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  LIKVIDACE ZÁSOB        
ZÁRUKA AŽ 50 M�SÍC�

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOT�EBI�E

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

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).

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)   
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Web dokončen
 Nová webová prezentace města Česká 
Skalice byla předána minulý měsíc vedení 
samosprávy. Předal ji osobně ředitel fi rmy 
Virklis Petr Hruban. Kromě odborníků 
společnosti  Virklis se na přípravě stránek 
a jejich připomínkování v procesu vývoje 
podílela českoskalická pracovní skupina  
R.Andrejsek, J.Holý a  M.Staněk. O  tom, 
jak se celá práce zdařila, se můžete  sami 
přesvědčit na: www.ceskaskalice.cz

Pojeďte do Indie
 alespoň prostřednictvím cestopisné 
přednášky Aleše Ottmára.  Indie jako 
země různorodých etnik s bohatou histo-
rií, svébytnou kulturou a  náboženstvím.  
Jaký osud čeká Indii v  dalším desetile-
tí? O tom i o dalších zážitcích z  Indie si 
s Vámi bude na přednášce povídat politic-
ký a kulturní geograf Aleš Ottmár. Středa 
29. února 2012 v 19 hodin - Koncertní sál 
Kreslírna - Klášter Broumov.  

734 235 173 N.Město, Č. Skalice

734 235 174 Dobruška, N.Hrádek

734 235 172 Náchod, Hronov

734 254 325 Police n.M., Hronov

 Jedním z nejd�ležit�jších bod� pond�lní-
ho zasedání M�stského zastupitelstva v Ná-
chod� bylo schválení rozpo�tu m�sta na rok 
2012. Celkový objem � nan�ních prost�edk� 
pro letošní rok dosáhl objemu na stran� p�í-
jm� i výdaj� 342 milion� korun z �ehož na 

investice je ur�eno p�es 120 milion� korun.
 B�žné výdaje se poda�ilo oproti roku 
2011 snížit o 16 milion� korun. Po-
drobný položkový rozpo�et je k nahléd-
nutí na internetových stránkách m�sta                                
www.mestonachod.cz.                          (kp)

V Náchodě schválili rozpočet



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

 Jedna z  hlavních přístupových 
tepen do náchodské čtvrti Třešinky 
se dočká v letošním roce kompletní 
rekonstrukce. Stavební práce ulic 
Dobrošovská a Šafaříkova v celkové 
délce téměř 1000 m začnou počát-
kem června. Dojde k  opravě tep-
lárenského zařízení, vodovodních 
a  kanalizačních přípojek a  v  ne-
poslední řadě vybudování nových 
chodníků a  asfaltových povrchů. 
V  současné době probíhá výbě-
rové řízení na  dodavatele stavby. 
V rámci úpravy celé lokality dojde 
i  ke  zbourání bývalého pramení-
ku Náchodky u  pivovaru a  zřízení         
odpočinkového místa.    
                                                            (kp)

V Třešinkách
se dočkali

Detašované pracoviště
 Počátkem ledna tohoto roku 
nabyly účinnosti zákony, které jsou 
součástí procesů tzv. Sociální refor-
my.   V rámci těchto změn došlo též 
k  převedení agend dávek hmotné 
nouze, dávek pro zdravotně postiže-
né a příspěvku na péči na Úřad práce 
České republiky. S převodem těchto 
agend došlo i k převedení pracovní-
ků obcí na jednotlivé krajské poboč-
ky Úřadu práce ČR … Stejně tomu 
bylo i  v  Červeném Kostelci. Zde 
bylo v zájmu zachování dostupnosti 
služeb zřízeno detašované pracoviš-
tě v  prostorách sociálního odboru 
tamního městského úřadu.  

Nový volejbalový
oddíl pro mládež
 Koncem roku 2010 se poprvé sešla 
skupina mladých nadšenců volejbalu 
a začal vznikat nejen tým hráčů, ale 
i přátel. Za podpory přímo z hradec-
ké SK Slávie jsme se dostali až do ofi -
ciální volejbalové okresní soutěže. 
V nedávné době jsme se rozhodli dát 
podobnou možnost i  dalším dětem 
a díky ochotě a vstřícnosti ředitelky 
ZŠ Krčín paní Vitverové jsme zalo-
žili úplně nový sportovní oddíl pro 
chlapce i děvčata ze všech okolních 
škol. Od 17.2.2012 se scházíme v tě-
locvičně ZŠ Krčín v úterý od 16 ho-
din a  ve  čtvrtek od  17 hodin vždy 
na hodinový trénink.
 Nejen jako tým, ale i  jako přátelé, 
bychom se nechtěli omezovat jen 
na  školní rok jako ostatní kroužky 
a  proto nabízíme celoroční schůz-
ky a  další sportovní aktivity, jako 
jsou společné víkendovky, ať už 
ve volejbalových kempech nebo při             
vodáckých aktivitách.
 Zveme tak všechny, kteří chtějí 
najít přátele, dobrou partu a  záro-
veň si zahrát volejbal, aby se na nás 
přišli podívat na  trénink, nebo nás 
kontaktovali na  zskrcin@zskrcin.cz 
případně na telefonu 603 863 891.                                                                  
                       Volejbal-tým ZŠ Krčín

VZPOMÍNÁME
Dne 26. 2. 2012 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil náš drahý syn, bratr,

pan Petr Havel z Broumova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nikdy nezapomene.

 maminka , bratři Walter a Jiří
 a sestry Evička a Maruška s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
Věnujme tichou vzpomínku

panu Petru Nýčovi z Vrchovin,
 který nás opustil dne 22. 2. 2011.

