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2.JUNIOR OPEN
  Český svaz rychlobruslení a klub BK Náchod si Vás dovolují pozvat 
na mezinárodní závody Junior Open v short tracku, které se konají na 
zimním stadionu v Náchodě ve dnech 21.-22.2.2009. V několika věko-
vých kategoriích se závodníci utkají na tratích od 220 do 1500 metrů.
  Rychlobruslení na krátké dráze tzv. short track patří do rodiny sportů 
sdružených v mezinárodní bruslařské unii ISU. Do programu zimních 
olympijských her byl zařazen jako ukázkový v roce 1988 v Calgary a 
na dalších ZOH v Albertville 1992 se již rozdávaly olympijské medai-
le.
   V České republice se tento sport rozvíjí od roku 1994. Short track je 
rychlobruslení na zimním stadionu, kde se na ploše 30 x 60 m vyznačí 

oválná dráha dlouhá 111,12 m, poloměr zatáček je 8 m. Mantinely jsou 
z vnitřní strany obloženy bezpečnostními molitanovými matracemi. 
Bruslaři musí mít přílbu, rukavice a chrániče kolen a holení.
   Při bruslení dosahují závodníci rychlosti cca 40 km/h a v zatáčkách 
se při velkém náklonu opírají rukou o led. Tento náklon jim umožňují 
speciální brusle, upevněné na botách mírně vlevo. Jednotlivci závodí 
na tratích 500, 1000, 1500, a 3000
Systém závodů je postupový, rozjížďky, čtvrtfi nále, semifi nále, fi nále. 
Z každé jízdy postupují do dalšího kola obvykle dva závodníci. Závody 
čtyřčlenných štafet se jezdí na tratích 3000m ženy a 5000m muži.          
                                                                                                              kp

„POHODLÍČKO“
   Turisté směřující do broumovské-
ho Hotelu Praha se nemusejí bát o své 
pohodlí, protože mohou se zavazadly 
dorazit až přímo ke vstupním dveřím 
ubytovacího zařízení. Broumovští rad-
ní schválili výjimku, která umožňuje 
turistickým autokarům příjezd k tomuto 
hotelu i pro rok 2009, a to ve stávajícím 
rozsahu.                                             (r) 

 
  V rámci prezentace knižního projektu MARE 

NOSTRUM se uskutečnila přednáška spojená s 
promítáním v obci Podbřezí na Rychnovsku. Autor 

projektu Mirek Brát (na snímku odpovídá na dotaz 
návštěvnici přednášky) zde představil kolekci 250 foto-

grafi í z evropských moří i tuzemských sladkých vod.
Poděkování za podporu patří společnosti DLNK 
Computers a ČEKY Náchod - prodejci produktů 
značky BOSCH. 
Více na www.marenostrum.cz       foto Ivan Vávra      

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

GATE - jazyková škola s devatenáctiletou historií pořádá kurzy

ANGLIČTINY               NĚMČINY
 (1.- 4. roč., NOVĚ konverzační kurz pro pokročilé)          (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
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AKČNÍ CENY MYČEK
SPORÁKŮ I PRAČEK

AKČNÍ CENY
TV LCD i PLAZEM

DOPRAVA ZDARMA
SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Prodejna strojů 
a nářadí

Běloveská 168, 
Náchod

tel. 491 423 669, www.ceky.cztel. 491 423 669, www.ceky.cz

nová otevírací doba: 7:00 - 17:00 hodin

AKU VRTAČKA
BPAS 18 C-AK18V/1,3Ah

otáčky: I   0-350
             II      0-900
nabíjení 1 hod.

+AL kufr
+dárek

   Těžké rozhodování čeká náchodské zastupitele na jejich pon-
dělním zasedání. Na programu mají schvalování rozpočtu a také 
doporučení rady města na prodej Pivovaru Náchod a.s liberecké 
fi rmě LIF a.s. za 150 milionů korun. Rozhodování je o to složitěj-
ší, že druhý zájemce, kterým je Pivovar Holba, nabídl za pivo-

var 185 milionů korun. Pro nejasnosti v kupní smlouvě ho však 
výběrová komise vyřadila, aniž by například využila svého práva a 

požádala Holbu o vysvětlení sporných bodů návrhu kupní smlouvy.
   Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že komise v první 

části své činnosti provedla posouzení z hlediska obsahového a formálního 
splnění podmínek výběrového řízení u došlých nabídek. V této fázi bylo konstatováno, že z 
došlých třech nabídek to splňují dva uchazeči - LIF a.s. a Pivovar Holba a.s.. Následně byly 
komisí podrobně procházeny jednotlivé nabídky. Na základě jejich prostudování se nakonec 
komise ve složení ing.O.Čtvrtečka, ing.J.Rohulán, MUDr.L.Tichý, Mgr.M. Jindra, F.Rázl, 
Bc.Z.Hořínek, ing.J.Veselý a ing.J.Hlavatý jednomyslně usnesla, že nabídka Pivovaru Holba 
také nesplnila podmínky prodeje. Sítem výběrového řízení tedy prošel jedině LIF a.s.
   Návrhy smluv o úplatném převodu akcií Pivovaru Náchod se také na žádost města zabýval 
JUDr.L.Špaček, který má ve svém právním stanovisku určité výhrady jak ke smlouvě od 
Holby tak i od LIFu.
   Podle kuolárových informací současný návrh na prodej nepodpoří zastupitelé za ČSSD, 
KSČM a zřejmě ani za SNK-ED. Břímě defi nitivního rozuzlení téměř rok trvajícího mar-
týria kolem prodeje náchodského pivovaru tak rozhodnou hlasy vládnoucí koaliční trojky 
ODS, KDU-ČSL a SOS. Zasedání Městského zastupitelstva v Náchodě proběhne v pondělí 
23.2.2009 od 15 hodin v Beránku.                                                                Karel Petránek
                                                                                                            

PRODAJÍ PIVOVAR 
ZA 150 milionů?



 

 S dalším zakládajícím členem EU, Belgií, sdílíme podobný osud malé země s pestrou 
historií. Musíme si však přiznat, že co se týká politického vlivu můžeme Belgičanům a 
Bruselu jen závidět. A jaká je vlastně belgická kuchyně? Velmi různorodá, kvalitní, ovliv-
něná zejména francouzskou kuchyní. Velký důraz je kladen na čerstvé ryby a maso, přede-
vším hovězí, jehněčí a skopové. Belgičané rádi připravují pokrmy z darů moře, oblíbené 
jsou mušle, které jedí s hranolkami a majonézou. Důležité je také ovoce a zelenina, z 
níž jsou pro Belgii typické čekankové puky a chřest. Národním jídlem je pravděpodobně 
waterzooi, což je dušené kuře s bílým pórkem, bujónem, smetanou a vaječnými žloutky. Z 
libového hovězího se připravují Vlaamse karbonnades, které se nejdříve opečou na pánvi 
a poté vaří v pivu se spoustou cibule. Mezi tradiční jídla patří pivní polévka s kuřecím 
vývarem a cibulí či slaný sýrový koláč s pórkem. Velmi často připravovaná polévka ho-
chepot ze šesti druhů mas se podává jako samostatný pokrm s křenem a hořčicí. Také se 
zde vyrábí výborná ardenská dušená šunka. Typickými belgickými zákusky jsou jablečné 
palačinky, koblihy, lívance a skvělé oplatky wafels. Možná vás překvapí, že původně bel-
gické jsou dnes světoznámé hranolky, které své jméno získaly podle podnikatele Fritse. 
Ten si zde založil první stánek s hranolkami již v roce 1861. Od roku 2007 je v belgických 
restauracích zakázáno kouřit. Tento zákaz neplatí pro bary, kavárny a diskotéky. Jelikož 
jsou Belgičané velkými milovníky piva, na každém rohu najdete nějakou hospůdku, kde 
se tento zlatavý mok čepuje. Vaří se zde několik stovek různých značek a druhů, z nichž 
milovníci piva v České republice znají určitě značku Stella Artois, velmi světlé pivo Ho-
egaarden či speciální klášterní tmavé pivo Leffe. Pro Brusel jsou typická nahořklá piva 
Gueze, silná piva bez pěny Lambic a třešňová ovocná piva Kriek narudlé barvy. Oblí-
benou pálenkou je jalovcový Genever. Místní specialitou je silná černá káva, do které se 
vmíchá jogurt. Tak co myslíte, mají si naši europoslanci na co stěžovat? 

