návrh na zmČny ve
výboru SZdP Náchod, návrh na zvýšení þlenských pĜíspČvkĤ z 40 na 50
Kþ. Prostor pro naše hosty: informace, dotazy, diskuse. Malé obþerstvení
zajištČno. TČšíme se na Vaši hojnou
úþast a zájem o vČci veĜejné pĜi spoleþném setkání v roce 2008.
Výbor SZdP Náchod

Uvažujete o hypotéce, úvěru ze stavebního spoření nebo o hotovostním úvěru?

ZDARMA Vám zpracujeme
POROVNÁNÍ VÍCE BANK,

poradíme a vše potřebné vyřídíme za Vás.
TEL.:736 500 029, 777 576 056
kancelář: Masarykovo nám.44, NÁCHOD
(mezi poštou a zeleninou)

érĤ celého domova, které do jisté míry
proniká i na venkovní fasádu. Všude je
vidČt peþlivost i velkorysost provedené
rekonstrukce.
PĜi slavnostním otevĜení rekonstruovaných prostor zaznČl citát o domovu, jako o místu, ve kterém si povČsíte
klobouk... Napadá mČ i další pĜísloví,
které Ĝíká, že domov jsou ruce, do kterých smíš plakat. V každém pĜípadČ
je domov místem, kde cítíme bezpeþí, intimitu, jistotu. Vhodné prostory
domov nedokáží sami vytvoĜit, ale jsou
pĜedpokladem pro rozvíjení takového
úsilí. VidČno touto optikou je rekonstrukce DČtského domova v BroumovČ
dobrou investicí v jejímž závČru napíšete jedno podstatné jméno vždy velkými písmeny. MĤže to být místo, kde
si povČsíte na vČšák klobouk, mohou
to být ruce, do kterých smíš plakat vždycky je to ale DOMOV.
text a foto Mirek Brát

* SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ * ROZUMNĎ * SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ *
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

SEZNÁMENÍ
* VŠ 42/178/78 - rozv. hledá pĜítelkyni z Teplic nad
Metují nebo z okolí. Tel. 732 147 571
* DvČ 54/169 a 57/168 SŠ hledají dva se všestrannými
zájmy - i jednotlivČ. Zn. Náchodsko. Tel. 603 207 266
* Muž 28 let (záliby: cestování, sport, kultura) - nekuĜák, hledá k seznámení ženu z Náchoda a okolí - do 35 let.
DítČ není pĜekážkou. Tel.722 662 783
BYTY

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

ÚV¤RY, P±J KY
nebankovní sektor
již od 10.000
pro zamÄstnané, dÑchodce,
ženy na MD

BEZ POPLATK±
tel: 724 901 627

Nebankovní půjčky

pro zaměstnance,
pro matky na MD, důchodce

BEZ POPLATKU!
Tel. 608 434 885

za starý nábytek a nepotĜebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny pĜi stČhování,
prodeji nemovitosti þi likvidaci pozĤstalosti.

NEBANKOVNÍ
ÚVĎRY, PĩJÿKY
* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* DĤchodcĤm do 70 let bez ruþitele
* ZamČstnancĤm, podnikatelĤm i ženám na MD
* Od 6000 Kþ pro každého

Volejte: 739 559 743
Pro Hronov a okolí.
www.profireal.cz

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepĤjþí?
Zavolejte: 777 120 127 Nové MČsto a okolí

NEBANKOVNÍ PģJýKY
BEZ POPLATKģ
www.profireal.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pĜedmČty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dĜevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbranČ apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozĤstalosti, z pĤdy, i pĜi stČhování.
PO - zavĜeno, ÚT - ýT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

