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  TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
CELÉHO SORTIMENTU

AUT. PRA�KY  
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Svářečky TIG AC/DC pro 
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč 
včetně DPH.

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

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

                            ANGLIČTINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence naší školy (20 let) vyučujeme 
své studenty osobně. Je tím zaručena maximální zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz)

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), 

nebo se přijďte podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Petice proti těžbě plynu
 „My, občané žijící v dotčeném 
území, vyjadřujeme tímto svůj 
zásadní NESOUHLAS se sta-
novením průzkumného území 
Trutnovsko, které bylo stanoveno 
rozhodnutím Ministerstva život-
ního prostředí postupem podle 
zákona č. 62/1988 Sb. o provádě-
ní geologických prací v  platném 
znění, v  návaznosti na  povolení 
průzkumu a  těžby nekonvečních 
ložisek zemního plynu a  ropy 
v České republice, při jejichž ex-
ploataci se využívá technologie 
hydraulického štěpení.“

 Petiční archy s  výše uvedeným 
textem mohou zájemci podepi-
sovat na  obecních a  městských 
úřadech v dotčeném regionu, dále 
na  informačních centrech, popří-
padě v knihovnách. Pokud projeví 
zájem některé právnické osoby, bu-
dou předány petiční archy i jim, aby 
mohly tyto být dostupné i na pra-
covištích velkých zaměstnavatelů. 
Více informací získáte u  zástupce 
petičního výboru a  místostarosty 
Police nad Metují Bc. Jiřího Škopa, 
e-mail: Skop@meu-police.cz     
                                  Karel Petránek

Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

• OKNA • PARAPETY
• MARKÝZY • ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• ROLETY • GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE  • DVEŘE

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

Tel.: 491 520 241          www.VSMIX.cz          e-mail: info@vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov

Náchodská ZUŠka vystavuje v Lotyšsku
 Výtvarný obor ZUŠ Náchod 
vystavuje práce žáků na  téma 
„VODA“ v  umělecké škole 
BAUSKAS MÁKSLAS SKOLA, 
v  partnerském městě Bauska 
v Lotyšsku. V době konání Ku-
rónských slavností navštívila 
delegace z  Bausky i  právě při-
pravovanou výstavu výtvarného 

oboru ZUŠ Náchod. Ředitelka 
lotyšské umělecké školy Mari-
te Šulce byla nadšena úrovní 
výtvarných prací a  bez váhání 
nabídla naší „ZUŠce“ možnost 
vystavovat práce náchodských 
žáků v  jejich škole. Pan učitel 
Lukáš Jícha připravil kolekci 
prací na téma „VODA“.        (JM)

Výběrové řízení na účetnictví
 Výběrové řízení na  vedení 
účetnictví ve  vybraných pří-
spěvkových organizacích zří-
zených městem Náchod se roz-
hodli vypsat náchodští radní. 
Výběr se týká celkem sedmi ma-
teřských školek a třech menších 
základních škol. Jedná se o  za-

kázku malého rozsahu a hlavní-
mi hodnotícími kritérii je z 60% 
cena a  ze 40% reference. Šanci 
přihlásit se tak mají fi rmy i jed-
notlivci. Uzávěrka nabídek je 29. 
února. Bližší informace naleznete 
na stránkách města. 
                                                      (kp)

Kamion Coca-cola 

pomohl Hopsáčku
 Radostnou zprávu obdrželi koncem 
ledna v občanském sdružení Klub SUN 
Náchod – Mateřské centrum Hopsáček. 
Společnost Coca-Cola jim oznámila 
výši výtěžku z prosincové akce, kdy Ná-
chod navštívil vánoční kamion této fi r-
my. Celkem se jedná o částku 12.574 Kč. 
 „Klub SUN Náchod by rád touto 
cestou poděkoval nejen společnosti 
Coca-Cola, ale i  samotnému Městu 
Náchod, které naši organizaci navrh-
lo. Za  tento mimořádný příspěvek, 
jsme se rozhodli zakoupit horolezecké 
chyty na  naši malou stěnku a  dopa-
diště. Za zbylé peníze nakoupíme des-
kové hry na  příměstské tábory, které 
každý rok pořádáme jak pro předškol-
ní tak i školní děti,“ upřesňuje využití 
daru Simona Hlavatá z o.s. Hopsáček. 
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Rodinný dům se zahradou v klidné části Nového Města n/M. .............................................1 649 000,- Kč
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice .................................................................3 350 000,-Kč                              
Dům s kamenný sklípkem Červený Kostelec ..........................................................................499 000,- Kč
Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ....................................................1 095 000,-Kč   
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................1 295 000,-Kč

Bytový dům v centru
Červeného Kostelce 

Větší dům se třemi byty, zahradou, garáží 
a veterinární ordinací Červený Kostelec                                                   
                            Cena: 3 340 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

Víte, nevíte…

 Ředkvičky netřeba příliš představovat, je to naše oblíbená kořenová zelenina 
s  jemně štiplavou chutí, která pochází pravděpodobně z  Blízkého východu, 
i když některé zdroje tvrdí, že má původ v Japonsku. Velkou výhodou ředkviček 
je ten fakt, že se dají pěstovat a sklízet po celý rok, třeba i v truhlíku na balkóně. 
Ředkvičky se vyskytují v mnoha barvách i tvarech. Jedno mají ale všechny dru-
hy společné. Vždy se jedná o lahodnou chuťovku nabitou zdravím. 

Ředkvičky pro zdraví

 Ředkvičky sice obsahují celou řadu zdraví prospěšných látek, ale kralují mezi 
nimi hořčičné oleje a silice, které mají na svědomí i pikantní štiplavost bulviček. 
Zelenina si je sama tvoří k ochraně před škůdci, bakteriemi a plísněmi. Vědecké 
výzkumy však ukázaly, že stejně působí také v lidském organismu. Zabraňují 
totiž na sliznicích, zejména v zažívacím traktu, množení nežádoucích bakterií, 
které způsobují střevní i žaludeční problémy, nadýmání a průjmy.

Další příznivé účinky na náš organismus:

- podporují peristaltiku střev
- odstraňují zácpu
- chrání buňky před volnými radikály
- jsou prevencí žlučových a ledvinových kamenů
- snižují cholesterol
- uvolňují hleny při kašli
- posilují nervy

Nejlepší syrové

 Ředkvičky si dopřávejme čerstvé, dobře omyté. Záleží však na tom, jaká voda 
se k tomu účelu použije. Teplá podtrhne jejich jemně štiplavou chuť, která dodá 
na pikantnosti salátům, předkrmům a pomazánkám. Pálivost bulviček naopak 
sníží namočení do studené vody. Zmírní ji i posolení při konzumaci.
 Ředkvičky by se měly krájet vždy až těsně před jídlem či před další         
kuchyňskou úpravou. Tepelný proces  u nich musí ale trvat jen krátce, jinak 
ztratí nejen barvu, ale také všechny prospěšné látky.

Nikola Šrejberová  3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Ředkvičky 

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, 

Červený Kostelec otevřela fi ktivní fi rmu
 Střední škola v lednu 2012 otevřela 
novou specializovanou učebnu pro 
výuku fi ktivní fi rmy, která byla fi -
nancována z projektu EU. Ačkoliv 
fi ktivní fi rma školy s  názvem Jan 
Společenský - SVĚT MÓDY vznik-
la teprve v  říjnu 2011, již na  prv-
ním regionálním veletrhu fi ktiv-
ních fi rem v  Náchodě, který se 
konal dne 2. 2. 2012, získala výbor-
né 4. - 5. místo a  to v konkurenci 
21 fi ktivních fi rem. Odborná poro-
ta každou fi ktivní fi rmu hodnotila 
podle třech kritérií: vzhled stánku, 
obchodní rozhovor a  správnost 
vyplnění účetních dokladů. V kaž-
dém kritériu bylo možné získat 
maximálně 30 bodů. Výsledky naší 
fi rmy jsou 25, 24 a 28 bodů, celkem 
tedy 77 bodů (vítězná fi rma získa-
la 81 bodů). Velice nás těší, že jsou 
studenti z  práce ve  fi ktivní fi rmě 
nadšeni a jsou ochotni ve škole zů-
stávat i po vyučování jen proto, aby 
se dobře připravili na další veletrh, 
kterým bude ve dnech 20. - 22. 3. 
2012 Mezinárodní veletrh fi ktiv-
ních fi rem v  Praze na  Výstavišti 
Holešovice, kde budou muset ob-
chodovat ve dvou cizích jazycích.
 Fiktivní fi rma je fi rma, která sice 
nic nevyrábí, ale přesto provádí 
veškeré operace jako fi rma reálná. 
Ve fi rmě pracují žáci vyšších roční-
ků oboru Ekonomika a podnikání 
v rámci předmětu Praxe, kteří jsou 

rozděleni do  úseků obchodního, 
marketingového, ekonomického, 
právního a  personálního. V  čele 
fi rmy stojí její ředitel - student 
třetího ročníku, kterému s  jejím 
vedením pomáhá vyučující před-
mětu Ing.  Karla Pomezná, která 
má zkušenosti s vedením reálných 
fi rem. Fiktivní fi rma je zapojena 
do  systému fi ktivních fi rem orga-
nizovaných Centrem fi ktivních fi -
rem ČR, který provozuje Národní 
ústav odborného vzdělávání. Při 
obchodování s  dalšími fi rmami 
tak studenti v  praxi uplatňují te-
oretické znalosti získané při výu-
ce předmětů: Ekonomika, Právní 
nauka, Marketing, Zbožíznalství, 
Psychologie prodeje, Účetnictví, 
Bankovnictví a  pojišťovnictví, Pí-
semná a  elektronická komunikace 

a  Informační technologie. Učí se 
tak vykonávat činnosti, které jsou 
každodenní náplní práce zaměst-
nanců každého běžného podniku. 
Toto propojení teorie s praxí nejen 
napomáhá snazšímu pochopení 
probírané látky, ale také absolven-
tům usnadňuje uplatnění na  trhu 
práce a vstup do zaměstnání.
 Na  realizaci projektu Fiktiv-
ní firma prostředník mezi teorií 
a  praxí střední škola získala 662 
tis. Kč z  prostředků Evropské-
ho sociálního fondu Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost a  z  prostředků 
státního rozpočtu ČR.
                     Ing. Marek Špelda, Ph.D.