Text připravují žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. www.hshronov.cz

 Omlouváme se všem našim čtenářům. V minulém díle našeho seriálu řádil šotek. Z 
technických důvodů vypadly z textu některé výrazy.                                              redakce

Hvězdy 
na talíři

Následky pádu ze čtvrtého patra mohou být srovnatelné s následky, které utrpí nepři-
poutaný člověk po nárazu automobilu jedoucího 50 km rychlostí do pevné překážky. 
Asi málokdo by našel odvahu nepřipoutaný bezpečnostním pásem balancovat na pa-
rapetu okna ve čtvrtém patře, nepřipoutaných řidičů a spolujezdců je však vidět stále 
dost.
   Někteří řidiči jsou skálopevně přesvědčeni o své dokonalosti a neomylnosti a prostě s 
havárií nepočítají. Jenže i při své dokonalosti zapomínají, že ostatní řidiči jsou obyčejní 
omylní smrtelníci. I představa, že případný náraz se v robustním autě dá ustát je mylná. Kaž-
dý záchranář, který vyjíždí k dopravním nehodám potvrdí jak zřetelný je rozdíl ve vážnosti 
zranění připoutaných a nepřipoutaných cestujících. Zatím co připoutaní často i bez vážnější 
újmy přežijí i velmi tvrdý náraz, ti kteří nevěnovali dvě sekundy onomu zacvaknutí, zemřeli 
i při menším nárazu.
Při nárazu do stromu nebo do protijedoucího auta jde dopředu nejdříve hlava, která je velmi 
těžká a tak dokáže prorazit i přední sklo. Pokud nepřipoutaný narazí hrudníkem na volant, 
s  největší pravděpodobností utrpí zranění životně důležitých orgánů, například jejich defor-
mací, otočením či utržením. Běžné je v tomto případě i poškození páteře. Pokud má člověk 
před sebou hodně prostoru, pak může z auta vyletět a skončit venku na silnici, někdy i pod 
svým vlastním vozem. To vše se však netýká jen lidí jedoucích vpředu, ale i těch vzadu. 
Jejich hlava letící dopředu se může se rozbit o hlavu spolujezdce sedícího před ním nebo o 
jinou překážku. Dalším omylem je myslet si, že v autě vybaveném airbagem se při pomalé 
jízdě nemusíme poutat. Pro nepřipoutaného člověka však airbag i při drobné kolizi 
představuje smrtelný nástroj. K aktivaci airbagu totiž stačí i náraz při rychlosti nižší 
než 10 km/hod. I v případě malého nárazu letí tělo dopředu, kde se střetne s vakem 
který se nafukuje rychlostí až 320 km/h. Taková srážka může být i smrtelná. Podle 
zkušeností záchranářů je stále ještě hodně lidí, kteří se v autě nepoutají. Připoutání vás 
zdrží jen chviličku, může vás však ochránit před dlouhou bolestí.                               OP

Pásy nejsou pro legraci

BELGIE - malá 
velká země

PRO BEZPEČÍ VÁS I VAŠICH BLÍZKÝCH

SOUTĚŽ MLADÝCH SOUTĚŽ MLADÝCH 
VÝTVARNÍKŮVÝTVARNÍKŮ

Dne 27.února vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a 
dědečka, pana Zdeňka Erlebacha.

Stále vzpomíná rodina

TICHÁ 
VZPOMÍNKA

 Vzhledem k úspěchům výtvarných soutěží pro děti v předcházejících letech vyhlašuje Čes-
ký zahrádkářský svaz 16. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma „Bylinky naší zahrádky“ 
- kresba, malba a pod. a polytechnické práce. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií pro děti z 
mateřských, základních a speciálních škol.
 Soutěžící děti by měly zaslat kresbu, výkres nebo výrobek z přírodních i umělých mate-
riálů, která by demonstrovala vztah dětí k bylinkám, do 28. února 2009 na adresu: Český 
zahrádkářský svaz, územního sdružení, Českoskalická 1, 547 01 Náchod.
 Ze zaslaných prací bude jako již tradičně instalována výstavka v městské knihovně na Ka-
menici v Náchodě 10. - 20. března 2009. Autoři prvních tří vyhodnocených prací v každé 
kategorii budou pozváni na předání cen v pátek 20. března 2009 do salonku restaurace ODAS 
na Karlově náměstí. Všechny práce budou odeslány na ústředí ČZS do Prahy. Prvních deset 
nejlepších prací v každé kategorii bude oceněno, autoři vyhodnocených prací obdrží hodnotné 
ceny a diplom. Nejzdařilejší práce budou součástí expozice ČZS na celostátních výstavách v 
Olomouci a v Lysé nad Labem.                               Groh Luděk, předseda ÚS ČZS Náchod

 Říká pro noviny ECHO Petr Uzel - mís-
tostarosta Broumova 
 Narozen 1943, od roku 2004 zastupitel 
města Broumova. Odpočívá zahradničením, 
relaxuje i dobrou četbou. Jako svoje osob-
ní krédo si zvolil „práci pro město a jeho 
obyvatele“. Do křesla broumovského mís-
tostarosty byl zvolen 12.12.2008, ve kterém 
vystřídal Bc. Lubomíra France, jež se po 
podzimních krajských volbách stal hejtma-
nem Královéhradeckého kraje.
 Pane Uzle, vstoupil jste do kanceláře 
broumovského místostarosty takříkajíc 
„uprostřed běhu“, v polovině funkčního 
období. Jaké byly vaše pocity?
 Funkci zástupce starostky města Brou-
mova chápu jako jisté dovršení mé politické 
kariéry, kterou jsem věnoval České straně 
sociálně demokratické od sametové revolu-
ce.  Byl jsem de facto zakládajícím členem 
organizace ČSSD v Broumově. Nikdy před 
tím, ani po té,  jsem v jiné straně organizo-
ván nebyl. Plně chápu, že politika v prostře-
dí malého města   je aktuální pouze před vol-
bami a těsně po volbách, jinak je to běžná, 
každodenní práce pro město a jeho obyvate-
le. A s tím jsem i   tento post přijímal.
 Vaše priority, které chcete v Broumově 
prosazovat?
 Chci se zasazovat o čistotu, pořádek a 
bezpečnost v katastru města, iniciovat návrat 
učňovského školství do Broumova, rozvíjet 
možnosti pracovních příležitostí.Zlepšovat 
stav bytového fondu, garantovat zachování 
lékařské péče alespoň na dosavadní úrovni, 
začlenit místní romskou komunitu do veřej-

ně prospěšných prací.,
 A otázka prioritních investičních akcí?
 Z investičních  akcí budu podporovat  

přechod centrálního vytápění na biomasu a  
tím i zlevnění tepla pro občany.  Dále chci 
urychlit přípravné práce a co nejdříve zahájit 
výstavbu krytého plaveckého bazénu  a sou-
visejícího sportovního centra v objektu  sou-
časného měšťanského pivovaru. Důležitá je 
podle mého i realizace  třetího stoupacího 
pruhu přes Pasa včetně cyklostezky
 Říká se, že Broumov je díky své  geogra-
fi cké poloze často opomíjen. Platí to stále, 

nebo tato geografi cká denunciace maleb-
ného města již propadla minulosti ?
 Geografi ckou polohu Broumova nezmě-
níme, ale jeho dostupnost můžeme ovlivnit 
například tím třetím pruhem, který by měl 
zajistit rychlejší a bezpečnější průjezd Pas.
 Jako oblast opomíjenou bych Broumov ne-
viděl, spíše nám schází více pracovních pří-
ležitostí, lepší platové podmínky pro místní
pracující.  Určitě bych přivítal schopného 
a stabilního investora, který by zajistil tak 
200 a více pracovních příležitostí.  Proto si 
vážím i obchodních řetězců, kteří zde inves-
tují.
 Jaké jsou klady a zápory Broumova?
 Mezi plusy patří krásná krajina, příroda, 
čisté ovzduší. Mezi negativa bych zařadil 
špatnou dostupnost,  nedostatek pracovních 
příležitostí, vyšší nezaměstnanost, nízkou 
solventnost obyvatel,  kumulaci romského 
etnika.
 Co Vás v poslední době ve Vaší  práci 
potěšilo a čím jste naopak zklamán?
 Mám radost z  každého jednání, které 
posouvá např. investiční i neinvestiční akce  
pro    město k jejich realizaci. Jsem spoko-
jen, když občan odchází z mé kanceláře a 
je také spokojen. Co mě opravdu potěšilo je 
dotace ve výši  5 mil. na opravu hřiště  u  ZŠ  
T.G Masaryka. A zklamalo?   Skutečnost, 
že opravy místních chodníků a komunikací 
nebudou v rozsahu požadovaných  priorit  
města pro rok  2009. Důvodem je nedostatek 
fi nančních prostředků.