Vzpomínají manželka Jana,
děti a kamarádi

VZPOMÍNKA
Dne 3. března 2012 uplyne sedm let,

kdy nás navždy opustila naše manželka, maminka a babička,

paní Alena Páslerová 
z Náchoda – Starého Města.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel, dcera a syn s rodinami

Krajské nemocnice se schodkem 15 milionů
 Loňské hospodaření nemocnic 
a zdravotnických zařízení Králové-
hradeckého kraje, mezi které patří 
i  náchodská nemocnice,  skončilo 
se schodkem 15 milionů korun. 
Vyplývá to z předběžného výsledku 
hospodaření krajských zdravotnic-
kých zařízení, který má k dispozici 
Zdravotnický holding Králové-
hradeckého kraje. Je to stejný vý-
sledek jako v  roce 2010. Nicméně 
původně se počítalo, že hospoda-
ření skončí v  minusu o  72 milio-
nů korun. Výsledek hospodaření 
potvrzuje, že ekonomika krajského 
zdravotnictví je stabilizovaná. Vý-
nosy nemocnic meziročně stouply 
o  zhruba 4 procenta proti plánu 
(plán vycházel z vyhlášky, tj. minus 
2%). „Nemocnice dokáží léčit lev-
něji a přitom více. Díky centrálním 
nákupům léků a spotřebního mate-
riálu se daří stabilizovat a snižovat 
ceny A  řídit sortimentní spotře-
bu v  nemocnicích. Holding jsou 
solidním obchodním partnerem 
a dokáže, společně s nemocnicemi, 

vyjednat při nákupech výhodné 
ceny. To snižuje jejich výdaje,“ řekl 
ředitel krajského zdravotnického 
holdingu Martin Scháněl.Krajský 
provozní příspěvek do  nemocnic 
loni činil celkově 201 milionů ko-
run, což stejně jako v roce 2010. Le-
tošní krajský příspěvek by měl být 
stejný. „Provozní příspěvek kraje 
do  nemocnic je již třetím tokem 
stejný, nemocnice dlouhodobě hle-
dají vnitřní rezervy k  zefektivnění 
svých provozů.V letošním roce si 
navíc si musí poradit s nenadálými 
výdaji, jako je vyšší DPH, zvyšo-
vání mezd pracovníků, především 
lékařů, nárůst cen energií..“ doplnil 
ředitel Scháněl. Královéhradecký 
kraj se na svém území stará o čty-
ři oblastní nemocnice v  Trutnově, 
Jičíně, Náchodě a  Rychnově nad 
Kněžnou a jednu městskou nemoc-
nici ve Dvoře Králové nad Labem. 
Celkem v  krajských nemocnicích 
slouží lidem na 1500 lůžek a pracuje 
v nich 2,5 tisíce zaměstnanců. 
                                                     - dio-

VZPOMÍNÁME
Dne 21. února 2012 uplynul jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka a babička,

paní Miloslava Dopitová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku

Syn a ostatní příbuzní

 

Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ...................................................1 095 000,- Kč
Dům s větším pozemkem Náchod – Malé Poříčí ...................................................................1 549 000,-Kč                              
Rodinný dům se zahradou Nové Město nad Metují .............................................................1 649 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ........................3 340 000,-Kč   
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice .................................................................3 350 000,-Kč

Bytový dům u náměstí Broumov 
Bytový dům v centru, 

se  zahrádkou v zádomí Broumov                                                                                                                                          
                                           

                            Cena: 2 590 000,- Kčwww.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

 Vznik pojmu bar lze datovat do 16. století, do doby kolonizace Ameriky. 
Alkohol se tehdy nazýval „silná voda“ (strong water). Vydával se v Cam-
mon Stres a jeho výdej byl vázán na určitou dobu. Tyto podniky nejprve 
vedli dokonce duchovní a důstojníci. Později se místnosti rozšířily o pro-
story ke spaní a stáje. Teprve časem se z nich ve městech vyvinuly z kovbo-
jek dobře známé saloony, v nichž se k ochraně výčepníka zřídilo ohraničené 
místo – bariéra. A tak konečně spatřil světlo světa dnešní bar.
 Pojem koktejl vznikl též v těchto pionýrských dobách. K nejoblíbe-
nějším sportům tehdy patřily kohoutí zápasy. Aby se kohouti dostali 
do správné zápasnické formy, naléval se jim do krmení alkohol, který 
měl označení Cockpride (kohoutí pýcha). Bojovně rozčepýřený kohoutí 
ocas se nazýval cocktail. Na těchto zápasech si začali muži poprvé míchat 
takové nápoje, aby se také patřičně rozohnili pro rvačku, a tak se vžil pojem 
cocktail i jako název alkoholických směsí.
 Od  této doby se příprava koktejlů neustále vyvíjela. V  současnosti se            
setkáváme s nepřeberným množstvím míchaných nápojů, které jsou při-
pravovány podle určitých pravidel a receptur. Míchané nápoje se tradičně 
dělí na dlouhé a krátké. Krátké musí mít obsah do 15 cl a dlouhé nad 
15 cl objemu. Mezi krátké řadíme pre dinner cocktaily – nápoje před jídlem 
a aft er dinner cocktaily – nápoje po jídle.
 Mezi dlouhými nápoji nalezneme tyto kategorie: long drink - může 
být nealkoholický a alkoholický, fancy cocktail - nápoj dle vlastní fan-
tazie, kde se pozná kreativita barmana, opět může být nealkoholický 
a alkoholický a sparkling cocktail s  šumivým vínem. Míchané nápo-
je lze ovšem dělit mnoha různými způsoby, ať již podle objemu, doby 
konzumace, teploty, báze, technologického postupu či charakteristických 
složek. My dnes z koktejlů čtenářům nedoporučíme amerického kohouta, 
ale našeho, moravského.