* Pronájem 3+1 u nem.v NáchodČ, þást.zaĜ., nájemné 5700,-Kþ + inkaso. Kauce 15 tis.Kþ. Volný ihned.
TEL.:739 447 589
* Pronajmu byt 1+1 - u Nového MČsta nad Metují, 65
m2, garáž, zahrádka, pĜíroda, volný ihned, tel. 602 13 42
13
* Pronajmu dlouhodobČ byt - 1 místnost 32 m2, vþetnČ
koupelny a kk v NáchodČ poblíž centra. Nájemné 5500,Kþ vþ.inkasa. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 3+1 v NáchodČ - St. MČstČ, ihned volný
- kauce 10 000 Kþ, nájem 5000,-Kþ + inkaso, tel. 723 083
404, 491 428 117
* Sháníme byt v os. vl. 3+1 v NáchodČ, nejl. Plhov.
HOTOVOST. Tel.:608 883 012.
* Pronajmu prostorný pČkný byt 2+kk v NáchodČ Plhov, nájem + inkaso cca 6000,-. Vratná kauce. PĜíjemné
bydlení. Tel. 604 134 304
* Prodám v NáchodČ byt 2+kk, zdČný, v OV, nedaleko
centra, komplet rekonstruován. Tel. 608 245 634
* Koupím vČtší byt 1+1 nebo 2+1 v Novém MČstČ n/
Met, Dobrušce a okolí. Tel.:724 869 259
* Pronajmu velký byt 3+1 (+ komora), plocha cca 100
m2, I. kat., poblíž centra v NáchodČ. Komplet vybavený
- možno i bez vybavení. Byt je po rekonstrukci: nová
plastová okna, plynová topidla, kuchyĖská linka, lino.
Kabelovka, internet, telefon, pĤda, sklep, dvorek. Volný
ihned. Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Koupím byt 1+1 v NáchodČ, V. PoĜíþí, ý. Kostelci
nebo HronovČ. Hotovost. TEL.:608 88 30 14
* Prodám zaĜízený byt v OV 1+2 v centru Náchoda po
rekonstrukci o vým.37 m2 ve 3.podlaží cihlového domu.
RK NEVOLAT! TEL.:724 107 684
* Pronajmu byt 3+1 100 m2 (+ sklep a pĤda) v centru
Náchoda, þásteþnČ zaĜízený, nájem 6.500 + inkaso. Tel.
603 440 969
* Prodám byt 3+1, 72m2, DB, ul.RĤžova, Náchod. Byt je
volný od 1.3.2008. PČkný, þistý byt, þásteþná rekce, plastové okna, žaluzie, dlažba-kuchyĖ, chodba. KuchyĖská
linka. Cena 1 100 000,- Kþ TEL: 776 139 680
* Pronajmu garzonku v HronovČ. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+1 blízko centra Náchoda, povinná
kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1, v centru Náchoda, nájem 4 500,Kþ + inkaso. Volný od 1.3.2008. Tel.: 608 351 606
* VymČním zrekonstruovaný byt 2+1 (64 m) + doplatek, v Novém MČstČ n.Met. v cihlovém domČ se zahrádkou, kĤlnou, sklepem a pĤdou za domek v Nové MČstČ
n.Met. a okolí. Tel. 724 731 474
* Hledám spolunájemce do bytu v NáchodČ. VhodnČjší
pro ženu. Podrobnosti vysvČtlím. Tel 777 200 452
* Pronájem bytu 3+1 v panelovém domČ, ul.Kostelecká/
Náchod lokalita Plhov v 3np s výtahem.V bytČ plast okna,
zdČné jádro (nové zaĜ.pĜedmČty vana, WC, umyvadlo).
Dispozice bytu chodba koupelna, WC, pokoj 01, pokojložnicový, obývací pokoj, obyt.kuchyĖ, lodžie v suterénu
sklep. Celková výmČra bytu cca.75m2. Byt se pronajímá
þásteþnČ zaĜízený manželská postel, ložnicové šatní skĜínČ, vestavČné skĜínČ, obývací stČna, kuchyĖská linka,
ledniþka, elektr.sporák, špajska, podlahoviny lino, koupelna dlažba, ložnice koberec. Cena:9.000,- Kþ/vþ.energií
tel.604 133 951
* Prodám zrekonstruovaný družstevní byt 2+1
Náchod Plhov. Podrobné info, foto a cena na http://bytplhov.wz.cz//
* Prodám cihlový byt 2+1 - 54 m2, v OV v NáchodČ.
Tel. 608 862 999
* Koupíme byt 3+1 do os. vl. v Novém MČstČ n. Met.
nebo NáchodČ (Plhov, BČloveská ul.) do 1.300.000Kþ dle stavu a dohody. Tel.: 774 947 973 (po 14.hod.), e-mail:
ladtuc@seznam.cz
* Pronajmu 1+kk s balkonem v NáchodČ blízko centra.
Nájem 2.900,- + inkaso, kauce jedna mČsíþní platba. Tel.
491 473 957
* Pronajmu zaĜ.byt 1+1 v HronovČ - sprch.kout, WC,
nejlépe 2 studentkám nebo studentĤm. TEL.:732 114 235
* Prodám byt 3+1 v OV v NáchodČ na BČloveské.
TEL.:737 832 174
* Pronajmu byt 1+kk blízko centra - Náchod, volný
od 1.3., þást.zaĜ., povinná kauce 10 tis.Kþ. Nájemné
vþ.inkasa 5500,-Kþ. TEL.:777 05 44 15
* Koupím byt v OV do 800 tis. Kþ v NáchodČ mimo
sídlištČ SUN. Tel. 728 220 541
* Pronajmu rodinný dĤm 3,5+1 ve Velkém PoĜíþí na
krásném klidném místČ u lesa, nedaleko centra Hronova.
K domu náleží pČkná zahrada 600 m2, zahradní domek,
altán a pĜístĜešek na auto. DĤm je po celkové rekonstrukci
a kompletnČ zaĜízený, vše nové a velmi hezké. Možnost
nastČhování od þervence 07. Nájem 9.000,- a 3.000,- inkaso mČsíþnČ, vždy pĤl roku pĜedem + vratná kauce Info:
728 367 339, e-mail: ceros@seznam.cz
* Prodám byt 1+kk (35 m2) v OV v Novém MČstČ n.
Met. (Malecí), 2. patro, výtah. Cena 695.000,- Kþ. Možnost vlastního parkovacího místa. Ihned k prodeji. Tel.:
606 600 136
* Koupím byt v HronovČ nebo v okolí do 1 mil. Tel:
739 486 403
* Koupím byt 2+1(3+1) v NáchodČ, nejlépe centrum.
Tel: 605 212 203
* Koupím garsonku nebo
1+1 v NáchodČ a blízkém
okolí. Tel. 724 657 525,
dČkuji za nabídky
* Pronajmu 2 pokoje se
spoleþnou kuchyní + soc.
zaĜ. - v panel. domČ ul.
Pražská, v NáchodČ. Cena
4500,-Kþ. Tel. 737 305 337
* Pronajmu byt 3+1 v
NáchodČ - Plhov, volný
od 1.3., náj.5000,- + inkaso. Vratná kauce 15 tis.Kþ.
TEL.:604 437 128
* Pronajmu dlouhodobČ
byt 2+1 v NáchodČ - SUN,

52 m2, volný ihned, þásteþ. zaĜízený, inkaso 3800,- +
2000,-Kþ, + vratná kauce, tel. 774 14 08 80
* Prodám družst. byt 3+1 78 m2 na sídl.SUN v NáchodČ,
1. 059 000,-Kþ. ýásteþ.zaĜ., nová plast.okna. TEL.:608 21
99 82 RK NEVOLAT!
* Pronajmeme byt 2+1 na Kamenici v NáchodČ o vel.60
m2. Nájemné 4900,-Kþ + inkaso. Volný od 1.4.2008.
TEL::777 152 750
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v HronovČ. TEL.:608 11 00 41
* DlouhodobČ pronajmu byt 3+1 v rod. domku za
pivovarem v NáchodČ, volný od února. Tel. veþer 774
407 168
* Pronajmu dlouhodobČ kompletnČ zaĜízený družstevní byt 3+1 - s garáží v NáchodČ - Brance, nájemné s
garáží 5 700,-Kþ /mČs. + inkaso, kauce 15 000,-Kþ tel. po
19 hod. 723 719 978
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti SUN v NáchodČ. Byt je
plnČ vybaven, nájemné vþ. inkasa 5600,-Kþ, volný od 1.
února, tel. 774 827 235