Za rozhovor poděkoval Mirek Brát                                

UCTĚNÍ PAMÁTKY BOŽENY NĚMCOVÉ
 Vzpomínkovou akci u pomníku Boženy 
Němcové na Husově náměstí v České Skali-
ci již tradičně uspořádala 4.února 2009 Spo-
lečnost Boženy Němcové.
 Za účasti čtyř sedítek občanů položili spo-
lečně k pomníku věnec starosta České Skalice 
Tomáš Hubka a místostarosta Ing. Josef Daň-
sa ( na snímku ). Za obě českoskalická muzea 
zde položil kytičku PhDr. Vlastimil Havlík.
 Předsedkyně Společnosti Boženy Němco-
vé Libuše Matějková se zde zmínila o její 
činnosti a vzpomenula na výročí úmrtí Jo-
sefa Němce, manžela spisovatelky. Krátký 
projev přednesl i místostarosta Ing. Josef 
Daňsa.
 Následně pak ve společenském sále Pen-
zionu Olga proběhla přednáška PaedDr. 
Blanky Dvořáčkové o vztahu buditele F. J. 
Smetany k Jiřinkovém slavnostem a spiso-
vatelce Boženy Němcové.

Text a foto  Ivan Vávra

 Ve čtvrtek 26.2.2009 proběhne v ŠD Ko-
menského Náchod „KARNEVALOVÉ OD-
POLEDNE“. Na programu přehlídka masek 
a jejich vyhodnocení, soutěže, hry a dětská 
diskotéka. 
 Uvidíme tak spoustu pohádkových posta-
viček od princezen, vodníků, čertíků, pirátů, 
rytířů atd.

                         Těší se vychovatelky

KARNEVALOVÉ KARNEVALOVÉ 
ODPOLEDNEODPOLEDNE

POLITIKA JE PRÁCE PRO MĚSTO 
A JEHO OBYVATELE

info:
777 602 884
Náchod  Trutnov 

Orlické hory  Jičín Další nabídka na
www.realityeu.com 

 ... s námi se určitě domluvíte ...

Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

EU TIP

Rodinný dům, 3 byty, dílna, zahrada nedaleko centra Červeného Kostelce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 450 000,- Kč
Rodinný dům nedaleko centra Náchoda se zahradou a garáží  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 695 000,- Kč
Vila v Náchodě u zámku, nové el.rozvody, zahrada 3 452 m2, vlastní studna. . . . . . . . . . . . . . . . .4 995 000,- Kč
Novinový stánek v Hronově u náměstí, napojen na elektřinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 000,- Kč/bez DPH
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, 2 patra, 7 místností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 000,- Kč
Jednopodlažní rodinný dům v Náchodě na Pavlišově v započaté rekonstrukci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 000,- Kč
Byt o výměře 38m2 1+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 000,- Kč
Rodinný dům v Bohdašíně, zahrada 1486 m2, přírodní jezírka, vl.studna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 299 000,- Kč

Velmi hezký, udržovaný, 
částečně zařízený byt 
v druž. vlastnictví (70m2) 
v Náchodě - Plhově 
(Kostelecká ulice). V 
bytě jsou podlahové 

krytiny, nová kuchyňská linka z masivu, v ložnici na celé stěně vezděná 
skříň se zrcadly. Klidné bydlení s výhledem do lesa. Dispozice: 3+1, 2x 
balkon, el. 220/380V (el. sporák), chodba a kuchyň s novou dlažbou.                                                                     

 Cena: 1 395 000,- Kč



 Podnikatelem roku 2008 v Královehra-
deckém kraji byl v pondělí 9.2.2009 vyhlá-
šen majitel a ředitel společnosti Farmet a.s. 
z České Skalice pan ing. Karel Žďárský. 
Ocenění mu předal Hejtman Královehradec-
kého kraje pan Bc. Lubomír Franc. Společ-
nost Farmet a.s. vyrábí zemědělské stroje a 
technologie pro lisování rostlinných olejů. 
Společnost s 210 zaměstnanci dosahuje roč-
ních tržeb okolo půl miliardy korun a více 
než 80% své produkce exportuje.

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... IV.
V dnešním zastavení naší dopravní rubriky si více všimneme 
obecných povinností, které jsou závazné pro účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Například je tu ona diskutovaná 
povinnost podrobit se kontrole od strážníků obecní policie či 
příslušníků dopravní policie. „Jak je to s touto konkrétní po-
vinností?“, ptáme se pana Jiřího Volhejna z Autoškoly Náchod. 
Máte jistě na mysli opatření, která znepokojují každého milov-
níka pěnivého moku, říká s úsměvem pan Volhejn a detailně vy-
světluje.... Jedná se o povinnost podrobit se na výzvu policisty 
nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právní-
ho předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. A co ostat-
ní návykové látky? Ano, i na ně pamatuje povinnost účastníka 
provozu na pozemních komunikacích, která říká, že se na výzvu policisty nebo strážníka 
obecní policie musíte podle zvláštního právního předpisu podrobit vyšetření ke zjištění, 
zda nejste ovlivněn jinou návykovou látkou. Na jakou povinnost byste, pane Volhejne, 
naše čtenáře - řidiče rád upozornil? Možná se jedná o jednu konkrétní obecnou povinnost, 
kterou řidiči často podceňují. Je to povinnost chovat se ohleduplně a ukázněně, abys-
te vaším jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani váš vlastní, 
abyste nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat. Vaše chování jste 
povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komu-
nikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, vašim 
schopnostem a vašemu zdravotnímu stavu... Berte prosím tuto povinnost jako celek velmi 
vážně, protože je v ní skryta řada nástrah, které se objeví například při dopravní nehodě a 
vaše jednání za volantem bude posuzováno, zda jste splnil všechny zde jmenované povin-
nosti... A to už není obecné, ale velmi konkrétní...                   www.autoskolanachod.cz

DOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHODOPRAVNÍ RUBRIKA NOVIN ECHO
RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ

SLEVA 10% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

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

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace dveří 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

 Radnice v Polici nad Metují se rozhodla 
pro bezdrátovou variantu řešení varovného a 
informačního systému obyvatelstva. Výsled-
kem je technický projekt a studie ekonomic-
kého hodnocení projektu zadaná fi rmě Mo-
pos.A název projektu? Mistní komunikační 
síť bezdrátového rozhlasu DSO Policko. (r)

BEZDRÁTOVĚ

Vyhlášení podnikatele roku 2008Vyhlášení podnikatele roku 2008
 Soutěž Podnikatel roku, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání, byla 
založena společností Ernst & Young ve Spojených státech amerických v roce 1986. Během 
své existence se rozšířila do řady zemí celého světa a v současné době se pravidelně vyhlašuje 
již v téměř 50 zemích světa. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli 
podnikání.                                                                                                       Foto Ivan Vávra

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PŘÍJEM SKYLINK,
GITAL LINK, UPC

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penziony
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 info na tel.:
Českých Bratří 89             491 422 999,               
547 01  Náchod                 777 790 675,

                                     604 264 708

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
příjem zakázek: Po - Čt  9-13,30 h

Představujeme Vám partnery projektu www.doplnek.com

Jak Honza ke stavebnímu povolení přišel

Mediálním partnerem projektu Doplněk jsou noviny ECHO

Bylo nebylo, dávno tomu, kdy žil v 
malebné vesnici nedaleko města mla-
dý chasník Honza. A ten si jednoho 
večera usmyslel, že si pro sebe a svou 
nastávající princeznu, postaví domek. 
Mimochodem, princezna zatím vůbec 
netušila, že se jednou bude
stěhovat za chlapcem s beranicí na hla-
vě. Ráno viděli sousedé Honzu, jak si 
vesele vykračuje s ranečkem buchet. 
I ptali se ho: „Kampak Honzo?“ a on 
jim, pln elánu odpovídal: „Do města za 
rychtářem, pro stavební povolení“. Na 
to se všichni, kdo to šlyšeli smáli a vo-
lali za ním: „Honzo ty jsi se zbláznil, s 
buchtama jdeš pro stavební povolení“? 
Však uvidíme, myslil si Honza.
 Když pak hodiny odbíjely půlpátou 
s poledne, Honza šel pěšinou zpátky z 
města domů. Jde jako mátoha, mračí se 
a raneček buchet mu splihle visí z ruky. 
Vůbec si nevšimne dědečka, který sedí 
na pařezu u cesty. Dědeček za ním za-
volá: „Copak Honzo, máma tě nenau-
čila zdravit?“ Honza se zaraženě otočí: 
„Přeju hezký podvečer dědečku“, od-
poví a jde dál. „A proč si tak vesele 
nepohvizduješ, jako ráno“, volá za ním 
děda. Honza odpoví: „Ále, byl jsem ve 
městě pro stavební povolení“ a uslyší 
jak dědovi kručí v břiše. Podá mu uzlík 