Moravský kohout
20 ml slivovice, 40 ml červeného vermutu, 3 střiky bitters, 1 plátek pomeranče.
 Nápoj připravíme smícháním ingrediencí v míchací sklenici.
Další zajímavé recepty z černé ředkve najdete na webu ECHA v sekci Partneři.

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

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Jak vzniklo slovo bar a koktejl?

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne  28. února 2012 uplyne jeden smutný rok,

kdy po tichém životě  navždy odešel

vážený pan Josef Simler,
 dlouholetý pracovník pivovaru v Náchodě

a trenér volejbalu.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu tichou vzpomínku.

Přátelé a známí
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Víte, nevíte…

 Med je uznávaným a ceněným lékem po celém světě už po několik tisíciletí. Je to 
koncentrovaný extrakt z květů rostlin, čistě přírodní elixír našeho zdraví. Je po-
važován za jedno z nejsilnějších přírodních antibiotik, je známý především svojí 
schopností ničit baktérie. Předtím, než lidé začali používat chemicky vyrobená 
antibiotika, med byl nedílnou součástí domácí lékárny.

Med a jeho historie
 Med jako pokrm hodný bohů hrál roli v náboženských slavnostech po celém světě. 
Jeden příklad za všechny. Podle řecké mytologie prý skrývaly malého Dia před otcem 
Kronem nymfy Adrasteia a Ió, dcery Melisseovy, a krmily ho mlékem a medem.
 Dlouho před objevem včelařství si prý člověk doby kamenné začal cenit medu 
divokých včel pro jeho vzácnost a chuť. V Evropě, kde byl cukr vyhrazen pro vyšší 
a nižší šlechtu, používaly chudší vrstvy med jako sladidlo až do poloviny 17. stole-
tí. Na konci 17. století se však cukr stal univerzálním sladidlem a med lahůdkou.

Med a obranyschopnost organismu
 Pravidelným užíváním medu ale můžeme předcházet různým onemocněním. 
Med je účinná prevence proti nachlazení, angíně, zánětům průdušek a horních cest 
dýchacích, rýmy a pod. Dokáže totiž ničit mikroorganismy způsobující tyto nemo-
ci už v samém zárodku, zabraňuje jejich rozmnožování a šíření v našem těle.
 Seznam příznivých a  léčivých účinků medu na  náš organismus je opravdu 
dlouhý, uveďme si proto alespoň některé v jednoduchém přehledu:
• pomáhá při nespavosti, nervovém vypětí, stresu, depresích a migrénách
  nervového původu, uklidňuje a zlepšuje náladu
• je účinný jako podpůrný prostředek při rekonvalescenci po nemocech,
  operativních zákrocích či při jiném výrazném vypětí organismu
• urychluje léčení žaludečních vředů, zlepšuje trávení
• působí jako prevence některých druhů rakoviny
   (např. rakoviny tlustého střeva)
• je považován za afrodiziakum a „životabudič“
• čistí naše tělo od volných radikálů, detoxikuje ho, 
   pomáhá např. i s kocovinou a následky otrav
• léčí záněty žlučníku a regeneruje naše játra
• upravuje vysoký krevní tlak, rozšiřuje cévy a posiluje srdce

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

Med

Závodní sezona zahájena a úspěšně
 Děvčata ze Sokola Náchod  zahájila 
v  sobotu závodní sezonu župním 
přeborem v plavání. 
 Do  trutnovského bazénu se 
sjelo 108 závodníků a  závodnic 
z  devíti sokolských oddílů  Pod-
krkonošské župy - Jiráskovy, aby 
zde bojovali o  postup na  přebor 
ČR v sokolské všestrannosti.
 Prvním závodem tohoto dese-
tiboje sokolské všestrannosti bylo, 
jako každoročně, plavání. Sokol Ná-
chod byl zastoupen 10 závodníky. 
 V  nejmladší kategorii startovala 
poprvé sedmiletá Zuzanka Tylšová, 
která cvičí v přípravce oddílu teprve 

od  ledna, ale soutěže v  plavání se 
zhostila opravdu dobře. V kategorii 
mladší žákyně I obsadila 12. místo.
 Největší želízka  v ohni  měl Sokol 
Náchod, v nejvíce obsazené kategorii 
(25 závodnic), v kategorii mladší žáky-
ně II. Té suverénně  dominovaly hned 
dvě náchodské závodnice. Zlatou 
medaili si z Trutnova odvezla Pavlína 
Vejrková  před Nikolou Chvojkovou. 
Výborně tentokrát zaplavala i Anička 
Páclová, která vybojovala 8. místo.
 V kategorii starších žákyň dobře 
zaplavala nejmladší účastnice této 
kategorie Anička Hejzlarová, která 
obsadila 14. místo. 

 Starší žákyně IV, byla kategorie 
nabitá plavkyněmi a  i  zde naše 
děvčata obstála. Tady startovaly 
z Náchoda tři dívky a  i zde jsme 
obsadily pěkná místa v první de-
sítce.  Susan Simonová  byla šestá,  
Adélka Zákravská sedmá a Lucka 
Havlíčková devátá. Děvčata však 
jsou především více gymnastky 
než plavkyně a  tak jistě vše na          
závodech v gymnastice dohoní. 
 V  kategorii dorostenek si              
výborně vedla Míša Adamu, 
která poprvé zaplavala 100 m 
kraulem a vybojovala tak stříbr-
nou medaili stejně jako v ženách                   
Eliška Vondráčková. 
 Měli jsme zastoupení i  v  kate-
gorii chlapců, kde Tomáš Vejrek 
zaplaval výborně a  obsadil druhé 
místo hned za přeborníkem repub-
liky v plavání Jakubem Fejfarem ze 
Sokola Úpice.
 Nyní čeká naše děvčata závod 
ve  sportovní gymnastice, který se 
bude konat 14. dubna v sokolovně 
v  Náchodě a  je druhým závodem 
desetiboje sokolské všestrannosti, 
kde všem držíme pěsti a  přejeme 
co nejlepší umístění.                                            
                                                    Dop. 