U Exekutorského úĜadu v NáchodČ, Masarykovo nám. 1293 se dne 15. února 2008
ve 14.00 hod. uskuteþní dražba vnitĜního
Ĝadového RD (typ OKAL) s pozemkem
v Teplicích nad Metují. Vyvolávací cena
866.667,- Kþ. Dražební jistota 200.000,Kþ. Informace na tel. 491 422 020.
* DlouhodobČ pronajmu garsonku 30m2 v Novém
MČstČ nad Metují. DĤm je zateplen s výtahem. PĜi nástupu kauce. Tel: 608 323 373.
NEMOVITOSTI
* Prodám novostavbu 5+1 v HronovČ, krásný výhled,
pozemek 780 m2. Cena 2,7 mil Kþ. PĜi rychlém jednání
sleva. Tel: 602 575 252
* Prodám Ĝadovku 5+1 s garáží v HronovČ na PĜíþnici,
pozemek 618m2. Cena 2,9 mil Kþ. Tel: 602 575 252
* Pronajmu vČtší garáž v NáchodČ, Za PĜádelnou (pod
sídlištČm Branka) pro 1-4 os. nebo dodávk. auta - cca
11.9x7,6 m (možno i jednotlivČ), vstup 2x el.vrata. Možnost + vytápČní a sociální zaĜízení. Nájemné za celek
4000,-Kþ. TEL.:608 90 30 70
* Prodám slunný stavební pozemek o vým.2571 m2 na
Babí u Náchoda, vhodný na stavbu RD, 601 m2 v rovinČ,
ost.ve svahu. Klidné místo, cena 500 tis.Kþ. JEN PěÍMÝ
ZÁJEMCE. TEL.:604 939 282
* Hledáme dĤm, chalupu, býv. zem. usedlost nebo
fungující hostinec na okraji i mimo obec, okr. NA,RK do
1,5mil., na tel.: 608 667 734
* Pronajmu Ĝadový domek v Novém MČstČ n.Met., po
rekonstrukci, vþernČ vybavení. Cena 15.000,-Kþ vþetnČ
inkasa. Volný léto 2008. Tel. 777 55 10 22
* Koupím pozemek v Novém MČstČ n. Met. a okolí.
Tel.724 731 474
* Koupíme zahradu - max. 700 m2 - Náchod, blízko
Plhova (terén alespoĖ z 50 % rovinatý) Tel. 774 319 553
* Pronajmu garáž v NáchodČ po rekonstrukci 10 min.
od centra. TEL.:777 343 288
* Máme zájem o koupi rodinného domu nebo chalupy
na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Rodinný dĤm plnČ zaĜízený v centru ýeské Skalice
do pronájmu. Cena: 25 000,-Kþ/mČs. Tel. 777 602 884
* Rodinný dĤm na solární energii poblíž námČstí v
Dobrušce. Cena: 18 000,-Kþ/mČs. Tel. 774 311 404
* Prodejna se skladem v ýerveném Kostelci do pronájmu. Cena: 9 000,-Kþ + služby. Tel. 777 602 884
* Prodám dĤm v centru ýeské Skalice, v patĜe byt po
rekonstrukci, v pĜízemí jeden nebo 2 menší pĜed rekonstrukcí. Tel. 774 678 899
* Koupím garáž v centru Náchoda, platba v hotovosti,
dohoda jistá. TEL.:775 690 990
* Hledáme ke koupi stavební pozemek v okolí Náchoda (smČr Lipí), i polosamota. Tel.: 777 63 85 25
* Pronajmeme nebytový prostor - prodejnu v pasáži
Kamenice v NáchodČ o vel.31 m2 + 7 m2 zázemí. Nájemné bez DPH vþetnČ vytápČní = 11 000,-Kþ mČsíþnČ. Volné
od 1.4.2008. TEL.:777 152 750
* Pronajmu velkoplošnou kanceláĜ s možností rozdČlení, 120 m2, vlastní kuchyĖka a soc. zaĜízení se sprchou.
Náchod, námČstí. Tel. 776 622 776
* Koupím pro potĜeby svého bydlení samost. stojící
RD v NáchodČ,na kl. místČ se zahr., v dobrém technickém
stavu, nebo pozemek pro stavbu RD v NáchodČ tel. 728
471 543,
PRODEJ
* Prodám satelit AMSTRÁD SRX 200E, cena 580 Kþ,
tel. 604 979 725
* LevnČ prodám starší botník + stČnu s nerezovým
vČšákem. Tel 491 424 939 nebo 732 889 575
* Prodám postel 100 x 200 cm, svČtlý masiv, matrace: 5
- ti zónová, jádro - pružiny v taštiþkách, ovþí rouno - zimní
strana, gumožíĖ - letní strana, snímatelný potah. Matrace
5880,- + postel zdarma. Mobil 604 97 97 25
* LevnČ prodám starý pĜíjmaþ rozhlasu po drátČ (dĜevČnná bedýnka), pro sbČratele. Tel. 602 103 775
* Prodám lednici EVROMATIC A ***, 9 let stará, 40 l
mražák (horní), pĤv cena 11 400 Kþ - nyní 1300,-Kþ. Tel.
737 45 10 44, 494 623 181
* Prodám palivové dĜevo - nametrované, 2 roky
vyschlé, cca 10 m3. TEL.:732 918 500
* Prodám nábytek do obývacího pokoje - šedý, stavebnicový charakter a dále ložnici - bílá barva - šatní skĜíĖ,
letištČ, 2 noþní stolky a komoda. Vše ve velmi dobrém
stavu. Cena dohodou. Tel. 605 105 170
* Prodám zánovní barevnou televizi zn.PHILIPS, dálkové ovládání, úhlopĜíþka obraz.51 cm. LevnČ - dohoda.
TEL.:491 428 422, 774 59 59 81
* Prodám starší lednici. Calex 270. LevnČ. Tel. 604 307 227
* Prodám truhláĜské dubové a borové fošny - suché,
levnČ. TEL.:774 30 80 86