webové stránky fi rmy: 
www.spolecenskysvetmody.webnode.cz

Pohled čtenářů na církevní majetek
 Chtěl bych jen reagovat na obsah 
článku v  minulém výtisku o  resti-
tucích majetku církví. Nemyslím 
si, že v  navracení majetku církvím 
je něco za co by se církev nebo lidé, 
kteří jí navštěvují měli stydět. Hod-
ně objektů, kostelů, kaplí, klášterů je 
po  opatrování „vlastníků minulého 
zřízení“ v dezolátním stavu a bez pe-
něz asi opravit nepůjdou. A  kostely, 
kaple i jejich vybavení, to je majetek 
nejen církví, ale celého našeho ná-
roda. Je to naše dědictví po  našich 

předcích. Znám případy, kdy už byly 
na zbourání kostela pro jeho zchát-
ralost vyčleněny peníze. Po dohodě 
se starostou obce tato částka urče-
ná k  likvidaci objektu byla použita 
k jeho obnově a za vydatné pomoci 
místních věřících byl kostel uve-
den do stavu, že jej lze opět užívat. 
Ten kostel opět svědčí o  šikovnosti 
a pracovitosti našich lidí a asi bude 
ještě léta svědčit. Také církevní ško-
ly, jejich učitelé, charitní služby, péče 
o  drogově závislé a  další činnosti 

církví, které postupem času nebudou 
státem dotovány a  jejich služby se 
nedotýkají jen věřících, budou zcela 
určitě hrazeny z  nynějších restitucí 
majetku nebo z jejich výtěžků.
 Je hodně o čem by se dalo psát. 
Ale považuji to za  zbytečné. Jen 
chci na rozdíl od pisatele minulé-
ho článku říci, že já a se mnou ur-
čitě celá řada dalších lidí se za to, 
že jsme členy některé z  našich 
církví stydět nemusíme. 
                    Karel Kašpar z Náchoda

 Rád bych reagoval na  „Zamyš-
lení“ pana Rudolfa Zeleného, kte-
ré vyšlo v  letošním Echu číslo 4. 
Pan Zelený a  možná i  jiní katolíci 
se stydí za  církev úplně zbyteč-
ně a  neprávem! Nepochopili totiž 
vůbec, smysl restituce církevního 
majetku. Odedávna totiž katolická 
církev, ale i jiné církve a nábožen-
ské společnosti, dostávali od svých 
věřících pozemky, lesy a  ostatní 

majetek. Z  tohoto majetku církev 
nejen žila, ale živila také mnoho 
chudých a  mrzáků, léčila nemoc-
né, zachraňovala životy. Také díky 
těmto majetkům, mohlo vzniknout 
mnoho krásných chrámů k  oslavě 
Boha, kde se i  dnes scházejí věřící 
k  bohoslužbám, ale přicházejí se 
i sami soukromě modlit. Ostatní lidé 
chodí chrámy obdivovat coby umělec-
ké skvosty a kulturní památky. Církev 

byla už od  středověku nositelkou 
kultury a  vzdělání. Tím, že byly 
církvím komunisty majetky sebrá-
ny, vznikla křivda, kterou chce nyní 
konečně stát odčinit právě resti-
tucemi těchto majetků. Církev má 
sloužit Bohu, to ano, ale musí také 
z  něčeho žít. Nebo by chtěl církev 
pan Zelený fi nancovat sám?

                                   František Tuček, 
Červený Kostelec, katolík.

Ukáží nové staré fotografi e  
   Sbor dobrovolných hasičů v Bělovsi 
srdečně zve členy i  ostatní spolu-
občany na  přednášku běloveského 
kronikáře pana Antonína Samka 

s názvem „Další nalezené staré fo-
tografi e Bělovse“, která se uskuteční 
ve čtvrtek 23. února 2012 od 17 hodin 
v hotelu Bonato.                           (JP)

Na lyže do Polska
 Při řešení otázky: Kam za sjezdovým 
lyžováním?, nemusíte volit jen mezi Or-
lickými horami, Krkonošemi a  dalšími 
středisky na  české straně hranic. Rela-
tivně nedaleko od nás se nachází jedno 
z nejvýznamnějších polských lyžařských 
středisek – Zieleniec, kde sníh leží pl-
ných 150 dní v roce.  Další střediska pro 
milovníky sjezdovek najdeme i v Czar-
ne Góre, Podgórze i  v  „cobykamene-
mdohodil“ Kudowě Zdroji. Zde na-
jdeme v tzv. Údolí zimních sportů vlek 
v délce 200 metrů  a sjezdovku dlouhou 
450 metrů. A nechce – li se vám  na lyže, 
nevadí. V Kudowě se můžete svézt i na 
speciálních obřích duších.    

VZPOMÍNÁME
Dne 14. 2. 2012 uplynul jeden smutný rok od chvíle,

kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička 

paní Zdeňka Semeráková

z Náchoda - Bělovse.

stále vzpomíná zarmoucená rodina

Krásný pohled na ten Boží svět
Ale odkud? V našem regionu se může-
te vypravit například na rozhlednu na 
Ruprechtický Špičák, na polickou Hvězdu 
či na Jiráskovu chatu na Dobrošově. Málo 

známým faktem je, že mezi rozhledová 
místa po Božím i světském světě se také 
počítá věž náchodské neorenezeanční 
radnice na tamním centrálním náměstí.
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Náchod dává parkování řád

 Úvodem bychom chtěli poděkovat panu Kocourkovi ze Slavětína, který nás 
upozornil na vynikající účinky černé ředkve a umožnil svou dodávkou této zeleniny 
v naší škole ochutnávku z ní připravených pokrmů dne 16. února.
 Černá ředkev patří do  čeledi brukvovitých a  jako zelenina se pěstovala již 
před 4 tisíci lety v Číně, ještě dříve ji pravděpodobně znali Egypťané. Slované 
ji objevili až ve středověku, oceňovali ji však nejen jako chutnou zeleninu, ale 
i jako účinnou léčivou rostlinu. Pak na dlouho upadla téměř v zapomnění, dnes 
se však díky svým jedinečným účinkům na naše zdraví znovu vrací na výsluní.
 Vitaminu C v ní za syrova najdeme více než v citronech. Dále obsahuje i vysoké 
množství vitaminu E, B1, B2, B6 a  betakarotenu, z  minerálů jsou v  ní hojně 
zastoupeny železo, síra, měď, vápník, hořčík, draslík a  fosfor. Vysokému obsahu 
antimikrobiálních látek zvaných fytoncidy vděčí ředkev za své antibiotické účinky. 
Důležitou složkou jsou i hořčičné silice obsahující síru. 
 Blahodárné účinky ředkve na lidské zdraví ocení lidé trpící nedostatečnou funkcí 
jater a trávicími obtížemi jako je zácpa, nadýmání a pocit těžkosti po jídle. Šťáva ze 
syrové ředkve se doporučuje i při nespavosti a bolestech hlavy, smíchaná s medem 
se odnepaměti využívá při léčbě kašle a bronchitid, podporuje tvorbu žluči a roz-
pouští žlučové kaménky, působí při bolestech žlučníku 
a žlučníkových kolikách. Velmi zajímavý je účinek šťávy 
na silně se mastící vlasy a při tvorbě lupů.
 Energeticky je černá ředkev chudá, a proto vhodná 
při redukčních dietách a v různých zdravých salátech.

Salát z černé ředkve s jablky
100 g nastrouhané černé ředkve, 200 g oloupaných strouhaných jablek, 1 malá 
jemně nasekaná cibule, 3 lžíce majonézy nebo bílého jogurtu, sekané vlašské nebo 
lískové ořechy, hrst namočených rozinek, mořská sůl, možno přidat trochu jemně 
nakrájeného kysaného zelí.
 Všechny složky dokonale promícháme a povrch salátu posypeme seka-
nými ořechy. Podáváme s tmavým celozrnným pečivem 
 Další zajímavé recepty z černé ředkve najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí

a vůní

Zdraví v předjaří zajistí černá ředkev!

   V únoru nabylo účinnosti Nařízení 
města Náchoda č. 1/2012, kterým se 
stanovují v oblastech města zóny pla-
ceného stání, ve  kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úse-
ky užít k stání silničního motorového 
vozidla za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy a způsob úhrady 
příslušné ceny za parkování. Toto na-
řízení schválili radní na svém jednání 
24. ledna 2012. 
   "Zjednodušeně řečeno, toto nařízení 
upravuje režim a zpoplatnění parková-
ní především na Masarykově náměstí, 
Karlově náměstí, v  ul. Hurdálkova, 
v prostoru za budovou radnice a dále 
na parkovištích v ulici Riegrova a u po-
likliniky", vysvětlil starosta Jan Birke.
"Cílem nového nařízení je stanovení 
jasných pravidel pro všechny, pro-
tože v  minulých letech byla vydána 
celá řada různých parkovacích ka-
ret a  systém jejich vydávání se stal 
v  praxi nepřehledným, tudíž těžko            
vymahatelným", dodal starosta. 