a povídá: „Vezměte si, kolik chcete“.
 Děda si vezme a vyzvídá, jak náš 
stavebník pochodil ve městě. A Honza 
spustil, že byl u rychtáře, ten ho poslal 
za konšelem a konšel za písařem. Písař 
mu dal tři lokte dlouhý seznam a vystr-
čil ho ze dveří. „No, jen se podívejte, 
co všechno mám sehnat: souhlasy kde 
koho, půdorys, řez, pohledy, napojení 
já nevím na co, ztráty, výkresy tope-
ní, nějaký průkaz, vyjádření a já nevím 
co ještě“ rozčiluje se Honza. „Snad to 
nebude tak zlý, jak to vypadá“ odpoví 
děda a pokračuje „nekupuješ si přece 
boty na nedělní tancovačku, předpoklá-
dám, že tam budeš chtít tak 20- 30 let 
bydlet. Podívej se třeba na to topení, 
můžeš jít třeba za čertem, on ti seže-
ne krásnej, velkej kotel, kterej nebude 
ani moc drahej a každou zimu ti bude 
krásně teplo. Jenom možná protopíš 
víc, než by jsi musel. Oni totiž královi 
rádcové, pokud já vím, neplánují sní-
žit ceny za topení a taky to ještě ni-
kdy neudělali. Nebo tady za lesem ve 
Lhotkách je projektant vytápění Jiří 
Šrámek, ten ti spočítá jak velkej kotel 
budeš potřebovat i kolik za rok proto-
píš, pro chalupu postavenou z kamene, 
ze dřeva, s malejma oknama s velkejma 
a já nevím, co si ještě vymyslíš. Pak se 
můžeš rozhodnout, co chceš a kolik za 
to zaplatíš, no a nějaký ty výkresy ti 
udělá taky“. „Zní to dobře“ zamyšleně 
říká Honza, „a ten průkaz“?. „Byl sis 
někdy kupovat ledničku? Ta má taky 
energetický štítek a ten průkaz energe-
tické náročnosti budovy vypadá úplně 
stejně a taky slouží ke stejnýmu úče-
lu. Podle něj můžeš jednoduše posou-
dit jak moc hospodárnej tvůj projekt 
na domek je nebo není, to co zaplatíš 
teď se ti mnohonásobně vrátí, protože 
budeš topit každou zimu,“ odpověděl 
děda a zmizel. No a Honza si už zase 
vesele pískal do kroku, protože teď už 
veděl co udělá. Více na 
www.doplnek.com - sekce partneři

 Stále častěji se objevují případy narušení soukromého prosto-
ru, navíc, pokud není tento prostor svázán s nějakou výraznější 
trvalou aktivitou. Je však dobré upozornit, že jakýkoli průnik na 
ohraničený pozemek vás staví do možného střetu s policejními 
orgány. Byli jsme požádáni, abychom zveřejnili informaci o stále 
častějších nájezdech do prostoru bývalé stáčírny IDA a objektů 
lázní v Náchodě Bělovsi. Upozornění patří „narušitelům“ i jejich 
rodičům, protože je prokázáno, že v mnoha případech více než 
ozbrojené rámě zákona má preventivní funkci především rázná 
paže otce rodiny...
 Prostor výše zmíněných objektů je monitorován kamerovým 
systémem. V případě, že budete svědky vniknutí do těchto prostor, 
pomozte ochránit soukromý majetek a zavolejte například linku 
Městské policie v Náchodě - číslo 156 nebo kontaktujte správce 
areálu na telefonu 776 552 658. Vždyť příště může jít o Váš maje-
tek, Vaši zahradu, nemovitost.                                      foto archiv

pro Královehradecký
a Pardubický kraj

Staňte se součástí týmu realitnách makléřů
Realitní společnosti České spořitelny

    Nabízíme:                                 Požadujeme:
              Spolupráce na ŽL    spolehlivost
   vysoké výdělky až 70% z provize               komunikativnost
    bonusy: telefon, notebook, auto              kreativní myšlení
                pracovní nasazení

HLEDÁME MAKLÉŘE

ZEUS, s.r.o., člen obchodní sítě
Realitní společnost České spořitelny, a. s.,

kontaktní osoba: Aleš Šroll, mobil: 725 646 413 nebo e-mail: ales.sroll@zeus-pa.cz



 Poslední lednový den připadl letos na so-
botu a byl významný ze dvou důvodů. Klod-
zkým školákům končily zimní prázdniny a 
po dvou měsících byl ukončen provoz umělé 
ledové plochy, umístěné hned vedle radnice. 
Přípravy na ukázku českého hokeje trvaly 
více než měsíc. V Polsku je hokejová tradice 
minimální a vedle běžných organizačních 
záležitostí bylo nutné přivézt z Čech i hoke-
jové branky, které se široko daleko nepoda-
řilo nikde sehnat.
 Před desátou hodinou vyjeli na led re-
prezentanti české hokejové školy z Nového 
Města nad Metují a z Hronova. Hráči hoke-
jové přípravky hráli za pro ně velmi neob-
vyklých podmínek. Celý den sněžilo a hřiště 
mělo rozměr pouhých 10x30 metrů. Trené-
ři a tatínkové však vzali nářadí do rukou a 
předvedli, jak se uklízí sníh z ledové plochy, 
takže moderátorka doporučovala polským 
silničářům, aby se pořádně podívali, jak umí 
Češi vedle hokeje uklízet napadaný sníh.
 Hráči si na malé hřiště rychle zvykli, útok 
střídal útok a bylo vidět i hodně gólů. Ty 
však nikdo nepočítal, vždyť se hrála ukázka 
pro přítomné diváky. Nelze se nezmínit o pří-
tomných rodičích malých hráčů, především 
o maminkách, jejichž hlasité povzbuzování 
bylo slyšet daleko za klodzké náměstí a bylo 
skvělou reklamou a kulisou celého dne. Při-
hlížející diváci neskrývali své překvapení. 

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, náměstí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185  901 a 602/286 568 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Kleny u Ná - podnik.areál s poz. 4.671m2 - možno jednotlivě...............................3.920.000,-Kč
Radvanice v Č- zahrada 756 m2, chata,kolna,skleník, voda,el...................................197.000,-Kč
Trutnov - pěkná chata s poz.400 m2/zahrádkáři/,voda,el............................................275.000,-Kč
Náchod - pronájem prodejna na náměstí 350 m2, přízemí............................................73.000,-Kč
Starkoč - větší RD v rekonstr. + materiál, sitě nové,plyn,748 m2...........................1.870.000,-Kč
Č.Kostelec - pronáj. Objektu k sklad. i výrobě. Dobrý stav a příjezd.......................25.000,-/měs
Hronov - RD 5+1, garáž, poz.444 m2, sítě, top.lokál, havarie střechy....................1.035.000,-Kč
Náchod - dr.byt. 1+3,75 m2 ve 2 NP, upravený - nadstandard.................................1.190.000,-Kč
H.Králové - byt 1+kk v OV, 33 m2, zasklený balkon..............................................1.190.000,-Kč
Česká Skalice - opl.poz. 1248 m2, 2 chatka-buňky, sítě u poz...................................950.000,-Kč
Náchod - nadstand.RD 1+7, 250m2 obyt.pl.,ÚT plyn - SUPER.............................4.870.000,-Kč
Jaroměř - byt 1+2 v OV 66 m2, soc.záz.,plast.okna, ihned volný.............................960.000,-Kč
Žďár n.Met. - větší RD,1+5, garáž,dílna, dobrý stav,355 m2.................................1.795.000,-Kč
Velký Dřevíč- prodejna na vl.poz.1500m2, dobrý stav,plyn....................................1.860.000,-Kč
Vestec u Hořiček- pěkný RD 4+1, stodola,garáž, sítě,1021 m2..............................1.750.000,-Kč
Trutnov - rekr.chata v zahr.kolonii na poz.400 m2, voda,el.,chemWC......................275.000,-Kč
Velký Dřevíč - větší objekt restaurace, v patře sál,po,675 m2.................................1.850.000,-Kč
Chvalkovice - větší RD 1+5, stodola, poz.1058 m2, ÚT el., dobrý stav........1.680.000,-Kč

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

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      

„Kontroverzní zpěvačka z Náchoda“, tak 
takto pojmenovala Slovenská média Oli-
vii při soutěži „Slovensko má talent“, kde 

vystupovala jako „Darinka-REVIVAL“. 
„Byla jsem už skoro ve finále, ale když se 
Dara Rolins dozvěděla o mém úspěchu, 
zařídila, abych v soutěži skončila. TV 
Markíza to pohotově hodila na akty, které 
fotím a vyloučili mě, jakože kvůli erotic-
kým fotkám,“ říká pro noviny ECHO Oli-
vie Žižková. „Každopádně mi ale soutěž 
hodně pomohla a přinesla i dost nabídek 
a tak si opatrně vybírám“ dodává s úsmě-
vem.
   „Momentálně se účastním na tvorbě do-
kumentárního filmu CINEMATERAPIE, 
kde budu mít prostor divákům popsat moje 
nelehké dětství a trnitou cestu mé kariéry. 
Režizér I.Vojnár se rozhodl natáčet i v rod-
ném Náchodě. Rozhodně ale ne na zámku 
nebo u krásné radnice, ale třeba kam jsem 
chodila do školy, nebo kde jsem zpívala“ 
prozrazuje ze svého diáře Olivie. „Film 

půjde v kinech v roce 2010 a věřím, že se v 
mém příběhu pár lidí najde“ Více o Olivii 
Žižkové na www.oliviezizkova.cz