* Prodám snČžnou frézu TORO 828 LE - NOVÁ,
bČžná cena - nákup 62900,-Kþ NYNÍ 39000,-Kþ, ruþní +
el.startování, pojezd. TEL.: 602 145 222
* Prodám radiátor litinový k úspĜednímu topení
110x20 cm. LevnČ - dohoda. TEL.:491 428 422, 774 59
59 81
* Prodám tĜífázový el.motor 1,5 kW, 1400 obrátek,
þerpadlo 4“ SIGMA, hoblovací válec š.25 cm + 2 nože.
TEL.:776 731 832
* Prodám travní sekaþku s mulþovaþem HURRICANE, málo používaná. Cena dohodou. Tel. 605 005 026
* Prodám mražák SAMSUNG - CALEX, objem 180 l
- 4 šuplíkový, 3000,-Kþ. TEL.:723 204 038
KOUPċ
* Provedu odhad vašich poštovních známek a
pohledĤ, pĜípadnČ vykoupím. Kupuji Ĝády, odznaky a
vyznamenání. Tel. 491 428 728, 602 735 593
* Koupím starý nábytek i z chromovaných trubek +
bytové doplĖky v jakémkoli stavu. TEL.:608 959 732
* Koupím litinové zábradlí, kované brány, ploty, pískovcovou a pĤdní dlažbu. TEL.:605 737 001
* Koupím housle, basu, violu, hraþky, hodiny, betlém,
lustr... TEL.:776 139 418
* Prkna, palubky, trámky\ koupím levnČ i menší
množství. TEL.: 724 251 357
* Dám odmČnu až 5000,-Kþ za sehnání vysokozdvižného vozíku DESTA v jakémkoliv techn.stavu nebo na
náhr.díly. TEL.:777 154 614
* Koupím pĤdní a pískovcovou dlažbu, kované ploty a
brány a písk. koryta. TEL.:608 959 732
RģZNÉ
* Nabrousím ĜetČz na motorovou i elektrickou ĜetČzovou pilu. PĜesná úprava omezovaþĤ strojovým broušením. Úbytek zubu pĜi strojním broušení nepatrný,
rovná se o 0,1 až 0,2 desetin do bĜitu. U prvního broušení záleží na tom, jek je zub hodnČ znehodnocen. Po
nabroušení Ĝádné ošetĜení ĜetČzu - omytí + konzervace
- znamená delší životnost ĜetČzu a šetĜí lištu. Základní
cena 30 Kþ. Náchod-BČloves, tel. 724 11 58 55
* Hledáme ﬁrmu na oplocení vČtšího pozemku (okolí Nového MČsta n.M.) vþ.položení desek pod pletivo.
JARO 2008. TEL.:602 243 892
* Pronajmu v NáchodČ za soudem garáž. Vhodná i jako
sklad, ihned volná. Tel. 608 245 634
* Nabízím soukromé douþování a výuku angliþtiny pro
zaþáteþníky a mírnČ pokroþilé. Lokalita: Hronov a okolí.
Telefon: 776 328 608, email:Porthorita@seznam.cz
* Nabízím hlídání dČtí - jsem na MD, þasovČ ﬂexibilní,
Náchodsko, disponuji adekvátními prostory, tel. 777 088
227
* Ten, kdo inzeroval v ECHU þ. 1 prodej amerických
litinových kamen a sporáku Nordica, nechĢ se ozve
zájemci na tel. 776 206 178 a do redakce ECHA.
* DARUJI HLÍNU, odvoz zajištČn, Náchod - BČloves.
TEL.:606 299 945
* Hledám uþitele Nj - Tel. 737 515 785
* Vyklidím Vaši pĤdu a za staré vČci dobĜe zaplatím.
Tel. 776 139 418, 777 005 139
* Pronajmu nebytové prostory v blízkosti centra v
NáchodČ - 1 x prodejna s výlohou + sklad, 2 x kanceláĜ.
I jednotlivČ. Tel.: 777 040 466, e-mail: objektnachod@
email.cz
PěÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Studenti pozor! Hledáme nČkolik šikovných studentĤ pro provádČní anketních prĤzkumĤ na téma zdraví.
Možnost až 100 Kþ/hodinu. Tel. 605 505 691, p. Zdvihal
* DĤchodkynČ hledá pĜivýdČlek asi na 4 hod dennČ.
Neodmítnu ani úklid nebo práci domĤ. OzvČte se na tel.
724 775 055
* PĜijmu muže a ženy na distribuci knih. Na ŽL. Vlastní auto. 15-25.000 Kþ/mČs. Tel. 777 803 359
* PĜivýdČlek po celý rok 4-15.000,-Kþ, po dohodČ lze
pracovat i na Hý. TEL.:603 731 609, www.novaprace.
com
AUTO - MOTO
* Prodám ŠKODA FORMAN 135, r.v. 93, naj. 171 tis.
km, STK 12/2009, závČs, cena 17.tis. Kþ, Náchod. Tel.
607 191 622
* Prodám FORD ESCORT 1.6 i, r.v. 89 s doklady
- nepojízdný, vada elektriky, na náhr.díly. LEVNċ.
TEL.:731 230 230
* Prodám Renault Grand Espace, 3.0 DCI, INITIALE, stĜíbr.metal, r.v. 10/2004, naj. 120 tis. km, sklenČná
stĜecha, xenon, kĤže, GPS, TIPTRONIC, veškera katalog.
výbava + 18 palc. Alu kola + závČs, pĤv. cena 1.7 mil. Kþ
nyní - 456 tis. Kþ, tel. 777 08 26 51 (Nové MČsto n.M.),
nebo 737 45 10 44
* Prodám starší plechové ráfky FIAT 14“, FABIA
nebo ROOMSTER 15“, SWIFT 13“, ALMERA 15“,
OPEL 13“. Všechny O.K. á 350,-Kþ. TEL.:732 918 500
* Prodám ŠKODA 105 L, nová baterie, r.v. 86, zimní a
letní pneu, dobrý stav, STK 02/2010. Cena dohodou. Tel.
774 542 332

* Prodám ŠKODA FORMAN 135 LXi, r.v. 1994,
159.880 km, garážovaný, taž. zaĜízení, stĜešní nosiþe,
STK do 1/2010. Cena cca 23000 Kþ. Tel. 606 430 877,
491 135 050
* Prodám letní a zimní pneu na VAZ + další náhr.díly.
TEL.:603 71 98 90
* Výprodej nových plechových ráfkĤ ŠKODA
OCTAVIA I a OCTAVIA II 15“ á 750,-Kþ. TEL.:732
918 500
* Prodám POLSKÝ FIAT 126 P/650 E r.v. 1988 - bouraný
na pĜedek a PěÍVċS nosnost 400 kg. TEL.:723 320 352
* Prodám Peugeot 406, AL - kola, ABS, naj. 94 000 km,
r.v. 96, modrá met., II. majitel, výborný stav, cena 75 tis.
Kþ, tel. 724 602 228
* Prodám Opel Vectra, 1.6 - 16 V, r.v.96, koupeno v ýR,
servis knížka, garážované, stĜíbrná metal., v el.,originál
stĜešní okno, tažné, sada zimních a letních pneu DUNLOP na elektronech ENZO, nepoškoz., nutno vidČt! cena
78 tis. Kþ, dohoda jistá, rodin. dĤvody, tel. 776 163 472
DOMÁCÍ MAZLÍýCI
* ýivava krátkosrstá i dlouhosrstá, nádherná štČĖátka na mazlíþka hodným lidem. TEL.:603 206 743, 491
426 680
* Prodám papouška šedého (ŽAKO) s cites, 2 roky
starý, inteligentní, ochoþený, mluví. Papouška prodám za
24.000 Kþ vþetnČ klece v hodnotČ 8.000 Kþ a doplĖkĤ.
Prodej z rodinných dĤvodĤ. Tel. 604 233 696
* Bišonek Frisé drobní pejsci po Azalce s PP vhodní
ke krytí i na výstavy, nauþeni základĤm hygieny, zvyklí
na þesání. Jsou oþkovaní, odþervení i tetovaní. Tel: 605
432 511
* Shih-tzu-štČĖátka s PP, zdravá, od 4500,- Kþ, ihned.
736 775 766.

Finanþní pĤjþky pro
každého již od 6000,-Kþ
bez poplatku splatnost až 48 mČsícĤ
Policko a Teplicko
kontakt:723 064 229
www.proﬁreal.cz

Přenechám pronájem
prosperujícího podniku

TIPSPORT s barem

v Teplicích nad Metují
ZA ODSTUPNÉ (rodinné důvody)
Pouze vážný zájemce.
TEL.:774 34 70 72

Provádíme ekologickou

likvidaci vozidel
s možností odtahu
nepojízdného vozidla.
Tel. 774 455 454, 723 378 320

Půjčujeme

10 tisíc - 1 milion
řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,
tel: 775 05 93 88

Půjčujeme

20 tis. - 2 mil.Kč bez zástavy,
řešíme problémové
klienty, exekuce

TEL.: 739 134 866

TlumoĀení, pĢeklady,
soukromá výuka IJ
Tel. 725 52 12 19

Přijmeme řidiče
na mezinárodní
kamionovou dopravu
TEL.:775 741 122

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282
Náchod- ZdČný byt 2+1 (54m2),OV, 2NP,dĤm je bez výtahu,poblíž centra,po rekonstrukci

nejvyšší nabídce

Náchod-ZdČný družstevní byt 3+kk (64m2),2NP,poblíž hl.komunikace ve smČru naPolsko