 Parkování v jednotlivých lokalitách je 
konkrétně časově vymezeno a zpoplat-
něno buď prostřednictvím parkovacích 
automatů nebo karet předplaceného 
parkování určených pro tzv. rezidenty, 
resp. fyzické nebo právnické osob se 
sídlem, provozovnou nebo trvalým po-
bytem ve  vymezených oblastech. Tato 
předplacená karta, kterou bude vydá-
vat Městská policie Náchod, opravňuje 
předplatitele parkovat v zóně placeného 
stání se svým vozidlem, které musí být 
parkovací kartou označeno na  viditel-
ném místě za jeho předním sklem. Par-
kovací kartu je možné zakoupit na jeden 
měsíc, max. na dobu 12ti měsíců. Naří-
zení samozřejmě pamatuje i na vozidla 
přepravující osobu těžce tělesně postiže-
nou nebo tělesně pohybově postiženou 
a  jeho dodržování bude kontrolovat 
Městská policie Náchod. 
 Masarykovo nám.: po-pá: 8:00-
18:00, so: 8:00-13:00, první 1/2 hod. 
10 Kč,  1 hodina - 15 Kč každá další 
započatá hodina - 40 Kč. Riegrova uli-

ce: po-pá: 8:00-18:00, so: 8:00-13:00, 
první 1/2 hod. 5 Kč,1 hodina - 10 Kč, 
každá další započatá hodina - 15 Kč. 
Karlovo náměstí: po-pá: 8:00-18:00, so: 
8:00-13:00, první 1/2 hod. 5 Kč, 1 hodi-
na - 20 Kč, každá další započatá hodina 
- 40 Kč. Parkoviště u polikliniky a v ul. 
Komenského: po-pá: 7:00-17:00, prv-
ní hodina - 5 Kč, druhá hodina - 5 Kč, 
každá další započatá hodina - 20 Kč.
 Karty předplaceného stání/parková-
ní. Roční předplacené parkování pro-
střednictvím papírových karet předpla-
ceného stání je rozděleno do zón I. - III. 
a  zpoplatněno rozdílně pro fyzické 
osoby (FO) a právnické osoby nebo fy-
zické osoby podnikající (podnikatele). 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 Zóna I. Masarykovo náměstí, ul. 
Hurdálkova, za  budovou radnice - 
FO 5.000 Kč/podnikatelé 10.000 Kč. 
Zóna II. parkoviště ul. Riegrova - FO 
2.000 Kč/podnikatelé 6.000 Kč. Zóna 
III. parkoviště u  polikliniky - FO 
2.000 Kč/podnikatelé 5.000 Kč  (NA)

Turnaj v ricochetu v Náchodě
Na kurtech Squash centra Náchod (Házenkářská hala – Hamra) se 4. února 
uskutečnil turnaj mužů – kategorie A v ricochetu. Hlavním sponzorem celé 
akce, ke které se vracíme i  jednou fotografi í, byla fi rma 4PM - pan Tvrdík, 
která věnovala hodinky značky Memphis pro první 3 místa.

FTS Florbal Náchod vs. Hippos Žďár nad Sázavou
       Začátek: 18. února 2012

                          od 18:30 hodin

Místo konání: SH TJ Náchod  

                            „Plechárna"

Další informace:
V předchozím kole Náchod vyloupil Kladno 
na půdě hostů 3:4 v prodloužení. Přijďme 
je podpořit tuto sobotu (18. 2. 2012), kdy 
sehrají zápas s týmem Žďáru n/S., který je 
momentálně na 7. místě v tabulce 1. ligy.  

Hrádecký unikát
 Nový Hrádek se může pyšnit jedním 
českým NEJ.  Týká se zdejší zříceniny 
hradu Frymburk. Jeho věž má totiž 
průměr celých 18 metrů, což nemá 
u  ostatních českých hradů obdoby. 
Zřícenina je nyní v  majetku rodiny 
Bartoňů – Dobenínů a parta nadšenců 
pilně pracuje na průzkumu i stabiliza-
ci tohoto zajímavého torza středově-
kého stavitelství. Frymburk je ofi ciál-
ně zříceninou již od  roku 1635. Zažil 
však i  časy plné slávy a  brutální síly, 
například v době zdejšího „hradování“ 
Jana Městeckého z Opočna, nechvalně 
známého loupeživého rytíře.  

„Zahrabal si kostičku“
 Člověk je tvor učenlivý a  učí se ob-
čas i od zvířat, které si kořist schovávají 
na  budoucí časy. Svědčí o  tom zpráva 
z činnosti Městské policie v České Skalici, 
která říká: „Strážník při obchůzkové čin-
nosti nalezl v poli čtyři mřížové litinové 
kryty kanálů, které si uschoval neznámý 
zloděj. Zřejmě je chtěl potom zpeněžit 
ve  výkupu sběrných surovin. Hlídka 
poklopy odevzdala Technickým služ-
bám města Česká Skalice.“ Pokud byste 
viděli v našem regionu postavu s rýčem, 
která smutně bloudíce po  polích dobý-
vá se do zmrzlé země, uvědomte úřady. 
Bude to asi onen sběrač kovů, který hledá  
a hledá zahrabanou kostičku!

V zámku i v podzámčí
 V  rámci sbírek Státního zámku 
v  Náchodě se nachází i  zámecká 
knihovna čítající 26  000 svazků 
knih. Pro poznání a srovnání, jak to 
bylo kdysi se vzdělaností na zámku 
a v současnosti v podzámčí, zjistili 
jsme údaje o  počtu knih v  takové 
středně velké knihovně v  náchod-
ském okrese. Pokud by se  vše mě-
řilo počtem knižních svazků, ne-
byli by na  tom se vzdělaností naši 
feudální předkové tak špatně. Na-
příklad taková Městská knihovna 
v Červeném Kostelci má nyní  fond 
o 46 000  knižních titulech.

Úspěch pro Hronov
 Město Hronov bylo oceněno 
v rámci soutěže o nejlepší česko-pol-
ské partnerství za  uplynulých 15 let 
existence Euroregionu Glacensis. 
Hronovští uspěli celkem ve  čtyřech 
kategoriích: Spolupráce v  oblasti 
krizového řízení (s  Gminou Kudo-
wa Zdroj), spolupráce v  oblasti péče 
o  přírodu a  krajinu (s  Gminou Bie-
lawa), spolupráce v oblasti společných 
kulturních akcí (s Gminou Bielawa).  

Najdou se hodní páníčci?
 Ráda bych se touto cestou obrá-
tila na  redakci českých regionálních 
novin ECHO s  dotazem a  prosbou. 
Jsem členkou OS PES SENIOR, které 
vzniklo při Psím domově v  Lukavi-
ci. Snažíme se psy, o  které pečujeme, 
představovat veřejnosti pomocí webo-
vých stránek, stránek na  facebooku, 
vyvěšováním letáčků, ale tištěný zpra-
vodaj je pro většinu občanů obcí nej-

dostupnější zdroj informací. Proto nás 
napadlo obrátit se na  Vás s  dotazem, 
zda by bylo možné prostřednictvím 
novin ECHO představit občanům 
Náchodska některé naše psí svěřence 
vhodné k osvojení. Pro představu zasí-
lám v příloze čtyři psy, kteří v současné 
době hledají nový domov. 
 Bohužel situace v ČR je v útulcích 
velmi vážná. Poslední dobou se psy 

hůře umísťují, jednou z příčin je i do-
vážení psů z karanténní stanic na Slo-
vensku, z  Maďarska nebo ze Srbska, 
kde je legální utrácení zdravých 
a bezprizorních psů.   
   OS PES SENIOR je neziskové sdru-
žení, které vzniklo v roce 2005. Bylo 
založeno, aby pomohlo starým a bez-
prizorním pejskům důstojně dožít. 
Bohužel v současné době se již nesta-

rá pouze o  staré a  hůře 
umístitelné pejsky, ale 
i  o  dospělé  psy, bře-
zí feny nebo štěňata. 
Tito svěřenci se 
do péče OS do-
stávají po týrání, 
vyhození nebo 
odložení jejich 
majitelem.   

é a  hůře 
sky, ale 
y, bře-
ěňata. 
se 

Za všechny členy OS PES SENIOR předem děkuje. Mgr. Simona Hušková, OS PES SENIOR, Psí domov Lukavice, 516 03 Lukavice 222, 608 524 973 

(Jana Lemfeldová) www.psidomovlukavice.cz fb: „Útulek Lukavice“, „PES SENIOR“

Dama - 4letá fenka německého ovčáka 
byla do útulku přivedena vlastním pá-
níčkem, ten ji již bohužel nemohl chovat 
vzhledem k jeho vážnému zdravotnímu 
stavu. Fenka je k cizím lidem bázlivější, 
je hodná a mírná. Je větší než feny NO 
obvykle bývají.  Žila na zahradě.

Bertík -  roční menší kříženec je vhodný 
do bytu i ven (podmínkou teplá bouda 
nebo bouda v domě).  Bertík je velice 
přátelský a hravý. Byl by fajn kamará-
dem pro sportovně založeného páníčka. 
Vhodný na agility, dogfrisbee.

Angie  -  dvouletá středně velká kří-
ženka. Fenka žila v bytě. Do útulku ji 
odložila její majitelka. Fenka je velmi 
kamarádská. 

Danny -  4letý kříženec jezevčíka a ko-
kršpaněla. Je vhodný do bytu. Danny je 
velmi společenský a mazlivý. 

� Město Broumov v zastoupení Informačního centra Broumovska spolu s partnery 
z Nowe Rudy prezentovali česko - polský region na Mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu Holiday World v Praze. U společného česko - polského stánku se 
zastavil i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.              foto archiv   
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE!  INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 ����

Největší výrobce Tažných 
zařízení v ČR.

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení 
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení 
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12   Náchod – Vysokov

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax:  491 420 265 Mobil: 603 360 607

e-mail: svc@svcnachod.cz,  www.svcnachod.cz

Kontakty:

www.NABYTEKNACHOD.cz

Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byt 2+1 (53m2) v OV za 740tis., byt 2+kk (39m2) v OV v Náchod� 490.000,-K� 
-byt 3+1 (79m2) v os.vl. na Koubovce v �erveném Kostelci, 5.NP 1.380.000,-K�
-byt 3+1 s garáží v os. vl. v �eské Skalici, prodej možný i jednotliv� 1.360.000,-K�
-byt 2+kk (56m2) v os. vl., ul. Okrová, byt je nový ve zd�ném dom� 1.240.000,-K�
-byt 3+1 (85m2) v Náchod� na Brance, p�evod do os.vl. v r. 2 014 995.000,-K�
-byt 2+1 (78m2) v os. vl. zd�ný a slunný ve Zbe�níku u Hronova 690.000,-K�
-pronájem slunných byt� po rekonstrukci 2+kk a 3+kk s balkónem 6tis./m�s.
-pronájem prostor k podnikání v p�ízemí budovy s výlohou (56m2) 12tis./m�s.
-byty zd�né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N.M�st� n/Met. Info v RK
-chalupa poloroubená zachovalá s pozemkem v Teplicích n/Met. 995.000,-K� 
-chalupa – d�m  v B�lým u Machova vhodná k bydlení i rekreaci 1.660.000,-K�
-chalupa poloroubená v centru Dobrušky v zapo�até rekonstrukci 840.000,-K� 
-chalupa-rod.d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K�
-chata prostorná zd�ná k celoro�nímu bydlení v Teplicích n/Met. 1.650.000,-K�
-rod. d�m na Pavlišov� po rekonstrukci se zahradou a garáží 1.650.000,-K�
-rod. d�m na Kramoln� se zahradou 1 963m2, velmi dobrý stav 2.500.000,-K� 
-rod. d�m v Dobrušce – K�ovicích v zapo�até rekonstrukci, garáž 910.000,-K�
-rod. d�m v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.500.000,-K�
-rod. d�m v Horní Radechové v dobrém stavu,ihned k nast�hování 1.200.000,-K�
-rod. d�m (2 byty) v Hronov� nedaleko centra na klidném míst� 2.500.000,-K�
-rod. d�m ve Velkém D�eví�i s garáží a slunnou zahradou 1.950.000,-K�
-rod. d�m-penzion (97)+2 v Deštné v Orl. h. v centru, klid 2.900.000,-K� 
-rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra 2.390.000,-K�
-st. pozemky dva cca 1 000m2 ve Velkém Po�í�í, prodej i jednotliv� 420,-K�/m2

www.bazenymachov.cz

Písemné nabídky s uvedením pracovních 

zkušeností zasílejte laskavě na:

Integraf, s.r.o., Myslbekova 273, 
547 01 Náchod, k rukám
p. Jiřího Klapky nebo na e-mail: 
j.klapka@integraf.cz

K osobnímu jednání pozveme pouze vybrané uchazeče. 