OLIVIE BUDE „FILMOVAT“ V NÁCHODĚ

 Království - Jestřebí hory chce dosáhnout 
na evropské dotace. Pomoci má k tomu pro-
jekt nazvaný „Evropské peníze pro region 
III“ rozšiřující stávající nabídku vzdělá-
vacích a poradenských aktivit o praktická 
pracovní setkání. „Jejich výstupem budou 
zpracované podklady pro konkrétní projek-
ty na podporu šetrného cestovního ruchu v 
regionu spolufi nancované z fondů Evrop-
ské unie,“ prozrazuje Jan Balcar, ředitel 
obecně - prospěšné společnosti Království 
- Jestřebí hory. Projekt realizovaný od úno-
ra do prosince tohoto roku vytvoří možnost 
spolupráce mezi podnikateli, nestátními ne-
ziskovými organizacemi a obcemi.

 „Počítá se také s čerpáním inspirace v 
zahraničí, například v partnerském výcho-
doslovenském Mikroregionu Poondavie,“ 
připojuje Balcar, podle něhož se chystá 
i pracovní setkání svazků v místní akční 
skupině - Společenství obcí Podkrkonoší 
a Svazku obcí Jestřebí hory. Projekt s ná-
klady ve výši 180 tisíc korun bude realizo-
ván v případě úspěšné žádosti o poskytnutí 
fi nanční podpory z krajského Programu 
obnovy venkova. Stránky www.kjh.cz ob-
sahují podrobnější informace.                             

Mgr. Petr Záliš

KRÁLOVSTVÍ SAHÁKRÁLOVSTVÍ SAHÁ
PO PENĚZÍCHPO PENĚZÍCH

KLODZKO VIDĚLO HOKEJOVOU EXHIBICIKLODZKO VIDĚLO HOKEJOVOU EXHIBICI
Mnozí se ptali, kolik je hráčům let, od kolika let bruslí a jak dlouho trénují. Kladně hodnotili 
nejen hokejové umění, ale i práci trenérů, kteří organizovali střídání, povzbuzovali, pomáhali 
při drobných nehodách a po každé ze dvou ukázek předvedli, co všechno musí hráči umět, jak 
ve zručnosti, tak v rychlosti. Většina diváků přiznávala, že hokej viděli poprvé na vlastní oči. 
Hokejovou exhibici zorganizoval v Klodzku Úřad města, na české straně Krajská hospodářské 
komora Královéhradeckého kraje za významné pomoci HC Metuje Nové Město nad Metují a 
HC Wikov Hronov.                                                                                          František Molík

Do nově otevřené
 

NONSTOP NONSTOP 
KAVÁRNY - HERNYKAVÁRNY - HERNY
v Náchodě přijmeme

SERVÍRKY - BARMANKYSERVÍRKY - BARMANKY
* praxe vítána

* mladý kolektiv

TEL.:608 122 660
osobní jednání

Dohodnuto, já deset melounů, vy deset melounů
a řeknem, že za to může krize.



AUTODÍLNA ŠEVČÍKAUTODÍLNA ŠEVČÍK
PROVODOVPROVODOV

Klempířské a mechanické 
opravy vozidel

       776227724             723588725

e-mail:autodilnasevcik@seznam.cz

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
zakázková výroba

TRUHLÁŘSTVÍ
Tomáš Šnajdr

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128, 491 420 881

491 421 711 

NOVÉ ZA STARÉNOVÉ ZA STARÉ
AKCE AKCE 

POKRAČUJEPOKRAČUJE

VELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJVELKÝ POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ

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

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE 
V POLSKU!

Tel. 602 103 775



PŘIJMU
ASISTENTKY/TY 

DO OBCHODNÍ KANCELÁŘE 
V NÁCHODĚ. 
INFORMACE

NA TEL.: 777 345 132 
PO-PÁ

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 m120 m22 - 1.patro - 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

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Nácho-
dě-Bělovsi, v blízkém dosahu nákupního cen-
tra.Byt o výměře 35 m2 se nachází v přízemí 
domu a je částečně zařízený (kuch.linka vč. 
spotřebičů, skříně, pračka, televize). K dispo-
zici komora, sklep. V domě se nachází pouze 
4 bytové jednotky - záruka dostatečného sou-
kromí. Nájemné 3.500,Kč + energie. K dispo-
zici od 02/2009. Tel.: 608 236 973

* Pronajmeme byt 2+kk 43 m2 v Hronově v 
bývalé Jednotě. Byt po kompletní rekonstrukci. 
Nájemné 4700,-Kč + inkaso. Kauce 10 000,-
Kč. Pouze bezproblémoví zájemci se záměrem 
dlouhodobějšího pronájmu. Telefon správce 
777 152 750
* Pronajmu velký byt 3+1 cca 100 m2, I. kat. 
na atrakt. místě v Náchodě, po celk. rekonstruk-
ci, kabel. TV, internet, telefon, půda. dvorek, 
sklep. Volný ihned. Kauce. Tel. 602 79 00 44
* Dlouhodobě pronajmu (popř. prodám) byt 
3 1 v Náchodě Zelená 1953, 4. patro, částečně 
zařízený. Příjemné bydlení. Tel. 603 556 014
* Pronajmu zděný byt 1+1 v Náchodě na 
Brance, náj.4000,-. Kauce podmínkou. Info 
736 766 448  16 - 19 hod.
 * Pronájem bytu 2+1, 6.p. v Náchodě, ulice 
Běloveská. Výměra bytu 60m2. Pronájem bytu 
včetně vybavení. Centrum města cca 10 minut. 
Cena pronájmu 5.000,-Kč měsíčně +energie a 
vratná kauce. Tel.721 175 990
* Nabízím pronájem samostat.pokoje s pří-
slušenstvím a zvláštním vchodem, zařízený, 
RD v Náchodě. TEL.:491 428 024
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel. 608 
11 00 41
* Pronajmu garsonku- pokoj - 25 m2, s kou-
pelnou a kuchyňkou pro ubytování 1-2 osob v 
centru NA. Tel. 777 737 127
* Prodám byt 1+kk Nové Město n.Met., OV, 
plocha 30,5 m2, balkon, obyv.stěna, kuchyně, 
zařízený. Cena 765.000 Kč. RK nevolat. Tel. 
774 057 878
* 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 !!

* 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
* DLOUHODOBĚ pronajmu garsonku 
30m2 v Novém Městě nad Metují. Byt je zatep-
len, plastová okna. Při nástupu kauce. Byt je 
volný ihned. Tel: 608 323 373

PRODEJ

* Prodám levně použité traverzy I 18 cm dél-
ky 2x2,90 a 2x1,95 m a I 20 cm dl. 1,5 a 2,8 m. 
V Jaroměři. Tel. 774 654 461
* Prodám pšenici a trikitale 400 Kč/q, šrot 
+ 50 Kč/q, pytle výměnou. Brambory Karin 6 
Kč/kg. Vše pěstované bez umělých hnojiv. Sla-
větín. Tel. 732 381 524
* Prodám patrovou postel s úložným prosto-
rem, 90x200 cm, barva světlé dřevo, cena 4000 
Kč. tel. 774 955 949
* Prodám prasata - živá 38,-Kč/kg, v půlkách 
53,-Kč/kg vč.DPH. TEL.:724 024 174
* Prodám 6 m3 smrkových fošen, tl. 45, 55 a 
65 mm, šíře 35-60 cm, sušené přírodně 4 roky v 
kůlně. Cena dohodou. TEL.:602 220 944 Velké 
Poříčí
* Prodám vykrmená prasata, 35 Kč/kg, tel. 
776 191 392
* Prodám suché štípané palivové dřevo - 
vázané v kolech. Tel. 604 84 41 42
* Prodáme sudy - za 50 Kč (plastové - 100 l) a 
za 100-200 Kč (plechové a plastové - 140 l, 200 
l). Tel.: 491 451 210 - pan Matuška. E-mail: 
petr. matuska@dedra.cz

NEMOVITOSTI

* Prodám dům , pozemek 1208 m2 - cena 1 
950 000,-Kč, dům - pozemek 1073 m2 - cena 1 
500 000,-Kč, dále prodám pozemek 1685 m2 - 
na pozemku je umístěno tankování plynu - cena 
650 000,-Kč - vše se nachází v obci Kleny. RK 
nevolat! Tel. 603 74 08 17, 739 429 817.