1,19mil Kþ

OlivČtín u Broumova-Panelový byt 3+1 (52m2),OV,1NP,dĤm je zateplen,v klidnČjší þásti obce

570.000,-Kþ

Náchod-Pozemek o 1230m2 pro výstavbu RD, v klidné lokalitČ,inženýrské sítČ pĜed pozemkem

700,-Kþ/m2

Stárkov-Restaurace s bytem 3+1 na námČstí obce-20km od Náchoda,poz.1.302m

2

2,7mil Kþ

Sendraž u N.MČsta n/Met.-Pozemek o 1.200m2 pro výst.RD,inženýrské sítČ jsou na pozemku

220,-Kþ/m2

SnČžné v Orl.horách-Roubená chalupa (3+kk),vzdálena 10km od Deštné v Orl.h,poz.629m2

1,35mil Kþ

SlavoĖov u N.MČsta n/Met.-Nový RD (4+1) kol.v r. 2005 v nové zástavbČ,poz.1.288m2

3,1mil Kþ

Lhota p.HoĜiþkami-Restaurace VČtrník-6km od ý.Skalice,restaurace,bar a velký sál,poz.6.096m

info v RK

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁě
*Komenského 29, N.MČsto n/Met., Tel.: 491 470 926, 724 869 259
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, ý.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

HRONOV spol. s r.o. Hostovského 184, tel.: 491 483 514
fax : 491 482 283, mobil: 602 494 408

VEŠKERÉ STAVEBNÍ,
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ,
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE
KALKULACE ZDARMA

Boltjes International

spol. s r.o.
Lhota 376, Červený Kostelec
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC
OHÝBACÍCH STROJŮ
SEŘIZOVAČ A OBSLUHA
TVÁŘECÍCH STROJŮ
Požadavky:
z Vyučen ve strojírenském oboru příp. s praxí
z Práce ve směnném provozu ranní + odpolední
z Flexibilita a spolehlivost
Nabízíme:
z Týden dovolené navíc z Příplatky za směnnost
z Bonusové ohodnocení odpovídající typu směnného provozu
z Práce v moderním strojírenském podniku s tradicí
Spoluúčast na výrobě komponentů pro špičkové světové ﬁrmy v automobilovém a
topenářském průmyslu.
Možnost volby 3-směnného až nepřetržitého provozu s odpovídajícím ﬁnančním
ohodnocením.
Možná i částečná ZPS.
Kontakt : René Burdych, 491 467 080, 724 085 442, r.burdych@boltjes.cz

PRONAJMU
PROSTOR
v zavedeném salonu
v NÁCHODĚ naproti Kinu Vesmír.
Vhodný pro masérské služby apod.
TEL.:603 194 192

Zahradnictví Petránek
nabízí
 prořezání a kácení ovocných stromů
 výsadba ovocných a okrasných stromků
 terénní úpravy zahrad
 stříhání živých plotů
a další zahradnické a terénní práce

Telefon: 724 173 560
Českomoravská stavební
spořitelna, a.s.
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

FINANČNÍ PORADCE
PRO OBLAST
NÁCHOD A OKOLÍ
požadavky:
* maturita
* řidičský průkaz sk.B
* schopnost otevřeně komunikovat
nabízíme:
* vzdělávání na profesionální úrovni
* zázemí velké ﬁnanční skupiny
* po zapracování nadstandardní
příjem
Písemné přihlášky a životopis
posílejte na email:
jan.streda@cmss-oz.cz
nejpozději do 20.2.2008
602 775 740
Poté budete pozváni k osobnímu
pohovoru.

BAMBINO
NÁCHOD
(za kinem VESMÍR)

SLEVA 30%

na zimní bundy, kalhoty do vel.116

SLEVA 20%

na chlapecké mikiny, trika, kalhoty vel.62
- 134, na dívčí kalhoty a sukně do vel.128

MATEŘSKÁ MÓDA,
PODPRSENKY
otevírací doba:
po - pá 9.00 - 17.00, so 9.00 - 11.30

JAK JSME STAġÍ?
Napadlo vás, jaký prĤmČrný vČk
mají lidé ve vašem okolí, vašem
mČstČ? OdpovČdí jsou statistická
data, která vám Ĝeknou, jak „stará“
je konkrétní populace. Berme jako
pĜíklad takové mČsto Broumov, ve
kterém žije více než 8000 lidí. Jejich
prĤmČrný vČk velmi tČsnČ pĜekraþuje
hranici 38 let. U mužĤ je prĤmČrný
vČk nižší - 36,6 - u žen potom pĜekraþuje (pardon, to se pĜeci nesluší
prozrazovat...)
(r)

DIVADLO
V ORELNĚ

Kulturní komise obce Provodov - Šonov
Vás srdeþnČ zve na divadelní pĜedstavení BÁJEýNÁ LÉTA POD PSA, v podání
divadelního souboru KOLÁR z Police nad
Metují, které se koná v sobotu 9.února
2008 v 18.00 hodin v ORELNċ v ŠonovČ.
PĜijćte se pobavit za pouhých 50 korun
vstupného...

jazykové kurzy,
překladatelská a tlumočnická
agentura, vydavatelství

Nabízíme kurzy

ANGLIČTINY I. - IV. ročník,
NĚMČINY I. - IV. ročník
Přihlášky přijímáme telefonicky:
491 423 077 (AJ), 491 420 945, 603 440 969 (NJ),
nebo e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz (NJ),
jan.moucha@worldonline.cz (AJ).
Více informací najdete na našich internetových stránkách
www.gatenachod.cz

074160

zdarma: 800 100 446

Byt, Náchod - SUN
Byt v OV, 3+1 v panelové výstavbČ, CP 75 m2, po
þást. rekonstrukci.
Prodej 1 260 000 Kþ

062310

zdarma: 800 100 446

Byt, Hronov
Nadstandartní byt 5+1 v HronovČ v OV ve zdČném
domČ po kompl. rekonstrukci. Obytná pl. 200 m2.
Centrální vysavaþ, klimatizace.
Prodej 2 490 000 Kþ

070076

zdarma: 800 100 446

ZemČdČlská usedlost, Jásenná
Objekte se skládá ze 3 zem. budov s kolnou
a dílnou, stav. Pozemek 3 327 m2, a rybníþku
s nasazeným sladkovodními rybami.
Prodej 1 850 000 Kþ

080989

zdarma: 800 100 446

Rodinný dĤm, Provodov – Šonov
Vesnický RD a stodola na rozsáhlém pozemku,
který je možno rozdČlit na nČkolik stavebních
parcel.
Prodej 3 476 850 Kþ

76155

zdarma: 800 100 446

Stavební parcela, Náchod
Prodej stavebního pozemku pro lehký prĤmysl v
NáchodČ, lokalita v blízkosti hlavní komunikace
Náchod - Wroclaw - Hradec Králové.
Prodej 750 Kþ/m²