Ostatním děkujeme za zájem.

O jednáních garantujeme diskrétnost.

��DTP�OPERÁTOR

hledá pracovníka
na pozici: 

Tvorba layoutů dle uvedených

specifikací (nejde o vlastní kreativní

činnost), práce s databází a provádění 

korekcí v již hotových datech.

 

• Výborná znalost Adobe InDesign,

orientace v manuálech jednotného 

stylu a schopnost samostatného 

řešení zakázek s klienty 

podmínkou.

• Základní znalost Adobe Photoshop

a Illustrator, Microsoft Word

a Excel vítána.
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Tepelné úniky odhalí termokamera
 Současné mrazivé počasí důklad-
ně prověřilo naši topnou soustavu 
a  mnohé z  nás donutilo k  zamyš-
lení, zda nám někde teplo zbytečně 
neuniká „pánubohu do  oken“. Asi 
nejjednodušším způsobem, jak si 
ověřit kvalitu zateplení bytu nebo 
rodinného domku, je měření ter-
mokamerou. Jednoduchá a  rychlá 
metoda okamžitě prozradí, kudy 
teplo uniká. Náchodská fi rma Elek-
troin provádí měření kamerou Flu-
ke, která je schopná změřit rozmezí 
teplot od mínus 20°C do plus 600°C. 
Barevné termosnímky, které se dají 

počítačově zpracovat, potom ukáží, 
kde dochází k nežádoucím únikům 
tepla a v jaké výši. U nezateplených 
budov tak mohou být vodítkem, 
kterou část domu zateplit nejdříve. 
U  staveb, které již zateplení mají, 
termokamera prozradí, jak kvalitně 
bylo zateplení provedeno a zda ně-
kde nedošlo k „odfušování“ prová-
děných prací či použitých materiálů 
nebo k určení poškozených míst.
 Termokamerou však lze měřit 
i další tepelné rozdíly. Dá se kontro-
lovat stav tepelných izolací na  top-
ných a  vodovodních rozvodech, 

na elektrických zařízeních a vodičích 
včetně rozvaděčů provést měření 
za účelem porovnání s dovoleným 
oteplením přístrojů, vodičů a spo-
jů. Prověřit lze i  zahřívání rotač-
ních součástí ložisek a  motorů 
nebo rozložení teplot lisovacích 
forem. Měření termokamerou lze 
tedy využít všude tam, kde chce-
me zjistit nějaké tepelné rozdíly, 
úniky nebo nežádoucí zahřívání. 
Více informací získáte u  ELEK-
TROIN s.r.o., Čechova 326, 547 01 
Náchod, tel. 724  782  783, e-mail:    
jan.zak@elektroin.cz

Lotrando otevře mrazivé brány 
broumovského kláštera
 Již od  této soboty 18. února Vás 
zveme každou sobotu a neděli v 12:00 
a 14:00 na ojedinělou prohlídku brou-
movského kláštera. V  roli průvodce 
se objeví mladý loupežník Lotrando.
 Mladý Lotrando v broumovském 
klášteře studoval a  všechny vědo-
mosti a  zajímavosti, kterým se na-
učil, hodlá předat Vám, pozorným 
návštěvníkům. Během prohlídky 
na  Vás čeká nejedno překvape-
ní. Formou interaktivní a  zábavné 
hodinové hry budete poznávat ta-
jemný broumovský klášter a  luš-
tit tajenkový rébus. Pokud se Vám 
podaří vyřešit historickou záhadu, 
obdržíte od  Lotranda jeden z  de-
seti klíčů otvírající tzv. „Třináctou 
komnatu“.  Tu bude moci navštívit 
každý, kdo nasbírá alespoň sedm 
z  deseti klíčů na  hradech a  zám-
cích zapojených do  projektu Ote-
vřete 13. komnatu (hrad Grabštejn, 
Kost, Slezkoostravský hrad, zámek       

Loučeň, Děčín, Chlumec nad Cidli-
nou, Kačina, Kozel, Slatiňany). 
 Těšit se můžete na  neobvyklý         
zážitek, při kterém zapojíte všechny 
smysly. „Každý den pečlivě kontro-
luji komnaty a  zákoutí kláštera, aby 
bylo vše na správném místě. Těším se 
na každého, s kým se setkám. Moc si 
přeji, aby se prohlídky se mnou líbily 
nejen dětem, ale i dospělým. Doufám, 
že si návštěvnici oblíbí broumovský 
klášter stejně tak jako já a budou se 
za mnou do kláštera vracet,“ říká sám 
mladý loupežník Lotrando. 
 Lotrandovské prohlídky se konají 
pouze na objednávku.  Pro objedná-
ní nás prosím kontaktujte e-mailem: 
prohlidky@broumovsko.cz nebo 
telefonicky +420 491 521 282, +420 
733  739  726. Objednávku je nutné 
provést minimálně 24 hodin před 
vybraným termínem prohlídky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Markéta Hanušová

Náchod vzpomínal na Josefa Škvoreckého
 Ve čtvrtek 9. února 2012 se v ná-
chodském městském divadle usku-
tečnil vzpomínkový večer s názvem 
„Vzpomínáme na  Josefa Škvorec-
kého“. Ve velkém sále probíhal na-
bitý program, kterého se zúčastnila 
řada vzácných a  zajímavých hostů. 
Pozvání přijala mimo jiné i  velvy-
slankyně Kanady Valerie Raymond, 
kterou odpoledne přijali předsta-
vitelé města - starosta Jan Birke 
a  místostarostové Tomáš Šubert 
a Drahomíra Benešová - v obřadní 
síni náchodské radnice. 
 Na  pódiu a  v  sále zavzpomína-
li na  spisovatele a  náchodského 
rodáka v  průběhu večera např. 
Mgr.  Václav Krištof (zakladatel 
a předseda Společnosti Josefa Škvo-
reckého), Jaroslav Celba (hudeb-
ní skladatel, vrstevník, spolužák 
a  blízký kamarád J. Škvoreckého), 
Jan Schmidt (režisér), vzpomínku 
PhDr.  Borise Mědílka (bibliograf 
a  publicista, spolužák a  celoživot-
ní přítel J. Š.) přečetl učitel Jirás-
kova gymnázia v  Náchodě Štěpán 
Macura, dále vzpomínal Tomáš 

Mazal (publicista a spisovatel, autor 
knihy „Putování k Port Arthuru“), 
PhDr.  Michal Přibáň, PhD. (lite-
rární vědec, vědecký pracovník 
Ústavu pro českou literaturu Aka-
demie věd ČR, editor korespon-
dence Josefa Škvoreckého s  vý-
znamnými osobnostmi českého 

kulturního života), Doc. Mgr. Petr 
Kaňka (televizní režisér a  autor 
scénáře dokumentárního fi lmu 
Gentleman Josef Škvorecký z roku 
2009) a v neposlední řadě ředitel-
ka okresního archivu a kronikářka 
města Mgr. Lydia Baštecká.

 O  hudební doprovod se celý          
večer staral Swing Sextet Emericha 
Drtiny, jehož vystoupení v druhé půli 
večera obohatil Petr Kroutil - jazzový 
saxofonista, klarinetista, zpěvák, fl ét-
nista a  skladatel, který je známý také 
ztvárněním postavy Dannyho v  tele-
vizní adaptaci souboru povídek Josefa 
Škvoreckého Prima sezona.
 Součástí večera bylo odhalení busty 
Josefa Škvoreckého, jejímž autorem 
je Jindřich Roubíček - náchodský 
výtvarník, hudebník, dirigent a  pe-
dagog. V  roce 1999 vytvořil bustu, 
k níž mu spisovatel při své návštěvě 
Náchoda seděl modelem. Nyní ji do-
končil a  busta bude trvale umístěna 
v náchodské městské knihovně. Ne-
chybělo vystoupení Sboru Jiráskova 
gymnázia pod vedením sbormistra 
Vlastimila Čejpa, ani výstava foto-
grafi í a  prodej knih významného            
náchodského rodáka a spisovatele.
 Vstupné bylo dobrovolné a v prů-
běhu akce byla vybrána částka ve výši 
téměř 13.500 Kč, která bude věnována 
na zhotovení „Škvoreckého lavičky“.  
                                                Nina Adlof

Sedmero
pohádek
 Díky podpoře českoskalických 
fi rem a  podnikateků se podařilo 
vydat knihu Sedmero pohádek (vy-
brané pohádky Boženy Němcové) 
s  ilustracemi Evy Skořepové – ro-
dačky z České Skalice. Knížka vyšla 
s  celkem 27 ilustracemi v  nákladu 
1300 výtisků. Vydalo ji nakladatelství 
OFTIS v Ústí nad orlicí.