* Koupím chalupu na klidném místě (Náchod-
sko, Broumovsko) Tel: 605 212 203
* Prodáme pěkný dvougenerační dům ve 
V.Jesenici u Č.Skalice, s byty 3+1 a 5+1,který 
je po celkové rekonstrukci a vhodný i k prona-
jímání (přehrada Rozkoš-500m). Na dům nava-
zují 2 garáže a dvougaráž(možnost komerčního 
využití).Na pozemku (688m2) je studna a nádrž 
pro chov ryb.Cena:2.195.000,-Kč.Tel.602 204 
002- Ideal Reality

BYTY

* Koupím byt do 20km od Náchoda. Na vlast-
nictví nezáleží. Tel: 739 486 403
* Nabízíme k prodeji, popřípadě k pronájmu 
družstevní byt 3+1 (59m2) v 1 NP zděného 
domu v N.Městě n.Met.-Malecí.K bytu náleží 
garáž, která může být prodána (pronajata) i 
samostatně. Cena:dohodou,tel.602 204 002
* Mladá rodina koupí byt 3+1 nebo 2+1 v 
Náchodě. Tel. č.: 775 779 825
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě.Tel. 739 13 
88 51
* Prodáme byty 1+1(38m2) a 2+1(48m2) 
s novou koupelnou a plast.okny v N.Městě 
n.Met.-Krčín. Více informací na tel.602 204 
002-Ideal Reality
* Pronajmu garsonku (53m2) v Náchodě. 
Kompletní vybavení. Cena dohodou. Tel.: 737 
464 578.
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě, nájem 
3000,-Kč + služby, vratná kauce 12 tis.Kč. 
TEL.:777 594 401
* Prodám byt 1+kk. v OV 27 m2 v Nácho-
dě. Dům po rekonstrukci. Cena 690 000,- Kč. 
Tel:733 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 3+1 63 m2 v OV cihla Náchod. 
Cena 1.390 mil. Kč. Tel. 733 386 573, e-mail:
atrk@email.cz
* Prodej bytu 4+1 70 m2 v Jaroměři. Byt a 
dům po celkové rekonstrukci. Zděné jádro nut-
no vidět. Cena 2.350 mil.Kč. Tel. 733 386 573, 
e-mail:atrk@email.cz
* Prodám byt 2+1 71 m2 v OV Jaroměři veli-
ce pěkný. Klidná lokalita. Cena 1.710 mil. Kč. 
Tel:783 386 573, e-mail:atrk@email.cz
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk 33 m2 s tera-
sou, v Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájem 
+ zál. na energie 5100,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk v Náchodě, 
46 m2, v I. NP poblíž centra. Nájem + zál. na 
energie 6.700 Kč. Tel. 608 90 30 70
* Pronajmu byt U NEMOCNICE v Nácho-
dě, 2+1, kauce 12 000,-Kč, měs. 8500,- (vč. 
inkasa), volný ihned. Tel. 736 467 067
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u nemocnice, 
80 m2. Volný od 1.3.2009. TEL.:732 183 281
* Prodám pěkný družstevní byt 1+kk, balkon 
v Náchodě Starém Městě v zatepleném panelo-
vém domě. Volné ihned. Tel. 608 245 634
* Sháníme byt ke koupi 1+1,2+1 v Náchodě, 
Nové Město n/Met. nebo Hronově. Tel.: 773 55 
90 14
* Pronajmu dlouhodobě nadstand.byt 3+1, 
95 m2 v zrekonstr.RD s pěknou zahradou v 
Březové u Broumova. Možnost spoluužívat i 
další prostory - dílnu, halu, půdu, sklep. Nájem 
5000,-Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu od 4/09 dlouhodobě podkr.byt 
3+1 v Bělovsi v Náchodě, 80 m2. Nájem 5000,-
Kč. TEL.:608 90 30 70
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě. TEL.:491 427 
880, 777 027 664
* Pronajmu byt 2+1 (54 m2) - v Náchodě po 
celkové rekonstrukci.Dlouhodobě. Částečně 
zařízený. Nájem 4500,-Kč + poplatky. Kauce 
10000,-Kč. Tel. 777 594 401
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 (72 
m2) 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 3+1 v České Skalici. TEL.:491 
427 880, 777 027 664
* Pronajmu byt 1+kk blízko centra Náchoda, 
ihned volné, povinná kauce 20.000 Kč. Tel. 608 
86 98 85
* Prodám družst. byt 1+kk po celk. rekon-
strukci v centru NA, cena dohodou. Nutno 
vidět. RK nevolat. Tel. 603 441 222
* Pronajmu byt 1+1 (1.kat.) v Náchodě, 
nájemné 3500,-Kč + inkaso. Volný od 1.3.2009. 
TEL.:723 461 286
* Pronajmeme byt 3+kk 68 m2 po kompletní 
rekonstrukci na Kamenici v Náchodě. Byt je 
ve výborném stavu, nová okna, dveře, kuch.
linka koupelna, WC a další. Nájemné 6200,-
Kč + inkaso. Kauce nutná. Pouze pro solventní 
zájemce, preferujeme dlouhodobější pronájem. 
Telefon na správce 777 152 750
* Prodám byt 4+1 (90 m2) v OV v Náchodě, 
Běloves. ul., plast. okna, část. rekonstr., cena 
1.650.000 Kč. V případě zájmu zajistím fi nan-

cování. Tel. 774 329 
994
* Pronajmeme byt 
1+kk 25m2 vedle 
náměstí v Nácho-
dě. Byt po nedávné 
rekonstrukci. Velmi 
dobrý stav. Pou-
ze bezproblémoví 
zájemci. Nájemné 
4000,-Kč a inkaso. 
Kauce nutná. Tele-
fon správce 777 152 
750
* Prodám 3+1, ul. 
Mlýnská (Náchod), 
družstevní, 72m2, 
volný ihned, cena 
1 .2450 .000 , -Kč . 
Tel.: 608 825 591

* Milovníci přírody a hor shánějí chalupu na 
horách. Nejlépe Deštné v  Orl. horách a okolí. 
Tel.: 777 018 249
* Zoufale sháním rodinný dům se zahradou v 
Náchodě a okolí do 10 km. Tel.: 603 149 460
* Prodám v Teplicích nad Metují RD 4+1 
s velkou volnou půdou, ÚT na tuhá paliva, k 
domu náleží stodola. Poz.cca 400 m2. TEL.:608 
245 634
* Prodám RD v Novém Městě nad Metují, v 
I. poschodí možnost ubytování, v suterénu byt, 
zastavěná plocha 309 m2, další zastavěná plo-
cha 57 m2, dále je v objektu sklad, dílna. Cena 
4 900 000-Kč. RK nevolat ! Tel.603 74 08 17, 
739 429 817.
* Koupíme chalupu od Náchoda a okolí až k 
Broumovu do 900 tis. obyvatelnou, tel.: 608 
883 012
* Pronajmu Garáž v centru Náchoda Tel.:9-
21hod. 737 554 742
* Nabídněte k bydlení domek v okolí Nácho-
da nebo Nového Města n/Met. i na rekonstrukci  
do 1,5mil.Tel. 608 667 734
* Prodám pěkný, udržovaný RD 4+1 - Slavě-
tín u Nového Města n.M. Topení ústř. PP, garáž, 
kotelna, terasa. Plovoucí podlahy, dlažba, krb. 
Cena 1 819 tis.Kč. Tel. 603512674
* Hledáme pozemek cca 1 000m2 v předhůří 
Orl. hor na stavbu roubenky. Tel.: 604 646 108
* Prodám RD v Červeném Kostelci, plyn. 
topení, nová koupelna, WC, nová střecha. 1, 8 
mil.Kč. TEL.:776 698 035
* Prodám garáž v Novém Městě u slévár-
ny.150 tis, dohoda při rychlém jednání možná. 
Tel. 602 280 857
* Pronajmu zařízenou kancelář v centru 
Náchoda, 32 m2, kuchyňka + WC. TEL.:602 
462 397
* Koupím slunný pozemek na samotě do 
10km od Náchoda pro stavbu chaty. Tel.608 
365 036
* Prodám nájemní dům v Hronově, který se 
nachází v blízkosti Plusu a centra města Hro-
nov. Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen 
na dobu určitou 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 
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kč. 
TEL.:775 061 233, e-mail: fair@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné, celý podskle-
pený, 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 pozem-
kem 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

KOUPĚ

* Koupím lanový bagr. TEL.:732 381 524
* Koupím jakékoli kapesní a náramkové 
hodinky např.zn.PRIM aj. TEL.:603 549 451
* STEREOKOTOUČKY - MEOPTA koupím. 
Tel. 604 72 36 77
* Provedu odhad vašich poštovních zná-
mek a pohledů, případně vykoupím. Kupuji 
řády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428 
728, 602 735 593