056590

zdarma: 800 100 446

052722

zdarma: 800 100 446

Bytový dĤm, ýervený Kostelec
Ideální 1/3 rodinného domu v centru, s volným
bytem 3+kk a 3 byt. jednotkách. Pozemek, garáž,
venkovní posezení.
Prodej 1 150 000 Kþ

070331

zdarma: 800 100 446

Byt, Náchod-Plhov
PČkný, prostorný byt 2+1 v NáchodČ, lokalita
Plhov, 2. NP, balkon a sklep. Nové stoupaþky a
výtah. Možnost pĜevodu do OV v 3/2008.
Prodej 1 180 000 Kþ

044796

zdarma: 800 100 446

Rodinný dĤm, Martínkovice
RD využíván jako chalupa 5+1 o CP 269 m2, prostorný, krásnČ stylovČ vybaven, krbová kamna
Prodej 1 600 000 Kþ

73887

zdarma: 800 100 446

Chata s vlastním pozemkem Náchod – Kašparák
ZdČná chata u lesa s možností rozšíĜení.
Zavedená elektĜina, voda, WC, topení na pevná
paliva. CP 1516 m2.
Prodej 660 000 Kþ

NA0269

zdarma: 800 100 446

RD Hronov - Rokytník
ěadový RD v dobrém technickém stavu. Volný
od konce roku 2008. Garáž, dílna, kotelna, zahrádka.
Cena: 1 890 000 Kþ

054590

zdarma: 800 100 446

046107

zdarma: 800 100 446

Byt, Náchod – SUN
Družstevní byt 3+1, CP 71 m2, výhled na Náchod,
panelová výstavba, klidná þást.
Prodej 980 000 Kþ

080967

zdarma: 800 100 446

Rodinný dĤm, Nové MČsto nad Metují
RD 3+1, balkon, pĤda vhodná k vestavbČ, zahrada s oplocením, výhled na Krþín.
Prodej 1 650 000 Kþ

047409

zdarma: 800 100 446

ZemČdČlská usedlost, Šonov u Broumova
NovČ opravená zem. usedlost vhodná k rekreaci
nebo chovu domácích zvíĜat. RD 6+1, 2 garáže,
stodola.
Prodej 3 720 000 Kþ

061803

zdarma: 800 100 446

Zahrada a zahradní chatka - Malé SvatoĖovice
Zahradní chata se zahradou v klidné þásti mČsta
Malé SvatoĖovice. Na pozemku je krásné malé
jezírko. Zavedena voda a elektĜina.
Prodej 390 000 Kþ

036943

zdarma: 800 100 446

Byt 1+1 Malé SvatoĖovice
Byt 1+1 v novostavbČ v Malých SvatoĖovicích,
OV, CP 49,62 m2 + sklep 10 m2, þásteþnČ
vybaven.
Cena: 990 812 Kþ

NA0291

zdarma: 800 100 446

Bytový dĤm Broumov - centrum
Bytový dĤm poblíž centra. V 2. NP jsou 3 byty ve
3. NP jsou 2 byty, všechny 1. kategorie.

Zámek, Velká Jesenice - Volovka, okr. Náchod
Historický objekt využíván pro bydlení a chov
koní. Plocha pozemku 32 000 m2.

VýrobnČ sklad. objekt, Hejtmánkovice - Broumov
Výrobní a skladovací pl. 1200 m2, manipulaþní
pl.a 1100 m2.

Cena: 3 860 000 Kþ

Cena: 6 950 000 Kþ

Cena: 500 000 Kþ/rok

081265

zdarma: 800 100 446

RD Náchod
Rodinný dĤm v centru Náchoda se stavebním
pozemkem. Objekt urþen ke kompl. Rekonstrukci.
CP 590 m2
Prodej 1 990 000 Kþ

080983

zdarma: 800 100 446

Stavební parcely, Šonov u Nového MČsta n. Met.
Rozsáhlá zahrada se dvČmi budovami. Možno
rodČlit na 3-4 stavební parcely. El. vedení a
obecní vodovod v blízkosti.
Prodej 650 Kþ/m²

NA0433

zdarma: 800 100 446

Rodinný dĤm, Hronov
RD v HronovČ se nachází pĜímo v centru mČsta. 2 prodejny s vl. vchodem, 3 byty, podkroví vhodné k vestavbČ.
Nová stĜecha z kan. šindele, žlaby jsou v mČdi.
Cena: 5 200 000 Kþ

046972

zdarma: 800 100 446

RD Hajnice, ok. Trutnov
Rodinný dĤm, tenisový kurt se dvČmi místnostmi,
venkovní bazén. Nemovitost po celkové rekonstrukci.
Cena: 4 200 000 Kþ

056672

zdarma: 800 100 446

036972

zdarma: 800 100 446

Roubená chalupa, Kuks
Chalupa na proti zámku Kuks o CP 1 500 m2.

056605

zdarma: 800 100 446

Bytový dĤm, Police nad Metují Petrovice
Bytový dĤm - 3 byty 2+1 s neregulovaným
nájmem. Nebytový prostor v pĜízemí.

Cena: 1 077 600 Kþ

Cena: 1 190 000 Kþ

zdarma: 800 100 446

021411

zdarma: 800 100 446

RD Nový Hrádek
RD 3+kk po celkové rekonstrukci, nová stĜecha,
rozvody, izolace, CP 436 m2

Rodinný dĤm, ýeská Skalice
Rodinný dĤm se nachází v centru mČsta, ihned obyvatelný, bez potĜeby velkých rekonstrukcí, garáž a zahrádka.
Možnost využití pĤdních prostorĤ na rekonstrukci.

Prodej 1 595 000,- Kþ

Cena: 1 500 000 Kþ

039389

zdarma: 800 100 446

Výrobní objekt s bydlením, Hronov
Autoopravna, sklady, garáže, kanceláĜe, vlastní
parkovištČ. Byty 1+1, 5+1. Nemovitost po rekonstrukci bez venkovní fasády.
3 950 000 Kþ

066386

zdarma: 800 100 446

MČstský dĤm Nové MČsto nad Metují
Prodej poloviny mČstského domu v Novém MČstČ
n. Met. na HusovČ námČstí. Prostory pro podnikání, v 1. NP bydlení. CP 356m2.
Cena: 3 150 000 Kþ

038139

zdarma: 800 100 446

Dvougeneraþní RD, Náchod - TĜešínky
Rodinný dĤm s výhledem na zámek, podkroví
pĜipraveno pro druhý byt þi rozšíĜení stávajícího
bytu. Velká terasa, 2x garáž.
Cena: 3 200 000 Kþ

052758

zdarma: 800 100 446

Rodinný stylový penzion HeĜmánkovice
Stylový penzion se tĜemi stylovými pokoji vþetnČ
soc. zaĜízení. Kapacita 10.lĤžek + pĜistýlky, CP
1951.
2 890 000 Kþ

zdarma: 800 100 446

Restaurace s taneþním sálem a bytem, Lovþice
Stylová restaurace s taneþním sálem, bytem 3+1
a zahradou.