ŠT�DRÁ P�J�KA
� p�ipravili jsme pro Vás p�j�ku 
 za seriozních podmínek
� rychlá výplata pen�z do 24 hodin   
   od podpisu úv�rové smlouvu bez    
 zbyte�né administrativy
� velmi nízké úroky na rozdíl od bank
� ur�ena pro OSV�, d�chodce,
   matky na MD
� nov� produkt oddlužení klienta
� vše od jediného investora

Volejte � nan�ní poradce
775 271 693

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

SLEVY 50% SLEVY 50% 

15.990,- KČ15.990,- KČ 7.990,- KČ7.990,- KČ

Dozorčí rada jednala v terénu
 Mimořádná dozorčí rada Lesů 
města Náchoda s.r.o. jednala 14. 
února v terénu v lokalitě Lipí. Cílem 
bylo přímo na místě posoudit kvalitu 
lesu, o který by mohlo být v nejbliž-
ší době rozšířeno lesní hospodářství 
uvedené společnosti. Dozorčí rada 
se shodla na tom, že nákup nových 
lesních pozemků přesahujících vý-
měru 10 hektarů je dobrou a  pro 
město Náchod přínosnou investicí.
Kromě tohoto tématu prodiskutova-
la dozorčí rada i aktuální otázky, kte-
ré se týkaly vlivu zimního klimatu 

na těžbu a zpracování dřeva, proble-
matiku nepovoleného kácení stro-
mů jednotlivými občany za  účelem 
„bezplatného“ získání otopu, stavu 
lišek a další zvěře atd. Konečný ver-
dikt týkající se nákupu nového lesní-
ho porostu pro Lesy města Náchoda 
s.r.o. zazní na  únorovém jednání 
Městského zastupitelstva v Náchodě. 
na  snímku zleva: předseda dozorčí 
rady Mirek Brát, člen dozorčí rady 
Mgr.  Miroslav Jindra, jednatel spo-
lečnosti Ing. Josef Hašek, člen dozorčí 
rady Ing. Krasimir Cvetanov. 

foto ECHO

Město Náchod, PRIMÁTOR a.s., 
BERÁNEK NÁCHOD a.s. pořádají

REPREZENTAČNÍ PLES
25. února 2012 ve 20.00 hodin
Městské divadlo dr.Josefa Čížka

v Náchodě
Večerem provází Michaela Dolinová
Hosty večera budou Janek Ledecký 

a Tereza Kerndlová
Předprodej vstupenek od 14. 2. 

v ICC Náchod, tel. 491 420 420

foto Ivan Vávra



* Láskou zklamaný 43/178/76 - rozvede-
ný hledá štíhlou ženu, která by cht�la spo-
lu se mnou prožít š�astný a spokojený život 
v rodinném dom� - d�ti nejsou p�ekážkou. 
Nejd�íve SMS na tel. 776 222 445

* Prodej 1+1 v centru Jarom��e-os.
vlast., vše nové, zahrádka p�ed domem, 
kolárna a sklep,cena 685 tis.K�. RK nevo-
lat, Tel: 604631632

* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hro-
nov�, ul. Husova. Velmi dobrý stav, 
parkování zajišt�no. Cena 4.300 + in-
kaso. Kauce 8.000 K�. Tel. 777 152 750

* Pronajmu dlouhodob� novou garson-
ku s terasou, 26,30 m2 v 1.NP v Nácho-
d� na Lipím naproti hospod�, nájemné 
2.900,-K� + 1.900,-K� inkaso, kauce 
14.400,-K�.Tel.:608 90 30 70.
* Prodám udržovaný byt 1+kk (37 m2) v 
OV v panel. dom� v B�loveské ulici v Ná-
chod�, klidné místo, krásný výhled. Cena 
dohodou. Tel 602 575 252

* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 
41 m2 v Náchod� ul. Kamenice. Byt 
je po rekonstrukci a je v n�m všechno 
nové. Byt je vybaven velkou kuchy�-
skou linkou v�etn� nových spot�ebi�� 
a lednice. K dispozici nová sklepní kóje 
a sušárna na prádlo. Cena nájmu 5.400 
K� + inkaso. Pouze pro bezproblémové 
a solventní zájemce. Kauce 8.000 K�. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám družstevní byt 2+1 61 m2 se 
zd�ným jádrem, plastová okna, nová kou-
pelna, na sídlišti v Náchod� Plhov�. Cena 
690.000,-K�. Tel 602 575 252
* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 
m2) v secesním dom� v centru Náchoda, 
cena 60 K�/m2. Tel 602 575 252

* Pronajmeme byt 3+kk velikost 72 
m2 v Náchod� ul. Kamenice ve 2. pa-
t�e. byt je po kompletní rekonstrukci, 
nová koupelna, WC, okna, dve�e, ku-
chy�ská linka a podlahové krytiny. K 
bytu pat�í sklepní prostorná kóje. Cena 
nájmu 5.500,- + inkaso. Kauce 8.000 
K�. Pouze pro bezproblémové zájem-
ce. Ihned k dispozici. Telefon 777 152 
750 - pouze v prac. dny.

* Pronajmu dlouhodob� p�kný slunný byt 
3+1 s balkonem, 78 m2, v Náchod� - Brance. 
Klidné bydlení u lesa, plastová okna, internet, 
volný ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám v Bohuslavicích byt 1+kk ve 
zdném dom v 2. NP, nová kuch. linka a 
koupelna, zateplená fasáda, plast. okna. 
Cena 250.000 K�. Tel. 608 245 634

* Pronajmeme byt 2+kk 40 m2 v Ná-
chod� vedle nám�stí, ulice Riegrova. 
Cena nájmu 4.600 K� + inkaso. Kauce 
8000,- K�. Byt je po oprav� a je v�etn� 
kuchy�ské linky a podlahových kry-
tin. Parkování zajišt�no p�ímo na dvo-
�e u domu. P�da na prádlo a sklep na 
kola k dispozici. Telefon 777 152 750 
(pouze v pracovní dny)

* Hledám pronájem p�kného bytu 2+1 
nebo 2+kk v klidné �ásti Náchoda. TEL. 
603 291 156; 725 708 787
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v 
centru Nového M�sta nad Metují, vý-
m�ra 48 m2. Cena : 899 000,- K�. Tel.:     
777 602 884
* Prodám nov� rekonstruovaný 
družstevní byt 1+1 v Hronov� o vý-
m��e 41 m2. Cena : 666 000,- K�. Tel.: 
774 311 404
* Pronajmu slunný byt 1+kk (28m2) 
v OV v NA St.M�st�.Ihned volný.Ná-
jem v�.inkasa 4.400 K�,vratná kauce 
Tel.:608 464 750
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, (3+1) v Ná-
chod� nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Pronajmu byt 3+1 ve Starém M�st� 
v Náchod� - s balkonem, k nast�hování 
ihned, p�kný, slunný.Tel. 605 411 180
* Prodám družstevní byt 2+1 2.patro, na 
Plhov� v Náchod�, po rekonstrukci, nová 
kuchy�, výhled k lesu. Cena dohodou. 
Tel. 776 079 292
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod�, Rai-
sova ul., vým�ra 64 m2. Cena : 990 000,- 
K�. Tel.: 777 602 884

* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta Ná-
chod, ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� ve 
4 N.P. bez výtahu. Cena 5000 +služby, Tel: 
774699600 nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+kk v Náchod� s bal-
konem, v RD, v klidné �ásti blízko centra. 
Možnost pronájmu vytáp�né garáže. Ná-
jem 4000,- + energie. TEL.:733 774 788
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41

* Pronajmu garáž na Komenského uli-
ci v Náchod� (vedle býv.LŠU), 1000,-K� 
m�s. TEL.:733 735 709
* Prodám garáž v Hronov� - Bosna. Tel. 
722 603 272

* Pronajmeme chatu v �erveném Kos-
telci „Na Bro�áku“ s možností odkoupe-
ní do osobního vlastnictví. Vým�ra cca 
45m2, elektrika, voda, topení na TP, WC. 
Bližší informace na tel.: 777 217 068

* Pronajmu dlouhodob� velkou garáž 
- p�dorys 7,4x4,3 + podkroví, u hlavní 
cesty nad autobusovou zastávkou v Ná-
chod� na Lipím, proud zaveden. Nájemné 
1.000,-K� + inkaso. Tel.:608 90 30 70
* Prodám na okraji Náchoda RD 4+kk 
na p�kném velkém slunném pozemku je 
zd�ná garáž a kolna. Tel. 608 245 634
* Sháníme zahradu m�že být i s chatou do 
1,2mil. v okolí Náchoda. Tel.: 608 883 012

* Prodáme rodinný d�m na Kramol-
n�. 2 patra, balkón, 500 m2 pozemek, 
zast�ešené sezení na zahrad�, parko-
vací místo pro 3 auta + garáž. P�ímý 
prodej bez realitky! 603 229 415

* Hledáme RD v Náchod� nebo v nejbliž-
ším okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, Dolní 
Radechová, Babí, Lipí). Dispozice 4+1 s díl-
nou �i garáží nebo 5+1 nebo 3+1 s možností 
p�dní vestavby 2 pokoj�. Tel.: 721 146 244

* Prodám garáž v Náchod� za Rybár-
nou. Cena dohodou. Tel. 603 45 85 37

* PRODÁM �ADOVÝ D�M V �ES-
KÉ SKALICI, NA KLIDNÉM MÍST	 S 
GARÁŽÍ A ZAHRÁDKOU. CENA 2 100 
000K
. TEL.: 604 172 918

* Prodáme zasí	ovanou st. parcelu pro 
stavbu RD v Novém M�st� n.M., Na 
Františku. Vým�ra 1180 m2, cena 980 K�/
m2. Tel.605 252 635
* Prodám rodinný d�m v Náchod� - 
Babí, výborné místo, v p�ízemí garáž, 
2+kk, WC, prádelna, sklípek, kotelna, 1. 
patro 4+kuchy� a jídelna, koupelna, WC, 
šatna. Topení el. možno i plynem - p�ívod 
u domu. Pozemek 1000 m2. Vše dohodou 
na tel. 606 606 624 RK Nevolat
* Prodám d�m na vesnici. Rozhraní NA 
a RK. Ob�anská vybavenost do m�sta 5 
km. Dispozice: 2 byty vedle sebe s vlast-
ním vchodem. Na velkém rovinatém po-
zemku studna, velká stodola. Za zahradou 
dle dohody vlastní pole. Tel. 775 178 678
* Prodám stavební pozemek Velké Po�í-
�í 390 K�/m2. tel.: 606678462
* Prodej 1/2 dvojdomku se zahradou v 
Machov�. D�m 3+1 se nachází na krás-
ném klidném míst� pod Machovským 
Šefelem. Dispozice: 3 pokoje, kuchy�, 
koupelna, WC, komora, dílna. Nová st�eš-
ní krytina a plynové vytáp�ní obývacího 
pokoje. Možno užívat k trvalému bydlení, 
nebo k rekreaci. Cena dohodou. RK - ne-
volat. Kontakt: 737 786 812
* Pronajmu RD 3+1 s garáží v obci Ja-
senná u Jarom��e. D�m je podsklepený, 
voda vlastní, cena za pronájem 6000,-K� 
Tel. 739 317 205