Pro provoz motorestu
U DEVÍTI KŘÍŽŮ (u Č. Kostelce)

přijmu za výhodných platových podmínek

Samostatného šikovného
kuchaře - hotovkář * praxe nutná

nástup dle tel. domluvy
(osobní schůzka nutná)

Tel. 777 31 10 77

Krajský přebor v Jablonci
Koncem ledna se konal v Jablonci nad Nisou Krajský přebor OPEN
Výsledky:  žákyně a ženy: 
 1. Viktorie Hanušová se stala kraj-
skou přebornicí v  žákovské kategorii 
jak ve  skoku vysokém = 135 cm, tak 
i  ve  skoku dalekém za  výkon 459 cm. 
Dále ještě zaběhla 150m úsek za 23,84 
sec. 2. Eliška Turková, která bude ješ-
tě příštím rokem žákyně měla výsled-
ky: 60m: 8,95 sec. , 150m: 22,27 sec. , 
dálka: 327 cm. 3. Kateřina Černá také 
v  žactvu měla tyto výkony: 60m = 
9,67 sec., 150m = 24,10 sec., 300m = 
52,07 sec. kde se umístila na  druhém 
místě a  brala stříbro. 4. Kaška Chryc-
zyk v  ženské kategorii, i  když je ještě 
dorostenka, zvítězila stala se krajskou 
přebornicí na 800m výkonem: 2 : 23, 84 
min. a ještě běžela 200m za 28,77 sec. 5. 
Anička Zikmundová také v ženské ka-
tegorii ,  je ještě juniorka, skončila dru-
há na 1500m výkonem: 5 : 35,96 min.
Výsledky žáků a mužů : 
 1. Martin Bárta bude ještě příští rok 
žákem a  na  trati 1500m výkonem 5: 
18,39 min. skončil na třetím místě. 2. Ja-
kub Litoš na trati 800m výkonem 2:47,05 
min. se poprvé představil velice solidním 
výsledkem - je ještě mladší žák. 3. Filip 
Balaš také v  žákovské kategorii zabě-
hl 60m za 8, 23 sec. a vytvořil si osobní          
rekord, 150m zaběhl za 20, 49 sec. 
 V mužské kategorii se představil prv-
ním rokem dorostenec Roman Dušek, 
kde si poměřil síly s  těmi nejlepšími 
z  mužské kategorie na  60m a  časem 
8,04 sec. si zaběhl osobní maximum 

a  na  200m měl čas 26,37 sec. Také 
dorostenci - Adam Holeček společně 
s Jirkou Duškem běželi závod na 800m 
s muži, kde Adam měl čas 2:23,43 min. 
a  hned za  ním doběhl Jirka výkonem 
2:23,62 min.
 Junior Zdenda Rozinek také běžel 
200m a jeho výkon byl 25,46 sec., 800m 
zaběhl za 2: 13, 55 min. a v dálce skočil 
534 cm.  Michal Kopecký zaběhl 800m 
za 2: 09,70 min. a 1500m za 4 : 35,95 min. 
 Také se představil Rafal Wandzel - 
roč. 1994 , nová posila naší tréninko-
vé skupiny a také oddílu Hvězdy SKP 
Pardubice, bydlištěm v  nedaleké Ku-
dowě Zdroj - Polsku , zrovna tak jako 
Kaška. Běžel 60m úsek za  7,70 sec. 

a 200m za 25,12 sec.  Honza Vondřejc 
zaběhl 60m úsek za 7,93 sec. 
 Jan Vacek nejprve si zaběhl osobní 
rekord na 60m za 7,49 sec. a také  400m 
úsek v osobním maximu za 51,58 sec. 
a  skončil celkově na  druhém místě 
a bral stříbro. 
 Posledním startujícím byl nestár-
noucí a stále udržující se ve formě Jirka 
Vondřejc ml. , který skončil v Pardubic-
kém kraji v závodě na 60m časem 7,25 
sec. na třetím místě a na 200m skončil 
druhý časem 23,46 sec. Oba tyto výko-
ny by v  Královéhradeckém kraji zna-
menaly jasné vítězství !

Jiří Vondřejc - trenér

Skautský Country bál na Lipí
 Rok se s rokem sešel a po roce je 
tu opět tradiční akce roverů a ran-
gers (starších skautů a  skautek) ná-
chodského Junáka. Letos nás čeká již 
osmnáctý ročník Country bálu v sále 
dobře známého hostince na Lipí.
 Rádi přivítáme všechny příznivce 
dobré hudby, tance, jídla a zábavy. 
Není vyžadován společenský oděv, 
avšak budeme rádi, pokud se ob-
léknete stylově (western, country, 
indians, oldtimes atd.). K tanci a po-
slechu nám bude hrát náchodská 
country-beatová kapela Efest.

 Připravujeme bohatou tombolu 
pro všechny odvážné zájemce, kteří 
sizakoupí losy. Naše mlsné jazýčky 
pohostí domácí kuchyně hostince 
U Nováků na Lipí. Zahájení Coun-
try bálu a uvítání uvidíte a uslyší-
te ve 20.00 hodin. Končíme podle 
počtu tanečníků a tanečnic na sále 
a  u  výčepu přibližně dvě hodiny 
po půlnoci. Přijďte si užít pohodo-
vý večer a poznat dobré lidi v sobo-
tu 10. 3. 2012. Půlnoční překvape-
ní není vyloučeno.