Cena: 2 900 000 Kþ

Byt 1+kk, OV, Náchod
Byt OV 1+kk, CP 44 m2 v NáchodČ. Výstavba v r.
2007 a pĜedání v listopadu 2008.

075773

045757

Cena: 2 980 000 Kþ

056612

zdarma: 800 100 446

Bytový dĤm s provozní þástí, Broumov - Malé
námČstí
Bytový dĤm v centru mČsta. V 2. NP jsou dva byty
1+1 ve 3. NP jsou 2 byty (1+1 a 2+kk).
Cena: 3 860 000 Kþ

045860

zdarma: 800 100 446

Vesnický rodinný dĤm, Vestec u HoĜiþek
DĤm k trvalému bydlení i k rekreaci, pozemek oplocený. Celkový stav je velmi dobrý.
CP 1742 m²
Cena: 1 800 000 Kþ

029461

zdarma: 800 100 446

RD, Police nad Metují
Nový RD 5+1. Nízkoenergetická dĜevostavba. CP
700 m2. PĜístĜešek pro garážování auta, dílna.
Cena: 2 900 000,- Kþ

050723

zdarma: 800 100 446

Poloroubená chalupa, Teplice nad Metují
Chalupa 5+1, vytápČní krbové v každé místnosti,
kamenný sklep, terasa s posezením. CP 191m2.
1 450 000 Kþ

NABÍDKA PRO

PANELOVÉ DOMY,
HOTELY, PENSIONY,
DOMKY
na pozemní digitální vysílání
profi digitální sestavy pro terestrální a
satelitní pĜíjem do STA (technologie
ASTRO, AXING, GRUNDIG, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávajících systémĤ,
prodej technologie, montáž, servis
TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
ýeských BratĜí 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-ýt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Milan Antoš

Výroba
kuchyní,
bytového a
kancelářského
nábytku

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

MARCO
NÁBYTEK

PLASTOVÝCH OKEN
Sleva 10% na zakázky
zavřené v lednu a únoru
a následně zrealizované
v březnu.

Truhlářské
práce

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

PRODEJ A MONTÁŽ
žaluzie * rolety * parapety

AK
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p
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n
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%

AKČNÍ NABÍDKA:

PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!
Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA
při objednávce nad 10.000,-Kč
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

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

STěECHY

provedeme práce:
* pokrývaþské * klempíĜské
* malby a nátČry * zednické
* tesaĜské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

Náchod, ÿechova ul. (vedle Elektro In)

PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu

Realitní kanceláĢ RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
ýervený Kostelec - dvougeneraþní RD u BUS nádraží, vhodný k bydlení i podnikání........1.990 000,-Kþ
Studnice - Zblov - þást. podsklepený RD 5+1 s balkonem a lodžií, garáží, zahradou............2.450 000,-Kþ
Náchod - byt 1+1 v od. vl. na PlhovČ a byt 2+1 v os. vl. v ul. Nerudova .info v RK
Náchod - byt 3+1 nad nemocnicí s balkónem a výtahem, zažádáno do os. vl.........................1.150 000,-Kþ
ýervený Kostelec - RD 4+1 s velkou garáží (možnost 1-2 byt. jednotek), klidné místo.......1.950 000,-Kþ
Suchý DĤl - zahrada o výmČĜe 595 m2 se stavebním pozemkem o výmČĜe 34 m2....................250 000,-Kþ
Sendraž - stavební slunný rovinatý pozemek v pĜedhĤĜí Orlických hor, inž. sítČ v místČ.........790 000,-Kþ
Suchý DĤl - RD 4+1 po generální rekonstr. s pĜístavbou garáže, k bydlení i rekreaci............1.700 000,-Kþ
Náchod - Kramolna - rozestavČný RD s pozemkem 594m2, podlahová pl. 150m2 ..............1.690 000,-Kþ
ýeská Skalice - byt 3+1 v os. vl. v pĤvodním stavu bez úprav, volný po dohodČ................. 1.350 000,-Kþ
ýervený Kostelec - pronájem dvou prostorĤ s výlohami ke komerþnímu využití ....................INFO V RK
Náchod - RD 4+1 s nebyt. prostorem a zdČnou prostornou kĤlnou v okrajové þásti .............2.350 000,-Kþ
Náchod - Kramolna - udržovaný ěRD 4+1+jídelna s garáží a zahradou, plyn. topení...........2.550 000,-Kþ
Police nad Metují - byt 2+1 na sídlišti s balkónem, výtahem, 3. patĜe, plocha 66m2 ...............770 000,-Kþ
BezdČkov n/Met. - družstevní byt 3+1 ve zdČném domČ, v 1.NP, balkón, plocha 73m2........1.060 000,-Kþ
Náchod - pronájem rod. domu 3+1 se zahradou nájem 7 000,- Kþ/mČs.+inkaso+20tis. záloha
Náchod - DB 3+1 s balkónem v 2. patĜe s výtahem, okna od cesty, ihned volný....................INFO V RK
Náchod - prodej nových bytĤ 3+kk(1+kk, 4+kk) v zrekonstr. zdČném domČ, pl. 81,53m2.......INFO V RK
Bohuslavice n/Met. - kamenný domek 2+1 k rekonstr. se zahradou 886m2...............................550 000,-Kþ
Vršovka, 4km od Nového MČsta n/Met. - stavební pozemek o výmČĜe cca 2 000m2..................300,-Kþ/m2
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pĜipravena v naší kanceláĜi Rako a to dennČ od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. þ. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splĖuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnČné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamČĜení v cenČ
dodávky
NeplaĢte víc
- zákaznický kupon slev pro další dodávky než

Náchod, ýeskoskalická 252 (objekt Správy budov)
Tel. : 491 543 089, 608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Vážíme si našeho zákazníka! musíte!

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitĜní, sítČ
proti hmyzu, parapety vnitĜní i venkovní, zimní zahrady.