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

RŮZNÉ

* Prodám dobře zavedené občerstvení u cyk-
lostezky: Perfektně vybavený přívěs 5,5 m. el. 
proud, studená a teplá voda, odpad, 2 x ekol. 
WC, sezení pro cca 40 osob. Tel. 608 80 77 97
* Pronajmu zateplenou halu v okolí Jaromě-
ře. Tel. 774 30 80 86
* Pronajmu nebytové prostory v centru 
Náchoda. Tel. 777 960 893
* Hledám spolucestující pro trasu NMnM-HK 
a zpět v prac. dny (tel.737 637 058)

Včelka - Práce všeho druhu.Jste starší lidé 
či nemáte čas? Kape vám voda z kohoutku 
či protéká WC? Přijedu, provedu či opravím, 
levně a kvalitně. Domácí či venkovní práce. 
Náchod a okolí. Volejte a jistě se domluvíme, 
tel. 732 256 501

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

* Práce z kanceláře, z domu. Výdělek až 
6000,-Kč/týden. TEL.:603 731 609
* Pracovní příležitost - práce z domova: www.
internetjobcz/1 - lze na hlavní i vedl.činnost
* PRÁCE Z DOMU, info pouze SMS S 
ADRESOU na tel:732635109
* Pokud jste příliš vytížení a zaměstnaní nabí-
zím pravidelný i jednorázový úklid domácností 
i nebytových prostor, po rekonstrukci, malo-
vání atd.. Pracovitost, bezúhonnost, zdravotní 
průkaz. Cena dohodu. Tel. 737 564 496

*  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  *

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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Potřebujete půjčit?
V bance to nejde?
Neváhejte, volejte

773 923 040
Nebankovní úvěr

bez poplatků!            

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

Český Rybářský svaz místní organizace 
v Polici nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení (do 15.3.) na 

PRONÁJEM KIOSKU 
„NA HRÁZI“ v Hlavňově.

Zájemci o pronájem volejte na 
tel. 606 474 886 p. Obršál

Finanční krize u nás nehrozí

Půjčky na nemovitost 
i bez nemovitosti, stačí OP.

Tel. 731 817 679, 603 940 082

Do nového HOTELU v Náchodě 
přijmeme na HPP nebo VPP 
pracovníky na tyto pozice:

* vrchní číšník - servírka (praxe výhodou) 
a

* maséra - masérku (nutné osvědčení MŠMT)  

Nástup možný ihned, máte-li zájem o více 
informací, zašlete prosím životopis 

s kontaktem  + foto na e-mail:
info@hotel-tommy.com, tel. 602 138 333.

Provádíme kamenické práce 
z pískovce, pokládka dlažby, 

obklady, zídky.

Tel. 721 444 290

www.orangeconstruction.cz

* Prodej bytu 2+KK, 46 m2, DV/B/2. patro, 

Hradec Králové,volný ihned.

 Cena 1.770.000 Kč.
* Prodej bytu 1+KK, 34 m2, OV /2. patro, 

Hradec Králové,volný ihned.

 Cena 1.245.000 Kč.
* Prodej bytu 2+1, 60 m2, DV/B/6. patro, 

Jaroměř,volný ihned.  Cena 1.190.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 74 m2, OV/L/6. patro, 

Jaroměř,ihned volný.  Cena 1.550.000 Kč.
* Prodej bytu 2+KK, 60 m2, DV/B/2. patro, 

bezbariérový,Hradec Králové,novostavba.

 Cena 2.400.000 Kč.
* Prodej bytu 3+1, 78 m2,DV/L/3.patro, 

Náchod,volný ihned.  Cena 1.350.000 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, Jaro-

měř, 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 

rekonstrukci.                        Cena 1.050.000 Kč.
* Prodej bytu 2+kk, 44m2, DV/L/2.patro, 

Náchod-SUN, po rekonstrukci.Volný ihned. 

 Cena 920.000 Kč.
* Prodej chalupy – penzionu, Sněžné v Orl.

horách.                                  Cena 4.450.000 Kč.
* Prodej apartmánů 1+kk,2+kk a 2+kk mezo-

net v Peci pod Sněžkou. 

 Bližší informace v kanceláři. 
* Prodej zemědělské usedlosti 7+1ve 

Lhotě pod Hořičkami, o rozloze.11.000 m2.

 Cena 3.570.000 Kč.
* Prodej zavedeného hostince u obce 

Bezděkov, po rekonstrukci. 

 Cena vč. vybavení. 1.800.000 Kč.

Pobočka Náchod:
mzdvihal@orangeconstruction.cz

tel. 605 844 735
lsramarova@orangeconstruction.cz

tel. 775 972 763

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

* Prodám štěňata Labradorského retrívra, 
bez PP, čokoládová barva, 6 tis.Kč. TEL.:775 
261 853, 608 333 295



* půjčíme Vám až 260.000,-
* např. 100.000,- za 1.600,-/měs.

* smlouva je jednoduchá a zabere 
Vám chviličku

* nepotřebujeme znát Váš příjem a pro 
získání nepotřebujete ani ručitele

* Vaše půjčka je chráněna 
jistícím paketem

* pro nezaměstanané, ženy na MD, 
důchodce, neplatiče

* rychlé vyhodnocení

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

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, tříděním a recyklací odpadu.
Železo, papír, barevné kovy, plasty, kabely, komunální odpad.

Přistavíme kontejner a odvezeme.

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

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Kompletní služby i pro fi rmy, samosprávy, instituce.

                       
 

 

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN     

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

AKČNÍ NABÍDKA: 
 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-revoluční 

REHAU GENEO-revoluční 
profi l-bez ocelových výztuh 

profi l-bez ocelových výztuh 
-vyvinuto v leteckém průmyslu 

-vyvinuto v leteckém průmyslu a F1                               
a F1                               

Koefi cient až Uf=0,85 W/m2K!!!  

Koefi 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 profi l
šestikomorový profi l

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 splňuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plněné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zaměření v ceně 
  dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitřní, sítě
proti hmyzu, parapety vnitřní 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

Požadujeme:  řidičské 
oprávnění skupiny C + E. 

Praxe s návěsovou
soupravou vítána.

Bližší informace na telefonu 
602 425 311.

Přijmeme řidiče 
vnitrostátní nákladní 

dopravy.

NEBANKOVNÍ 

ÚVĚRY
pro podnikatele i zaměstnance

 Žádné poplatky

 Solidní jednání

tel.: 775 979 589

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKA
na 30 let, bez příjmu, poplatků a 

registru.Nejnižší úrok v ČR. 
Vyplácíme až 120% z odhadu 

nemovitosti.
Ručení kupovanou nemovitostí, lze i 

družstevním bytem. 
Tel. 603 940 082

SMĚNKA až do
200.000,-Kč 

bez jakéhokoliv zajištění, jen na OP,
každému.

Možná spolupráce
Tel. 731 817 679

BAZAR
KANCELÁŘSKÝCH

KŘESEL
Prodám větší množství nových i 

mírně použitých různých 
kancelářských křesel.

Ceny již od 200kč,dle odběru.

Mobil: +420608309009

Hledáme 

PROVOZNÍ/HO
do nové provozovny

BAR s HERNOU
v Červeném Kostelci

požadavky: trestní bezúhonnost, praxe 

v oboru, řidičs.průkaz sk.B 

odpovědnost, fl exibilita

TEL.:775 577 457

        731 101 059

Město Náchod pronajme:
Bytovou jednotku v domě č.p. 348, 

ul. Francouzská - volný byt
č. 7, vel. 1+1 ve 3. podlaží o výměře 51,34 m2

Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 
měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude 

řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy za následujících podmínek :

Byt č. 7/348 - min. výše nájemného 50,68 Kč/m2, kauce 20.000,- Kč
Do výběrového řízení se může přihlásit zájemce, který splňuje

všechny následující podmínky:

a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud 
    tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatném bytě 
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k bytu v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
d) nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního majetku
f) nebyl mu v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených 
    v $ 711 odst.2 s výjimkou písm. 
e) občanského zákoníku v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů 
podle předchozího znění občanského zákoníku)
g) výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez sou-
hlasu města přenechali byt do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.

Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením.

Nabídky se předkládají samostatně v uzavřené obálce v levém
horním rohu označené nápisem: Výběrové řízení - byt 348/7 - neotvírat
Adresovat na MěÚ Náchod,odbor správy majetku,bytové oddělení.