Město Náchod je první
 Náchodští zastupitelé jako první 
z dotčených měst a obcí přijali té-
měř jednomyslně na  pondělním 
zasedaní následující usnesení: „Za-
stupitelstvo města (ZM) vyjadřuje 
zásadní nesouhlas se stanovením 
průzkumného území "Trutnov-
sko" a  prováděním průzkumných 
geologických prací, které zahrnuje 
též mimo jiné chráněnou oblast 
přirozené akumulace vod Polická 

křídová pánev a  mnoho dalších 
významných zdrojů pitné vody 
i  zdrojů minerálních vod v  Ná-
chodě – Bělovsi. ZM nesouhlasí 
s  případnou těžbou nekonvenčních 
ložisek zemního plynu a  ropy v  této 
oblasti.“ S  usnesením nesouhlasil 
pouze zastupitel Ing. Rostislav Zeiska. 
 V  přízemí náchodské radnice 
na podatelně lze také podepsat petici 
proti těžbě břidlicového plynu.     (kp)

Našli poklad – dostali nálezné
 Dva poklady tvořené několika           
stovkami stříbrných mincí se podařilo 
v  loňském roce odhalit na  Rychnov-
sku a  Trutnovsku. Nálezcům těchto 
významných archeologických pamá-
tek bylo rozděleno celkem více než              
150 tisíc korun. 
 První poklad obsahoval celkem 922 
pražských a sasko-míšeňských grošů. 
Nalezen byl loni v  říjnu v  blízkos-
ti hospodářského dvora ve  Vranově 
na Rychnovsku. V místě kdysi stáva-
la tvrz, dvůr byl silně poškozen poz-
dějšími přestavbami a  využitím pro 
JZD. Podle odborníků z  Národního 
muzea v  Praze jde o  významný sou-
bor mincí, který byl pravděpodobně 
ukryt kolem roku 1430. Řada grošů je 
dobře ražená a zachovalá, představují 
důležitý pramen k  dějinám osídlení 

regionu v  období husitských válek. 
Jejich kulturně - historická hodnota 
je přes milion korun.
 Druhý poklad tvořilo  431 stříbrných 
mincí, jejichž dnešní hodnota byla 
stanovena na téměř půl milionu ko-
run, se podařilo najít loni v červenci 
na motokrosovém závodišti u Radče 
na Trutnovsku. Poklad tvoří pražské 
groše Václava IV., a  to od  nejstar-
ších po  nejmladší varianty. Pravdě-
podobně zde byly ukryty v průběhu 
husitských válek, zřejmě ve 20. či 30. 
letech 15. století. 
 Nálezci pokladů mají podle památko-
vého zákona vždy 
nárok na odměnu 
až do  výše deseti 
procent hodnoty 
nálezu. 

Mediaservis s.r.o. hledá doručovatele 
pro roznášku denního tisku a letáků 

pro obce: Náchod (Klínek), Nové Město 
nad Metují (Husovo náměstí a okolí)  
Dolní Radechová, Kramolna, Rasošky.

Práce je v ranních hodinách, každý den  
(pondělí až sobota) Vhodné jako přivýdělek. 

Informace: Doručovací středisko 
Hrašeho 15, 547 01 Náchod 

tel.: 491 422 337, 724 006 879, 
602 687 833
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 Fotografi e zachycuje Matěje Balcara 
po  doběhu závodu O  krále Jestřebích 
hor, který je součásti Zimní běžecké 
ligy. Jedná se celkem o  12 závodů, ze 
kterých se výsledky započítávají nej-
lepším osmi závodníkům. Průběžně 
vede  Matěj Balcar, Kaška Chryczyk, 
Anička Zikmundová a  Michal Ko-
pecký ve  svých věkových kategoriích. 
Jirka Kraus je zatím na velice pěkném 
druhém místě a Bára Roztočilová na 5. 
místě. Zbývá ještě závod  29. 2. v Hav-
lovicích. Zakončení a vyhlášení bude 4. 
3. 2012 v Úpici.                Jiří Vondřejc

na mobilnachod@me.com

 Chtěl bych touto cestou poděkovat náchodskému 
„Déčku“, jmenovitě Martině Hladíkové a všem pohád-
kovým postavám, které připravily v pátek 10. 2. krásný 
karneval plný soutěžních úkolů pro naše spoluobčánky 
od 1 do 3 let. Děti si samozřejmě za své soutěžní výkony 

odnesly odměny v podobě drobných sladkostí. Na závěr 
byla připravena bublinková sprcha, která udělala dětem 
největší radost. Ještě jednou děkuji.

Těšíme se na další podobné akce.                      Libor Šustr

Lyžování na Panské stráni za pár korun
 Kvalitní lyžování bez front na  
přírodním sněhu nabízí areál Pan-
ská stráň na  Novém Hrádku. Za-
lyžovat si můžete v  pracovní  dny  
od  15-18 hodin a  o  víkendech 
a  prázdninách od  9 do  17 hodin. 
Děti do 6 let jezdí zadarmo, ostatní 
jednu jízdu buď za  10 kaček nebo 
podle počtu hodin od 50 Kč za jed-
nu hodinu až po 120 Kč za 4 hodiny. 
 V  areálu na  Vás čekají dvě              
sjezdovky v délce 460 a 340 metrů 
upravované rolbou, běžkařská trasa 
v délce 700 m, umělé osvětlení a te-
leskopický vlek v délce 320 m a pře-
výšením 81 m s přepravní kapacitou 
až 500 osob za hodinu. Potěší i par-
kování zdarma a možnost základního 
občerstvení přímo v areálu. 
                                                          (kp)