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

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

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiálů z kuchyňských desek
z parapetů z bytových doplňků
z veškerý sotiment truhlářské výroby

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

Vážení þtenáĜi, již roky se na tomto místČ
setkáváte se Ĝešením vašich problémĤ v
úþetní a daĖové sféĜe. Rubrika „DanČ,
ptáte se, jak na nČ“ si získala Ĝadu
pĜíznivcĤ a grafický symbol mČšce, které
ji doprovází, se v realitČ promČnil v
ušetĜené peníze, Vaše ušetĜené peníze. I v
nejlepším je však dobré si vzít oddechový
þas, nechat vytvoĜit nové prostĜedí, na
které mĤže naše oblíbená rubrika opČt reagovat. Po dohodČ s realizátorem obsahu
rubriky - Spoleþností Královská úþetní

„KREATIVCI ZE ZUŠKY“
Zajímavým nápadem je využití tvoĜivého ducha dČtí ve prospČch celku.
Tak se stalo v Polici nad Metují, kde
byla tamní základní
umČlecká škola povČĜena zpracováním návrhĤ obálek Polického mČsíþníku pro rok 2008 vþetnČ návrhĤ
oficiálních novoroþenek. Jak
se zadání zdaĜilo se mĤžete sami
pĜesvČdþit na výstavČ v polickém
tzv. Pellyho domČ (výstava trvá od
4. do 21. února)
-r-

s.r.o., jsme se dohodli,
že s aktualizovanou podobou rubriky
se þtenáĜi ECHA opČt potkají v lednu
roku 2009. Rád bych na tomto místČ
podČkoval Ing. M.Galušþákové ze
zmiĖované spoleþnosti za spolupráci a
popĜál jí hodnČ štČstí v profesním i osobním životČ. S daĖovým poradenstvím na
stránkách ECHA rozhodnČ nekonþíme,
protože zde opravdu dvojnásob platí, že v
každém konci je skrytý nový zaþátek...
Za redakci ECHO - Mirek Brát

KVALITA A ZKUŠENOST

SVATÝ VALENTÝN - SVÁTEK
ZAMILOVANÝCH 14.2.2008

SLEVA 10%

NA VEŠKERÉ ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ
V NAŠÍ PRODEJN¤
(PLATÍ POUZE TENTO DEN)

Profesional solárium
Michaela Klímová, Náchod - výjezd z náměstí
REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19 so 9 - 11
z velký výběr solární kosmetiky
z 2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium
z ceny s permanentky již od 4,-Kč/min.
z prodej italského spodního prádla, luxusní noční
košilky, dámské a pánské prádlo Fila, LOVABLE
z bižuterie, dárkové šeky, permanentky, silonky
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!! NOVÉ TRUBICE NA VŠECH SOLÁRIÍCH !!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
z nabídka služeb pĜi
správČ vašeho bytového fondu
z nabídka zkušeností
pro spoleþenství vlastníkĤ
jednotek

PRODEJNA SVÍTIDEL
A INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
NÁCHOD, NA HAMRECH
(°EMESLNICKÉ CENTRUM)
po - pá 9 - 17 hod., so 8,30 - 11 hod.
V NABÍDCE EXOTICKÉ ROSTLINY V¤TŠÍCH
ROZM¤R±,
JARNÍ KOLEKCE

Hledáme nové tváĜe! Zájemci a zájemkynČ hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

EGLO

DANĎ, PTÁTE SE, JAK NA NĎ

Nabízíme Vám pojištČní bytových domĤ vþetnČ
administrativních budov u pojišĢovny Generali
a.s., se kterou máme uzavĜenou exkluzivní
smlouvu. VyĜešíte tím pojistná nebezpeþí, která
mohou postihnout váš dĤm: požár, pĜímý úder
blesku, výbuch, kouĜ, únik vody. SamozĜejmČ
tím Ĝešíte i škody zpĤsobené vichĜicí, krupobitím, tíhou snČhu þi pádem stromu. VY budete
bydlet, MY se o VÁS budeme starat!

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

HRA JE

POTŘEBUJETE PENÍZE?

Máte pravidelný příjem nebo pobíráte důchod?

Tak proč si nepůjčíte?

VÝZVA...
SQUASH
JE HRA!
Squash Centrum Náchod
tel. 602 886 577

RICOCHET + SQUASH
+ STOLNÍ TENIS

Výše úvěru
30 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

Délka splácení
58
58
58
58

měsíců
měsíců
měsíců
měsíců

Výše splátky
770
1 250
2 350
4 400

Celkem zaplatíte

Kč
Kč
Kč
Kč

44
72
136
255

660
500
300
200

Kč
Kč
Kč
Kč

Úvěry i pro podnikatele i na nulové daňové přiznání!

Zavolejte: 724 725 799

HázenkáĜská hala - Hamra, Náchod

DNES PODÁTE - ZA DEVADESÁT ÿTYġI LET DODÁME...
Výroþní þlenská schĤze základní organizace ýeského svazu vþelaĜĤ
v ýeské Skalici, konaná 27. ledna 2008, do svého programu zahrnula
neobvyklou událost. Jednalo se o otevĜení histohrického dopisu zaslaného místnímu vþelaĜskému spolku pĜed devadesáti þtyĜmi lety. S trochou
ironie lze tak parafrázovat a mírnČ pozmČnit souþasný poštovní slogan
na: Dnes podáte - za 94 let dodáme...
Poštovní obálka (na snímku sleduje otevĜení obálky paní Jana
Tomková z ýeského rozhlasu, v dolní þásti detail onoho „tajemného psání
ze starého mocnáĜství“), se k místním vþelaĜĤm dostala prostĜednictvím
ýeskoskaliþana JiĜího Horkého, kterému se o jejím nálezu zmínil kolega
- sbČratel historických tiskovin. Do rukou þeskoskalických vþelaĜĤ byl
historický neotevĜený dokument pĜedán v þervenci 2007.
ZmínČný dopis byl odeslán 7. ledna 1914, Zemskou statistickou kanceláĜí království ýeského v Praze a adresován ctČnému vþelaĜskému spolku v ýeské Skalici. A co je obsahem tohoto dopisu? Citujme: „Prosíme
zdvoĜile za vlídné vyĜízení zdejšího pĜípisu ze dne 26. listopadu 1913,
jímž jsme žádali za laskavé vyplnČní a brzké zaslání ústĜižku s nČkterými
daty o vþelaĜství v tamním okrese za rok 1913, neboĢ dat tČch potĜebujeme již naléhavČ. V Praze 7.ledna 1914“. TČžko Ĝíci , zda požadovaná data
Zemská statistická kanceláĜ tehdy dostala, ale je vidČt, že i kdysi existovala urþitá statistická hlášení takĜka moderního typu_- pozn. autora textu.
Dle vþelaĜe Rudolfa Zábrahy, který vzácný dopis za úþasti ýeské televize, rozhlasu a dalších médií slavnostnČ otevĜel (na snímku), je nutno pokraþovat a jít ve šlépČjích našich
pĜedkĤ a dále se zabývat vþelaĜstvím. Je to zájem celého ýeského svazu vþelaĜĤ v naší republice. Toto
potvrdil i pĜítomný pĜítel Konfršt z OV ýSV Náchod .
Text a foto Ivan Vávra

NOVÝ SENIOR
V závČru ledna byl ve Sboru þeskobratrské církve evangelické v HronovČ slavnostnČ uveden v úĜad nový
senior Královéhradeckého seniorátu
Michal Kitta. Dodejme k této agenturní zprávČ, že ýeskobratrská církev evangelická má v celé ýR pĜes
sto tisíc þlenĤ a slavnostní ceremonie
v HronovČ se jako ekumeniþtí hosté
úþastnili i zástupci ěímskokatolické církve a Církve þeskoslovenské
husitské.
(r)

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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