* Pronajmeme garáž v Náchod� vedle 
nám�stí v uzav�eném areálu obytných 
dom�. Garáž je s osv�tlením. Cena nájmu 
850 K�. Platba vždy na �tvrtletí p�edem. 
Telefon: 777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám v�tší zd�ný d�m v m�stské zá-
stavb� v Broumov� v centru, 2 byty 3+1, 
garáž, p�da sklep, v p�ízemí nebytový 
prostor s výlohou. Cena 2,8 mil.K�. RK 
NEVOLAT. TEL.:731 441 255

* Pronájem bytu SUN 3+1 v Náchod� u 
nemocnice, vým�ra 74 m2, záloha na služ-
by ve výši 2 500,- K�/m�sí�n�, složení 
vratné kauce. Cena : 5000,- K�/m�s.+sl. 
Tel.: 774 311 404
* Pronajmu slunný byt 2+1 v 
eské 
Skalici a 2+1 ve Studnicích. Povinná kau-
ce. TEL.:608 86 98 85

* Prodám DB 1+1 48 m2 2.poschodí, 
Lázn� Bohdane� (u Pardubic), d�m 
nov� zateplený, zd�né jádro s odd�-
lenou koupelnou a WC, ÚT, dálkový 
vodovod, ob�anská vybavenost. Cena 
850 tis.K�, rychlé jednání 50 tis.K� 
sleva. TEL.:733 113 155

* Pronajmu byt 1+1 v Náchod� na Plho-
v�. TEL.:737 687 635 ve�er
* Prodám, p�. pronajmu, družstevní 
byt 1+1 v Mezim�stí. Tel. 604 628 520
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod�-P�í-
kopy, vým�ra 32 m2, d�m je po revitaliza-
ci. Cena : 639 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu byt 1+1 v Novém M�st� nad 
Metují - Malecí. Plastová okna, plovoucí 
podlaha, nová koupelna, balkon, internet. 
Nájem 3600K� + 2200 zálohy na energie. 
Vratná kauce 15000K�. Tel. 732 284 594
* Dlouhodob� pronajmu 1+kk, 35 m2, 
s balkonem v NA. Vratná kauce 15.000 
K�. Nájem v�etn� inkasa 5.500 K�. Tel. 
776 712 300
* Vym�ním družstevní garsonku v Ná-
chod� za garsonku nebo 2+1 s doplatkem 
v Jarom��i. Tel. 776 712 300
* Prodám udržovaný byt 1+kk (37 m2) 
v OV v panel. dom� v B�loveské ulici v 
Náchod�, klidné místo, krásný výhled. 
Cena dohodou. Tel 602 575 252
* Prodám byt 1+1 v OV Náchod - Plhov 
32 m2, p�ízemí, 629 tis.K�, sleva možná. 
TEL.:775 652 622

* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u ne-
mocnice v Náchod�. TEL.: 608 976 
956, 777 29 29 40

* Pronajmu slunný byt 2+1 po rekon-
strukci v centru Náchoda. D�m je nov� 
zateplen, plastová okna, zd�né jádro. 
Volný od 01. 03. 2012 dle dohody i d�í-
ve. Kauce 15000 K�. Nájem+služby 7900 
K�. Tel. 774242821
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u nemocnice 
v Náchod�. TEL.: 777 29 29 40, 608 976 956
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po rekonstrukci, zateplení, plas-
tová okna. Cena dohodou, tel. 724874458
* Pronajmu byt 2+kk, 66 m2, 3NP, ve 
zd�ném dom� v centru Náchoda (Janá�-
kova ulice). Možné parkování na spol. 
dvo�e. Nájem 4000,-K� + inkaso + vratná 
kauce. TEL.:602 892 004
* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Ná-
chod� po celkové rekonstrukci poblíž 
centra. Obchody, školy, školy 5min. ch�-
ze. Parkování u domu. Za domem vede 
cyklostezka. Kauce nutná. Volné ihned. 
Tel. 736 688 742
* Pronajmu dlouhodob� byt 3+1 v 
NMnM, kauce 15 tis. K�, tel. 776 686 691.
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod�, 
Parkány 347, klasická zd�ná zástavba v 
centru m�sta, 2. podlaží, 56 m2. M�sí�ní 
nájem: K� 5.500,--; jistina K� 16.500,-. 
Tel. 733 131 189
* Pronajmu byt 2+1 v Hronov� po re-
konstrukci, ve zd�ném dom�, vytáp�ní 
plyn. Volný ihned. TEL.:736 537 033, 
736 468 764
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém 
M�st� n.Met. Malecí, p�evod do OV v r. 
2014. Cena 850.000 K�. Tel. 606 247 132
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov� se za�í-
zením, ve zd�ném dom�, vytáp�ní plyn. 
Volný od 1.3.2012. TEL.:736 537 033, 
736 468 764
* Prodám DB 1+1 v Novém M�st� n.M. 
ul. Nad Stadionem, nová okna, zateplen, 
3.poschodí, udržovaný. Cena 660 000,-
K�. RK NEVOLAT. TEL.:777 08 31 31

* Pronajmeme byt ve starším dom� 
na Kamenici v Náchod� o velikosti 
50 m2 (chodba, obývací místnost, lož-
nice, malá kuchy� a koupelna). Nájem 
v�etn� služeb (topení, voda) do 5000 
K�. Není zahrnuta el. energie. Pouze 
pro bezproblémové zájemce. Telefon 
777 152 750 pouze v pracovní dny.

* Pronajmu byt 1+KK o velikosti 24m2 v 
obci Hronov, ul. Havlí�kova 240. Cena za 
pronájem 2500K� + energie + kauce. Tel.: 
774 699 600, e-mail: faifr@seznam.cz

* Koupím menší stylovou chalupu v 
dobrém stavu do 20 km od Hronova tel. 
724004056
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 7 km 
od Jarom��e. D�m má 2.N.P. a je celý pod-
sklepený cena za pronájem 6000K�. Tel.: 
774 699 600, e-mail:faifr@seznam.cz
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskole-
zy. Cena 499.000K� Tel. 774 699 600,            
e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaro-
m��e. D�m má 2.N.P. a je celý podskle-
pený 4+1 cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 
600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu RD v Náchod� v klidné 
�ásti m�sta, blízko centra, 2 koupelny, 6 
pokoj�, za�ízená kuchy�, garáž v objek-
tu. P�ilehlá zahrada. Nájem 10000,- K� + 
energie. TEL.:733 774 788
* Prodám krásný slunný pozemek 
vhodný pro stavbu RD ve Velkém Po-
�í�í - na Kopci mob: 605 437 524,                  
www.pozemek.wz.cz

* OBCHODNÍ PROSTORY - pro-
nájem!!! Pronajmeme volný obchod-
ní prostor o velikosti 38 m2 v pasáži 
KAMENICE v Náchod� na Kamenici. 
SLEVA. Vhodné pro prodejnu, realitní 
kancelá�, prodejní místo a jiné. Tele-
fon 777 152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) 
s výhl.do zelen� poblíž centra, + WC,v 
nov� zrek. dom� v NA. Nutno vid�t, ná-
j.1.500+el.+vody+ topení+kauce., tel. 
608903070.
* Pronajmu prodejnu v Hronov� - Vel-
ký D�eví�. Plocha 50m2+dv� skl. míst-
nosti 26m2. Tel 732 416 168

* Pronájem kancelá�e v Náchod� na 
Kamenici ve 2. pat�e s výtahem, WC 
a kuchy�kou k dispozici. Velikost 28 
m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 
152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu v Hronov� prostor k pod-
nikání - kade�nictví, pedikúra, manikú-
ra, cca 15 m2 + WC. Cena v�etn� energií 
1990,-K�. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu nebytové prostory s výlo-
hou a parkováním v centru Náchoda. Vo-
lejte: 724 040 389
* Pronajmu nebytové prostory - prodej-
nu, v�etn� skladových prostor a chladírny 
o celkové ploše 135 m �tvere�ných v No-
vém M�st� nad Metují u Rychty (stávající 
prodejna zeleniny). Bližší informace na 
�ísle 725633050 nebo 724509537 vždy 
po 17 hodin�

* Pro ú�ely podnikání prodám za-
vedenou provozovnu solno - jodové 
jeskyn� v Náchod�, v blízkosti centra. 
Cena dohodou. Bližší informace na 
tel: 608 351 606

* Nabízíme k pronájmu nebytové pro-
story v centru 
erveného Kostelce, ulice 5. 
kv�tna 1072 - kancelá� 56 m2 a garáž 19 m2. 
Cena K� 6.000,- m�sí�n�. Tel.: 733 131 189.

* Prodám novou líhe
 pro dr�bež na 
60ks vajec, cena 3150,- K�. Líhe� pošlu na 
dobírku s návodem, postupem i se zárukou.
TEL.:733 483 672
* Prodám vep�ové p�lky - 55K�/kg + 
droby zdarma a brambory 6K�/kg - vše 
bez chemie. Tel. 607 950 500
* Prodám brambory - ru�n� sbírané i men-
ší množství), pytlované. Odr�da Adéla, Ro-
sára, Dali- Cena 5 K�/kg. Tel. 608 758 933
* Prodám palivové d�evo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 725992088
* Prodám sendvi�ové izola�ní panely 
st�nové, 100x200, 100x250 cm, tl 6cm 
250 K�/m2, tl 10 cm 300 K�/m2, na st�ny, 
oplášt�ní, p�í�ky, stropy, montované gará-
že, dílny. Tel. 728 527 366
* Prodám palivové d�evo suché balené v 
pytlích. TEL.:604 84 41 42

* Koupím staré pohlednice a vojen-
ské fotografie do 40 let, dob�e zapla-
tím.724 251357
* Koupím lešení, díly HAKI, p�í�níky. 
Cca 6 ks. Tel 777200452
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Opravy pil, křovinořezů, sekaček 
a broušení řetězů.