 Vždy jsem považoval Broumovský 
klášter za imponující stavbu, kterou nám 
zanechali naši předkové. Ačkoli se jedná 
o  sakrální objekt, záleží na  celé společ-
nosti, jak dokáže toto působivé architek-
tonické a spirituální dědictví využít. Byl 
jsem tak velmi potěšen, když v září 2010 
rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradec-
kého kraje o  půjčce ve  výši 5 milionů 
Kč pro Opatství sv. Václava v Broumově 
určené pro fi nancování projektové do-
kumentace na záměr  komplexního oži-
vení této kulturní památky. Broumovský 
klášter je významný nejen v českém, ale 
i  evropském kontextu a  jistě i  tato vý-
jimečnost může přispět ke  zdárnému 
čerpání fi nančních prostředků ze zdrojů 

Evropské unie. Mělo by se celkem jednat 
o  212  500  000 Kč, jež zafi nancují celý 
záměr z 85%. Zbylých 15% (37 500 000,-
Kč) by měl projekt obdržet ze státního 
rozpočtu ČR. Projekt počítá především 
s úpravami v klášterní zahradě a severo-
východní části kláštera, kde vznikne pro-
stor pro kulturní a vzdělávací aktivity se 
zaměřením na  hudbu a  enviromentální 
aktivity.  Všechny stavební a jiné činnos-
ti by přitom neměly nijak narušit provoz 
stávajícího muzea ani se dotknout pro-
hlídkových tras pro návštěvníky. Pro-
jekt by měl nastartovat rozvoj návštěv-
nicky atraktivních tradic v  Broumově: 
Od Benediktinských slavností, přes letní           
divadelní festival až k  akci Za  poklady           Broumovska. Pro pestrou škálu kultur-

ních aktivit by potom byly společným 
jmenovatelem působivé barokní exteri-
éry. Počítáno je i  se studijními a  vzdě-
lávacími  pobyty studentů i  s  vědeckou 
a badatelskou činností. Kouzlo barokní-
ho areálu bude i tím správným prostře-
dím pro duchovní a  meditační pobyty. 
Mnoho pozitivního by měl realizovaný 
projekt znamenat i  pro činnost Muzea 
Broumovska.  Neskrývám jako Broumo-
vák nadšení z celého záměru a jsem rád, 
že Královéhradecký kraj mohl k této vel-
ké vizi přispět již zmiňovanou půjčkou 
na přípravu projektu. 

Bc. Lubomír Franc
– hejtman Královéhradeckého kraje

(letecké foto klášterního areálu: Mirek Brát)

Působivá vize pro Broumovský klášter

práce na částečný úvazek
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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

www.NABYTEKNACHOD.cz

www.bazenymachov.cz

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Pracovní doba PO a ST 7.30 - 17.00ÚT a ČT 7.30 - 16.00 PÁ 7.30 - 14.00

Těšíme se na Vaši návštěvu!
GS Galen
sdružená gynekologická ambulance
B.Němcové 738, 54701 Náchod

3D/4D ULTRAZVUK plodu
Chcete mít fotografi i či videozáznam vašeho miminka 
ještě daleko před narozením?
Nyní máte tuto možnost v naší gynekologické 
ambulanci pomocí 3D/4D vyšetření na ultra-
zvukovém přístroji nové generace  Accuvix XG 
kategorie Premium.

Z vyšetření si můžete odnést barevné 3D
fotografi e, popřípadě záznam celého vyšetření 
na DVD a také fotografi e v elektronické podobě 
na USB fl ash disku.

Kdy je vhodné 3D/4D záznam plodu provádět?

Nejlépe od 13. do 17. týdne těhotenství
a od 24. do 28. týdne těhotenství. 

Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního 
pojištění.

Objednání nejlépe 3 týdny předem na tel. 491 421 625.

K vyšetření si přineste vlastní USB fl ash disk! 

inzerat_ultrazvuk_105x110.indd   1 16.2.2012   10:44:06

�išt�ní domovních odpad�
a kanalizací v�etn� oprav nebo rekonstrukcí. 

Tel. 777 810 816

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelá� nabízí:
Nám. TGM �.p. 82, Dv�r Králové n. L.

- byt 2+1 v OV Náchod (60,5 m2)7.p, výtah,prostorné, „B�loveská“ NOVÉ 745.000,-K�
- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2)3.p, výtah,lodžie,lokalita“Na Plhov�“ 1,370.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Náchod� (41m2),slunný,d�m po reptal.,lodžie,komora 470.000,-K�
- dr.byt 1+1 v Náchod� (40m2), zd. jádro, nová koupelna, lodžie, revital. 560.000,-K�
- dr.byt 2+1 v Náchod� (53m2), 3.p,plast. okna,zd.jádro lodžie, revital. 900.000,-K�
- dr.byt 3+1 v Náchod� (74m2) zd. jádro,plast.okna,zateplení,lodžie,2.p 999.000,-K�
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (70m2), 1.p.,d�m po revit.,možno � n.úv�rem 899.000,-K�
- dr.byt 3+1 v �eské Skalici (74m2), zd�né, 3.p., výtah, rekon., lodžie 1,099.000,-K�
- dr.byt 3+1 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon sleva 890.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž 1,975.000,-K�
- �ad. rodinný d�m Náchod, v centru, 289m2, po kompl. rekonstrukci 2,385.000,-K�
- �adový rod. d�m 5+1 �eská Skalice,191m2, klidná lok.,zahrádka NOVÉ 2,350.000,-K�
- rodinný d�m-novostavba 5+kk Mezilesí u N. M�sta, 1039m2, SLEVA 2,400.000,-K�
- rodinný d�m 5+1 Slavo�ov u N. M�sta n.M., 2268m2,i jako chalupa 1,290.000,- K� 
- rodinný d�m-novostavba 4+kk Police n. M., 430m2,krásné místo sleva 1.999.000,-K�
- chata 3+1 v Ho�i�kách-Husí Krky,1055 m2,el.,pitná voda,klid,p�íroda 480.000,-K�
- chata 1+1 v Náchod�, 336m2, krb, el., pitná voda,oploceno,slunné m. 570.000,-K�
- chata 3+1 v �erv. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el., vytáp�ní na TP,u lesa 690.000,-K�
- rod.d�m-chalupa �ervený Kostelec,2069m2,krásné místo,stodola sleva 1,350.000,-K�
- rodinný d�m-chalupa Nové M�sto n.M.,1128m2, výborné místo, cena 690.000,-K�
- chalupa–RD �ervený Kostelec,848m2,kamenné sklepy,ideální k rekr. 990.000,-K�
- st. pozemek 1179m2, Ho�i�ky,sít�, výhled na Orl. hory, klidná lokalita 693.000,-K�
- rod. d�m 3+1/2+1+restaurace He�manice, 8172m2,2x garáž, bazén 2,800.000,-K�

 V �erveném Kostelci vzali analýzu do-
pravní situace ve m�st�, tak�íkajíc,  „od pod-
lahy“. Tamní m�stská policie ve spolupráci 
se Správou místních komunikací instaluje 
do konkrétních vedlejších ulic automatické 
m��i�e rychlosti, které rovn�ž shromaž�ují 
informace o po�tu au-
tomobil�. Na základ� 
takto získaných dat 
budou provedena 
opat�ení k optima-
lizaci pr�jezdu 
v�etn� omeze-
ní rychlosti 
atd. 

-r-.

DOPRAVNÍ
VÝZKUMY

Staré nám�stí 26, 
Rychnov nad Kn�žnou 516 01

                            365@re-max.cz      
prodává nejvíce realit na sv	t	



* Pronajmu byt 1 + 1, I. kategorie s balko-
nem v Náchod�. K nast�hování ihned. Tel.: 
604 532 387
* Prodáme byty OV v N. M�st� n/
Metují-1+1 po rekonstrukci-ul. Pod 
Výrovem-595.000,-K�, 2+1-ul. Kloso-
va-950.000,-K�, 3+1 po rekonstr.-ul. 
Družstevní-dohodou nebo sm�na za 2+1 
„Na Rycht�“.Tel. 602 204 002.
* Pronajmu byt v Hronov�,2+1,cca 64m 
,pouze slušným lidem, m�s.v�etn� služeb 
za +- 6500,-, centrum. Tel.774 846 099
* Pronajmu dlouhodob� p�kný slunný byt 
3+1 s balkonem, 78 m2, v Náchod� - Brance. 
Klidné bydlení u lesa, plastová okna, inter-
net, volný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronájem nadstandartních, �áste�n� 
vybavených, nových byt� 3+1 (105 m2) 
v centru N.M�sta n/Met.-Rychta. V cen� 
jsou parkovací místa za domem, užívání za-
hrady a byty mají nízké náklady na provoz. 
Cena 10.000,-K�/m�síc, tel. 602 204 002.
* Prodám nov� rekonstruovaný družstev-
ní byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2. Cena 
: 666 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v cen-
tru Nového M�sta nad Metují, vým�ra 48 
m2. Cena : 899 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám garsonku 28 m2 v OV v Novém 
M�st� n.M. Kr�ín�. Zd�ná, akumul.kamna. 
TEL.: 604 580 805
* Pronájem bytu SUN 3+1 v Náchod� u ne-
mocnice, vým�ra 74 m2, záloha na služby 
ve výši 2 500,- K�/m�sí�n�, složení vratné kau-
ce. Cena: 5000,- K�/m�s.+sl. Tel.: 774 311 404
* Pronajmu byt 2+1 v �erveném Kostel-
ci nedaleko centra, 4000+inkaso, od b�ezna 
tel: 608732435
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchod�, Raiso-
va ul., vým�ra 64 m2. Cena : 990 000,- K�. 
Tel.: 777 602 884

* PRONÁJMU NOVÝ BYT 2+KK 
V HRONOV�. Byt je po celkové re-
konstrukci. Nová kuchy	ská linka, kou-
pelna, plastová okna a p�ipojeni k inter-
netu a televizi. Cena pronájmu 4.600,-. 
Tel. 602 133 173

* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, (3+1) v Nácho-
d� nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhodob� novou garson-
ku s terasou, 26,30 m2 v 1.NP v Náchod� 
na Lipím naproti hospod�, nájemné 2.900,-
K� + 1.900,-K� inkaso, kauce 14.400,-K�.
Tel.:608 90 30 70.
* Prodám slunný byt 3+1 73 m2 v OV, 
Nové M�sto n.Met. - Malecí, 1. patro. Tel. 
724 004 063, 737 742 949
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Prodám byty 1+1 v Náchod� a 2+1 v �.
Skalici. Oba slunné, okna do dvora. Tel. 
608 869 885
* Prodám v �eské Skalici v�tší 1+kk v OV 
po kompl. rekonstrukci bytu i domu v�etn� 
nábytku na míru i kuchyn�. Možnost parko-
vání v uzam�eném dvo�e. Tel. 608 245 634
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, cena 
970.000 K�. Tel. 776 114 975
* Koupím byt v okr. Náchod, platba ihned 
v hotovosti, cena do 400.000,-K� Tel. 
728663351
* PRONAJMU NOVÝ BYT 2+ KK 
V HRONOV�. Cena 4.600 + inkaso. Kon-
takt: renestarkov@seznam.cz tel.602133173