Uzávěrka přihlášek : 13.03.2009 do 13,00 hod.
Informace tel. 491 405 247, pan Jaroslav Bidlo

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  

N.Město n./Met. - RD 3+1+možnost vestavby+velká stodola+další staveb. parcela ...............................2.950 000,-Kč 
Hronov - prodej  patra činžovního domu 224m2 nebo části a půdních prostor 180m2 ...................................Info v RK
Náchod - Běloves - velký RD s nebyt. prostory a dvěma byty+ půda na vestavbu ..................................5.500 000,-Kč
Stárkov - RD 4+1 z větší části po rekonstr. se zahradou nedaleko centra ..................................................1.575 000,-Kč
Červený Kostelec - RD - 6 místností nebo samost. byt. jed. 2 x 3+kk, garáž, u centra ...........................1.795 000,-Kč
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
Náchod - domek s možností dvou samostatných bytů 1+1 a 2+1 s menší  zahradou ...............................2.200 000,-Kč
Horní Radechová - zděný rodinný dům (3+1, 3+kk) po generální přestavbě ..........................................2.950 000,-Kč
Lhota u Červ. Kostelce - zděný RD 2+kk s možností další vestavby se zahradou .....................................720 000,-Kč
Pronájem zařízeného RD 3 + kk s garáží a v obci Suchý Důl - Slavný u Police n/Met .........................5 000,-Kč/měs. 
Babí u Ná - chalupa..190 000,-Kč, Sendraž - předhůří Orl. hor - chalupa na rekonstr. ..............................175 000,-Kč 
Náchod - podsklepený ŘRD 5+1 s garáží a zahradou na Brance, volný po dohodě .................................2.840 000,-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 zděný byt 1+1 v OV, 3.NP .............................850 000,-Kč
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
Náchod - RD nedaleko centra s 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 
Vestec u Hořiček - rodinný dům se zahrádkou vhodný k bydlení i rekreaci ................................................990 000,-Kč

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

Dodávka do bytu ZDARMA   

 KUCHYŇSKÉ DESKY
 PARAPETNÍ DESKY
 VELKOPLOŠNÉ 

    MATERIÁLY
 KOMPAKTNÍ DESKY

MONTÁŽ, 
OPRACOVÁNÍ

od firmy KJ MAX spol. s r.o., 
Hostovského 247, Hronov

tel.: 491 482 484, 777 273 503

spol. s r.o.

Tel. 775 271 693Tel. 775 271 693

CASHPROtebeCASHPROtebe

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

Máte velkou zahradu 

a nevíte, jak ji zkulturnit? 

Máme řešení!
- terenní úpravy

- založíme novou a oživíme starší skalku

- vybudujeme jezírko

- veškeré zahradnické práce

- sekání trávníku, vyžínání

- údržba zahrady

tel. 737 564 496      

Přijmeme 

ASISTENTA 
JEDNATELE

malé obchodní 
společnosti na

pracoviště v Hronově:
(možno i absolvent).

Požadavky kvalifi kace:
- znalost práce na PC,

- psaní „všemi 10“ na klávesnici,
- komunikační schopnosti
- angličtina, španělština 

(není podmínkou)
- řidičský průkaz sk. B vítán

- nástup možný ihned, neb dle dohody

Tel.: 491 483 280            

Svatební 
fotografi e 

Náchod a okolí
Mirek Brát

www.forbra.crd.cz
tel.: 604 867 052

Česká Skalice  a okolí
Ivan Vávra 

tel.: 607 504 812



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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 Jsem podnikatelem a zároveň i zaměstnancem a vzhledem k mým 
příjmům pravděpodobně přesáhnu maximální vyměřovací základ dů-
chodového pojištění. Nejsem si však vůbec jist, zda se tyto dva druhy 
příjmů pro stanovení maximálního vyměřovacího základu sčítají či ni-
koliv. Dále nevím, jaký je vlastně maximální vyměřovací základ pro 
rok 2009. Můžete se vyjádřit?                                        J.N., Hradecko
 U osoby samostatně výdělečně činné (podnikatele) platí maximální 
vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti ve stejné výši jako u zaměstnanců, tj. od-
povídá částce čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy za rozhodné obdo-
bí každého kalendářního roku. V roce 2009 činí částku 1.130.640,- Kč. 

To platí v plném rozsahu tehdy, když osoba samostatně výdělečně činná již nevykonává jinou 
než samostatnou výdělečnou činnost a kdy se tato skutečnost jednoduše zjistí při odevzdání 
přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok.
 Vyměřovací základy osoby samostatně výdělečně činné a zároveň zaměstnané se za rozhodné 
období každého kalendářního roku sčítají, takže může vzniknout vratitelný přeplatek. Při vrace-
ní přeplatku osobě samostatně výdělečně činné se postupuje podle obecných zásad a přeplatek 
se vrací jako každý jiný přeplatek na pojistném.
 Pro doplnění dále uvádím, že pokud osoba samostatně výdělečně činná v zaměstnání dosáhne 
částky maximálního vyměřovacího základu, není nadále povinna platit zálohy na pojistné, a 
to od kalendářního měsíce, v němž příslušné okresní správě sociálního zabezpečení oznámí 
a doloží, že v zaměstnání dosáhla tohoto maximálního vyměřovacího základu. Zálohy potom 
neplatí až do kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl 
být podán přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za ten kalendářní rok, 
který následuje po kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně činná dosáhla tohoto 
maximálního vyměřovacího základu.

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

DANĚ, PTÁTE SE JAK NA NĚ

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
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NOVINY

NÁCHODSKÉHO

REGIONU

 Obvyklým způsobem uvaříme v osolené 
vodě tortellini se sýrovou náplní.
 Pórek a jarní lahůdkovou cibuli nakrájí-
me a na tuku osmahneme, ochutíme koře-
nící směsí Kuchárek.
Konzervu tuňáka v oleji nebo ve vlastní 
šťávě smícháme s tortellinami, ochutíme 
pórkem a cibulkou a posypeme parmazá-
nem.
 Tak, ať vám chutná...

přeje Laďka Škodová

ECHO V KUCHYNI
TORTELLINI TORTELLINI 

S TUŇÁKEMS TUŇÁKEM

PŘI PŘEDLOŽENÍ
LETÁKU

 V sobotu 31.1.2009 se v náchodské Sokolovně konal první ročník „Netradičního pěti-
boje“.  Soutěže se zúčastnilo 47 závodníků z pěti jednot Sokola. Soutěžilo se v těchto pěti 
disciplínách: hod peřím do dálky, hod míčkem pozadu, kombinovaný slalom, srkání špaget 
a běh s míčkem přes překážky.
 V hodu peřím byl zaznamenán rekord 5m a 80cm. Kombinovaný slalom se skládal z jízdy 
na balanční podložce mezi kužely a následnými skoky v pytli. Nejpopulárnější disciplínou 
se stalo srkání špaget na čas.
 Děti se po celou dobu závodů skvěle bavily. Před vyhlášením výsledků si výše uvedené 
disciplíny vyzkoušeli i přítomní trenéři a přihlížející rodiče.
 Poděkování patří všem rozhodčím, zapisovatelům a trenérům.                  Martin Horák

Netradiční pětiboj 
v náchodské Sokolovně

 Do roku 2009 vstoupila Dobruška lidna-
tější o jednoho občana... Čestné občanství 
Dobrušky bylo totiž zastupiteli schváleno 
pro brigádního generála Miroslava Štandera. 
Kdo je to? Bojový stíhač z Druhé světové 
války. Od února 1948 v emigraci, do roku 
1955 letec britské RAF. Od roku 1994 opět 
žije v ČR. V roce 2006 mu prezident repub-
liky udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

(r)

OBČAN GENERÁL

Mezinárodní spolupráci navazují nejen 
sportovci, školy, města. Pro kooperaci 
napříč národními prostředími se rozhodly 
i mateřské školy. Příkladem je Mateřská 
škola z Hronova, která navázala spoluprá-
ci s „mateřinkou“ z polského města Kudo-
wa Zdroj. Mezi cíli projektu je mimo jiné 
i šest vzájemných „zrcadlových“ návštěv.                                                 

(r)

MATEŘINKY 
BEZ HRANIC

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 nabÌdka sluûeb 
p¯i spr·vÏ vaöeho bytovÈho 

fondu
 nabÌdka zkuöenostÌ 

   pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘ 
   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

   ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘ v 
oblasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ 
se t˝kajÌ spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho by-
tovÈho fondu. Poskytneme v·m jasnÈ a 
srozumitelnÈ interpretace z·kon˘ a jejich 
novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ ËlenstvÌ v druûstvu 
v·m kromÏ informaËnÌho servisu posky-
tneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: poskytneme 
p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. VY bu-
dete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

 

Dejte si u nás
sklenku...

SQUASH CENTRUM Náchod
Ricochet + Squash 

+ stolní tenis
Házenkářská hala - Hamra

tel. 602 886 577

ENDORFINU!

VTIP DNES
NA STR. 4