Vancl Vladislav Lhota pod Hořičkami. 

Tel. 776 321 884

NÁCHODSKO
776 353 038

ZDE�KA JORDÁNOVÁ 
p�ednáška

BU� SÁM SE�OU
23. února 2012 v Náchod�
www.kineziologie.zaridi.to

Hledám kadeřnici s ŽL 
do kadeřnictví v Červeném Kostelci.

Tel.: 605 473 865

Přijmu KUCHAŘE
s praxí do restaurace
v Náchodě.

TEL.: 603 422 845
* Koupím knihy May, Verne a jiné dob-
rodružné. Tel.�.722 907 510
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a 
poštovní známky. Tel.722 907 510
* Koupím z poz�stalosti knihy, �asopi-
sy, pohlednice a jiný papírový materiál, 
platba hotov�. Tel.�.724 020 858
* Koupím housle i staré a poškozené 
tel.604737990
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a �asopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�-
ky na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, 
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
v�ci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Ver-
nea aj. staré i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683

* KÁCENÍ A PRO�EZY - listnaté i 
jehli�naté stromy, dále st�íhání živých 
plot� a celková údržba zahrady, samo-
z�ejmostí je odvoz v�tví, listí, trávy. 
Tel: 774740614

* ODKLÍZENÍ SN�HU - parkovišt�, 
st�echy, dvorky, chodníky, na p�ání s 
odvozem, tel: 774437419

* Vše pro rodinu, domácí pohodu 
vytvo�íme spole�n� s Vámi - nakou-
píme, uklidíme - postaráme se o Vaše 
blízké. Volejte �.605428917

* Prodám Škoda Felicia 1.3LX MPi 
hatchback, rv1998, b.modrá, st�.okno, 
airbag, STK 12/2013, cena 21900,-K�, 
tel. 602 140 859
* Prodám FIAT MULTIPLA 1.6 16ti ven-
til, 74 kW, tmav� modrá metalíza, 6 míst., 
el. výbava, ABS, r.v. 2000, naj. 132.000 km, 
nové rozvody a oleje, p�kný stav, zaplacena 
eko da�, cena 46.000 K�. Tel. 777 104 584
* PRODÁM Citroen Berlingo, 1.9d, r. 
v1997, tažné za�., zim. pneu, 40000 K�, 
TEL.:776327208

* Daruji dlouhosrstého zakrslého králí-
ka s p�íslušenstvím. O�kovaný, stá�í 1/2 
roku. TEL.:775 507 157

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



ROZVOZ OB�D�ROZVOZ OB�D�
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové m�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec, Jarom��

Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 774 687 508
Náchod a okolí 725 317 668

ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

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

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Hotel ELKO

Více na www.elkohotel.cz

�   Nekuřácká restaurace
�   Obědy 11 - 14 hod.
�   Domácí kuchyně
�   Salonek pro oslavy, 
      hostiny a školení

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421

 

 
             

     

    
   

   P
OZ�STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P�DU, SKLEP, D�M

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

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

D
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Obec Horní Radechová nabízí k pronájmu prostory 

restaurace „RADECHOVKA“ od 1. 4. 2012

Podmínky pro výběr nájemce:

• Dostatečná a vhodná provozní doba restaurace
• Nabídka hostinských a kulturních služeb
• Systém zabezpečení provozu venkovní letní terasy v odpovědnosti nájemce
• Čistota pronajatých prostor
• Oprávněnost k provozování pohostinských služeb

Případní zájemci  zašlete žádosti o pronájem do 29. 2. 2012 na adresu:

Obec Horní Radechová, Horní Radechová 196, 549 46

Nájemce bude vybrán na březnovém veřejném zasedání

zastupitelstva obce a následně kontaktován.

PRODEJ PALET - NESTANDARDNÍ VELIKOST

Společnost AGRO CS a.s. nabízí možnost odkupu   
nestandardních palet (vhodné např. na topení) o velikosti 
120 (100) x 100 cm za cenu 10,- Kč vč. DPH.
Prodej je možný každý pátek od 7.30 do 11.00 hod. 
v areálu sídla společnosti: Říkov čp. 265, 552 03 Česká 
Skalice. Platba v hotovosti.
Bližší informace na telefonu 491 457 111.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 20.2.2012 výběrové řízení č. HNA/49/2012 – 3. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku: rodinný dům č.p. 754 
v části obce Náchod postavený na pozemku st.p.č. 1140, 
pozemek stavební parcela č. 1140, pozemek pozemková 
parcela č. 956/3 včetně všech součástí a příslušenství, 
vše v k.ú. a obci Náchod.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 
úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Realitní Kancelá� REKA - Jarošová, 
nám�stí 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 m�žete dozv�d�t 

v realitní  kancelá�i  REKA, 
nám�stí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchod�,
p�ípadn� na �.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

Obec: Police nad Metují                                                                                                                                           
Okres: Náchod
Větší RD, část.podsklepen 
v klidné části obce s opl. 
zahradou,kolnou, o celk. 
vým. 544 m2. Dispozice- 
veranda, chodba, velká 
místnost /volná dispozi-
ce/ s kuch. koutem /bez 
linky/, plast. okna, vchod 
na terasu, soc.záz. a dílna. V patře velká místnost se započ. rek., WC, 
chodba,v velká půda – nový komín. Sítě veř., ÚT pevná + elektrokotel / 
plyn v ulici/. Po úpravách, velice příjemné bydlení – IHNED VOLNÉ !!!
Zn.: 12D111                                                                        Cena:  1.486.000,- Kč

Obec: Miletín  
Okres: Jičín
Starší, roubená chalupa 
s opl. pozem. o celk. vý-
měře 515 m2, na klidném 
místě, v krásné, přírodní 
lokalitě na polosamotě.. 
V objektu je menší ku-
chyně, vana a el. bojler, 
WC suché a větší, hlavní 
místnost. Na pozemku je kamenný sklep, zděná kolna a na dům nava-
zuje dřevník. Velká půda k vestavbě. El. 230/400V, voda veř., odpad 
do trativodu, topení lokální krbová kamna. Nutné opravy 676.000,- Kč
Zn.: 11H659                                                                            Cena: 676.000,-Kč

Obec: Miskolezy                                                                     
Okres:  Náchod
pěkný, rovinatý, oploce-
ný pozemek o celk. vý-
měře 3.293 m2 v okrajo-
vé části obce Miskolezy. 
T.č. užíváný, jako ovocný 
sad – broskve, jablka ap. 
Dobrý, nezpevněný pří-
jezd. Na pozemku buňka 
na nářadí. Sítě nezavedeny. Příjemná lokalita k zahradničení.
 Zn.: 12Z116                                                                               Cena: 345.000,-Kč

Obec: Úpice-Kvíčala                                                                                                                                    
Okres:  Trutnov
Pěkná, rekreační chata 
/32 m2/ s opl., udržo-
vanou zahradou o vým. 
705 m2, v krásné, přírodní 
lokalitě. V objektu je 
kuchyňka /kamna,kuch.
linka, lednička ap/, pokoj 
s televizí, ložnice, sprch.kout a WC. Voda zavedena veř.,230/400V, 
žumpa, topení lokální. Na poz. bazén, menší chatka na nářadí a udír-
na. Cena vč. zařízení a vybavení.

Zn.: 11H665                                                                          Cena:  536.000,-Kč

RK REKA - RYCHLOST, 
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

� Byt v OV 1+3 v Náchodě, 74 m2, 7.NP,zděný  za 897.000,-Kč

Bude muset exstarosta Náchoda před soud?
 Bývalý starosta města Náchoda 
Oldřich Čtvrtečka, který byl ob-
žalován kvůli prodeji Pivovaru 
Náchod, jímž měl město připravit 
o 35 milionů korun, měl být sou-
zen. A to za trestné činy porušo-
vání povinností při správě cizího 
majetku a zneužití pravomoci ve-
řejného činitele, za které hrozí až 
10 let vězení.  
 Je o  tom přesvědčen ministr 
spravedlnosti Jiří Pospíšil, který 
podal stížnost pro porušení zákona 
k Nejvyššímu soudu. Ministrovi se 
nelíbí, že Okresní soud v Náchodě 
zamítl před rokem obžalobu Čtvr-
tečky a  vrátil ji k  došetření. Státní 
zástupce si tehdy podal stížnost, 
Krajský soud v  Hradci Králové ji 
však zamítl. „Podle názoru minis-
tra spravedlnosti k tomu nebyl dů-
vod,“ říká mluvčí Nejvyššího soudu 
v Brně Petr Knőtig. „Podle něj byl 
v případě usnesení Krajského sou-
du v Hradci Králové ze dne 28. úno-
ra 2011 porušen zákon, a to ve pro-
spěch obviněného. A  proto podal 
stížnost, kterou se teď bude zabývat 
náš soud,“ dodal Petr Knőtig.

 Obžaloba Oldřicha Čtvrtečku 
viní, že ovlivnil prodej pivovaru 
ve  prospěch společnosti LIF a.s., 
která ho získala za  150 milionů 
korun. A  to bylo o  35 milionů 
korun méně, než za  100 % akcií 
nabídla konkurenční Holba a.s.  
„Tím, že starosta jako zástupce 
města podepsal smlouvu o  pro-
deji, znevýhodnil konkurenční 
nabídku a  město připravil o  35 
milionů korun,“ říká státní zá-
stupce Vladimír Štěpánek, který 
obžalobu sepsal.
 Odmítnutí vyšší nabídky vy-
světloval Čtvrtečka vždy tím, že 
neúspěšný zájemce chtěl rozložit 
platbu do více let a také připouštěl 
pozdější snížení ceny. Peníze tedy, 
na rozdíl od vítězné nabídky, ne-
hodlal složit „na  dřevo“. Takové 
vysvětlení se však nelíbilo policii, 
ani státnímu zastupitelství.
 „Nejvyšší představitelé města, 
v čele se starostou, na vyšší nabíd-
ku, která se opakovaně objevovala 
už od  konce jara 2008, nereago-
vali,“ vysvětluje státní zástupce. 
„A  to ani tím, že by se snažili 

s  Holbou vyjednávat o  podmín-
kách prodeje a usilovali tak o vyš-
ší zisk. Vše, co udělali, bylo, že 
Pivovar Holba a.s. vyřadili z  vý-
běrového řízení,“ dodal.
 To, zda soudci Okresního soudu 
v Náchodě, nebo Krajského sou-
du v Hradci Králové porušili zá-
kon tím, že zabránili projednání 
obžaloby, bude Nejvyšší soud 
v Brně řešit už 15. února. „Pokud 
dospěje k závěru, že zákon poru-
šen byl, pak mohou být z  jejich 
postupu vyvozeny důsledky,“ 
říká mluvčí Nejvyššího soudu 
v Brně Petr Knőtig.
 „Neznamená to, že to obžalobu 
v  původní verzi vrátí před soud. 
Znamená to ale, že s oběma soud-
ci může být zahájeno kárné řízení. 
Podnět k němu může dát ministr 
spravedlnosti, nebo předsedové 
jednotlivých soudů,“ dodal.
 Stanovisko Oldřicha Čtvrtečky 
k podané stížnosti pro poruše-
ní zákona se nepodařilo získat, 
nebral telefon. 

Autor: Jiří Máslo,
zdroj: www.nachodsky.denik.cz

ÚKLID SNĚHU 

pro fi rmy i jednotlivce.

Tel.: 724 173 560

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

JARNÍ ÚKLIDY

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej
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Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV��ENÁ �ASEM“
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���� Čínská křidélka
Kuřecí křídélka dáme do pekáč-
ku, posypeme kořenící směsí 
na  Čínu, přidáme chili koření 
a  sůl. Přidáme Čínskou zeleni-

novou směs, 
p o d l i j e m e 
jen trochou 
vody a dáme 

péct do  trouby. Po  20 minutách 
zalijeme křídla a  zeleninu 10% 
smetanou na   vaření. Dáme znovu 
do trouby a dopečeme. Podáváme 
s vařenou rýží nebo bramborami. 

Tak, ať Vám chutná....
přeje Laďka Škodová

Rozumíme penězům
 Projekt fi nančního vzdělávání      
Rozumíme penězům startuje od no-
vého roku nově na 11 základních ško-
lách v  Královéhradeckém kraji. Za-
čne 80 hodinovým cyklem seminářů 
pro pedagogy zapojených škol, kteří 
pak zařadí výuku fi nanční gramot-
nosti do rozvrhu svých žáků. V rámci 
projektu se budou principům hospo-
daření s penězi a zásadám zodpověd-
ného rozhodování učit žáci druhých 
stupňů základních škol. Realizátorem 
projektu v Královéhradeckém kraji je 
ZŠ Náchod – Plhov a občanské sdru-
žení AISIS. Roli fi nančního experta, 
školitele a  podporovatele projektu 
plní GE Money Bank. 
 „Finanční gramotnost se stává 
čím dál důležitější oblastí výchov-
ně-vzdělávacího procesu na  zá-
kladní škole,“ říká Vladimír Honzů, 
ředitel ZŠ Náchod – Plhov, a dodá-
vá: „Naše škola proto hledala cesty, 

jak tuto oblast zařadit do výuky, jak 
nastavit vzdělávání pedagogické-
ho sboru. Chtěli jsme komplexní 
řešení, proto jsme byli iniciátory 
projektu v Královéhradeckém kra-
ji. Nejdeme zcela novou cestou, ale 
využíváme již ověřený projekt Ro-
zumíme penězům. Proto jsme také 
přesvědčeni, že bude úspěšný.“
 „Nabízíme dětem hravou formu 
modelových situací a řešení konkrét-
ních projektů, nejdeme cestou teo-
retických přednášek, ale praktických 
cvičení,“ uvádí Pavel Zúbek, tiskový 
mluvčí GE Money Bank, která pro-
jekt zaštiťuje po  odborné stránce. 
„Úspěšnost tohoto modelu potvrdil 
také náš průzkum mezi dětmi, které 
již projekt absolvovaly. Těší nás, že se 
chovají k fi nancím ve většině případů 
zodpovědně a ve znalostech a řešení 
životních situací často dokonce předčí 
své rodiče,“ dodává Pavel Zúbek.

Výročka včelařů v České Skalici
 V  polovině ledna 2012 se již       
tradičně  konalo setkání členů ZO 
ČSV o.s. Česká Skalice na  výroční 
schůzi. Cílem bylo zhodnocení celo-
roční bohaté práce. Z  celkové člen-
ské základny 74 včelařů se prakticky 
zúčastnila většina, Bez nadsázky lze 
říci, že tato včelařská organizace je 
stále činná. Českoskaličtí, včetně 
spádových okolních obcí chovají 833 
kmenových včelstev.
 Je to o plných 274 méně v důsledku 
poklesu stavů v  ZD Dolany, které 
svůj chov převedlo na  soukromé 
včelaře mimo obvod organizace 
v České Skalici.
 Dle jednatele českoskalické orga-
nizace Bronislava Prokopa vyplývá 
skutečnost, že další chov včelstev nelze 
podnikat bez vydatné podpory Měs-
ta Česká Skalice v  rámci grantových 
programů a  výrazného grantového 
programu 11ZPD06 – 005  Krajského 
úřadu v  Hradci Králové. Tím dojde 
do letošního listopadu k pořízení no-
vých úlů za spoluúčasti s jednotlivých 
zapojených včelařů. Kladně byla zhod-
nocena i spolupráce s dalšími spolky.
 Nadále se počítá s  nezbytnou pre-
vencí zdravotního stavu včelstev, před-
náškami a  předáváním praktických 

zkušeností na vzájemných návštěvách 
u včelařů v jiných regionech.
 Padla zde i neradostná skutečnost, 
týkající se nárůstu kriminálních činů 
ve  včelařských objektech (vloupání, 
krádeže …atd. ). 
 Dalším bodem výroční schůze bylo 
ukončení aktivní činnosti a chovu včel-
stev, zasloužilého  českoskalického vče-
laře, emeritního učitele místní základ-
ní školy,  pana Josefa Tučka. Od  roku 
1964 se nepřetržitě věnoval včelaření 
a vychoval řadu velmi dobrých včelařů. 
Dnes  81. letý, stále svěží říká, že starat se 

o včelstvo je 
nádherná věc. Dá to práci a mezi mlá-
deží je o  tuto činnost zájem. Je proto 
nutné toto podchytit a dnešní moderní 
způsoby včelaření to umožňují. 
 Za  dlouholetou příkladnou práci 
a činnost mu jménem všech poděkoval 
předseda ZO ČSV o.s. Česká Skalice – 
Ing. Jiří Valtera (na snímku vpravo). Po-
děkování přijal i od Ing. Jana Voborníka 
(na snímku vlevo) z Okresní organizace 
Českého svazu včelařů v Náchodě, kte-
rý byl hostem výroční členské schůze.  
                          Text a foto Ivan Vávra

Noví občánci ve Vestci
 Vítání občánků obce Vestec 
proběhlo 14. ledna 2012 na  Měst-
ském úřadu Česká Skalice, za asisten-
ce místní matrikářky Olgy Faltové. 
 Přítomní rodiče novorozenců, 
včetně rodinných příslušníků a dal-
ších občanů obce Vestec tímto 
dnem přivítali celkem pět nových 
občánků, kteří se stali součástí       
života této obce.

 Slavnostní přivítání provedl starosta 
obce Jiří Horák, načež následovalo 
podepsání do  pamětní knihy, pře-
dání pamětních listů, blahopřání 
zástupců obce a předání květin ma-
minkám. V  kulturním programu 
zde vystoupily děti z mateřské školy 
s  velmi hezkými básničkami, pod 
vedením paní učitelky Kodýtkové. 
                      Text a foto  Ivan Vávra

Obchodní akademie Náchod opět slaví úspěch
 Ve  čtvrtek 2. února 2012 se 
v  prostorách Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka uskutečnil 1. re-
gionální veletrh fiktivních firem 
v  Náchodě, a  to v  rámci projek-
tu „Dnes fiktivně, zítra reálně“, 
financovaného Evropským soci-
álním fondem. Celou akci pořá-
dala OA Náchod ve  spolupráci 
s  OA T. G. Masaryka z  Kostelce 
nad Orlicí. Účast přijalo jedna-
dvacet fiktivních firem ze sedmi 
středních škol.
 Obchodovat se začalo po pre-
zentacích jednotlivých student-
ských fi rem v jedenáct hodin. Stu-
denti si tak mohli procvičit, kromě 
komunikace se zákazníkem, také 
obchodní rozhovor a  vyplňování 
účetních dokladů. Všichni se ve-
lice snažili, aby získali co nejvíce 
bodů od  jednotlivých hodnotí-
cích do soutěže o nejlepší stánek. 
Vše vyvrcholilo ve  třináct hodin       
vyhlášením vítězů.

 Na studentech byla znát nervozita, 
protože kvalita a  úroveň jednotli-
vých fi rem byla vysoká. Na 1. místo 
se nakonec probojovala fi rma Air 
Force, následována fi rmou Elderien, 
obě z domácí Obchodní akademie.
 Na  náchodské obchodce pro-
bíhala v  průběhu školního roku 
soutěž o  dvě nejlepší fi rmy. Ty se        

zúčastní 18. Mezinárodního veletrhu 
studentských fi rem, kde se utkají 
s fi ktivními fi rmami z celého světa. 
Z  celkem šesti fi ktivních fi rem se 
do Prahy podívá fi rma Air Force, s. 
r. o. studentů 4. C a fi rma Caspo, s. 
r. o. studentů 4. A.

Petra Líbalová a Kamil Prouza, 
studenti 4.C

Hledáme nové zajímavé 

tváře do rubriky

Dívka Echa
echo@novinyecho.cz