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

* 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
* 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
* 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
* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta Ná-
chod, ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� ve 4 
N.P. bez výtahu. Cena 5000 +služby, Tel: 
774699600 nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme byt 1+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 garáž na Komenského ulici 
v Náchod� (vedle býv.LŠU), 1000,-K� m�s. 
TEL.:733 735 709
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
�. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Pronajmu dlouhodob� garáž v cent-
ru Náchoda - pod � nan�ním ú�adem. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu, p�ípadn� prodám garáž 
v ulici U Cihelny. TEL.: 603 997 309
* Hledáme RD v Náchod� nebo v nej-
bližším okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, 
Dolní Radechová, Babí, Lipí). Dispozice 
4+1 s dílnou �i garáží nebo 5+1 nebo 3+1 
s možností p�dní vestavby 2 pokoj�.Tel.: 
721 146 244
* Pronajmu zateplenou garáž v Náchod� 
(nad novou nemocnicí ). Tel. 606 390 144
* Sháníme zahradu m�že být i s cha-
tou do 1,2mil. v okolí Náchoda. Tel.: 
608 883 012
* Prodám RD v Náchod� B�lovsi. Cena 
dohodou. RK nevolat. Tel. 606 330 606
* Sháním RD nebo chalupu v cen� do 1,6 
mil. K� do 30 km od Náchoda, menší opra-
vy nevadí. Tel. 608 245 634
* Prodám RD na slun.míst� ve Starko�i, 
dílna + k�lna, mož. p�d.vest., topení aku-
mul. + pevné, poz.1400 m2, 6 míst., pol.
podsklep. Vhodný pro podnikatele i kuti-
ly. SP
CHÁ. Cena 2,2 mil.K�. TEL.:776 
576 660 RK NEVOLAT
* Pronajmu garáž v Jarom��i v ulici 
V Zahradách u Karsitu od 1. b�ezna 2012. 
Volejte po 16. hodin� na tel. 608331860
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasen-
ná 7 km od Jarom��e. D�m má 2.N.P. 
a je celý podsklepený 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 - Miskolezy. 
Cena 499.000K� Tel. 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom�-
�e. D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 
4+1 cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 600, 
e-mail: z.faifr@seznam.cz

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

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

* Prodáme zasí	ovanou st. parcelu pro 
stavbu RD v Novém M�st� n.M., Na Fran-
tišku. Vým�ra 1180 m2,cena 980 K�/m2. 
Tel.605 252 635
* 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
* 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 pro-
stor s výlohou. Cena 2,8 mil.K�. RK NE-
VOLAT. TEL.:731 441 255
* Koupím menší stylovou chalupu 
v dobrém stavu do 20 km od Hronova tel. 
724004056

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

* Prodám krásný slunný pozemek 
vhodný pro stavbu RD ve Velkém Po�í�í 
- na Kopci mob: 605 437 524, www.poze-
mek.wz.cz

* Pronájem nových,exkluzivních kan-
celá�í a obchodu v centru N.M�sta n/
Met.-“Rychta“. V cen� jsou parko-
vací místa za domem, užívání zahra-
dy..,p�edání již 1.3.2012.Více info na tel. 
602 204 002.
* 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.

* Prodáme družstevní byt 1 + 1 v Novém 
M�st� nad Metují, Nad Stadionem 1322, 
1. podlaží, vým�ra 31,94 m2. Cena K� 540 
tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u ne-
mocnice v Náchod�. TEL.: 777 29 29 40, 
608 976 956
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v Pivo-
varské ulici 662, 2. podlaží, vým�ra 72.09 
m2. Cena K� 1.040 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v Tyršov� 
ulici 767, 6. podlaží, vým�ra 71,5 m2. Cena 
K� 990 tisíc. Informace: tel. 733 131 189
* Prodám garsoniéru - 32 m2, v OV, 
B�loveská ul. Náchod, cena 570 000,-K�. 
Tel.739 576 986

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

* Pronajmu garsonku v Hronov� 25 m2, 
nájem 3800,-K� + el. + voda. TEL.:608 
66 77 30

* 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 lin-
kou v�etn� nových spot�ebi�� a lednice. 
K dispozici nová sklepní kóje a sušárna 
na prádlo. Cena nájmu 5.400 K� + inka-
so. Pouze pro bezproblémové a solvent-
ní zájemce. Kauce 8.000 K�. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 
v Hronov� 1+kk 48 m2, v p�ízemí. Nájem 
4800,-K� + inkaso. TEL.:608 66 77 30
* Hledám pronájem p�kného bytu 2+1 
nebo 2+kk v klidné �ásti Náchoda. TEL. 
603 291 156; 725 708 787

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

* Pronajmu byt 3+1 ve Starém M�st� 
v Náchod� - s balkonem, k nast�hování 
ihned, p�kný, slunný. Tel. 605 411 180
* Pronajmu slunný byt 2+1 v �eské Ska-
lici a 2+1 ve Studnicích. Povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85
* Prodám, p�. pronajmu, družstevní byt 
1+1 v Mezim�stí. Tel. 604 628 520

* 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 krytin. 
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)

* Prodám byt 1+1 v OV Náchod - Plhov 
32 m2, p�ízemí, 629 tis.K�, sleva možná. 
TEL.:775 652 622
* 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�íve. Kauce 
15000 K�. Nájem+služby 7900 K�. Tel. 
774242821
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém 
Po�í�í. D�m a byt po rekonstrukci, za-
teplení, plastová okna. Cena dohodou, 
tel.724874458

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

* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Ná-
chod� po celkové rekonstrukci poblíž cen-
tra. Obchody, školy, školy 5min.ch�ze. 
Parkování u domu. Za domem vede cyk-
lostezka. Kauce nutná. Volné ihned. Tel. 
736 688 742
* Pronajmu dlouhodob� byt 3 + 1 
v NMnM, kauce 15 tis. K�, tel. 776 686 691.
* 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
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41

* 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. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu dlouhodob� kancelá� v 2.
NP domu bývalého Ob.ú�.v D.Radechová 
�p.117. Jedná se o 2 místnosti (19,96m2 
a 18,80m2) a WC v 1.NP domu s park.st., 
vytáp�ní akum.kamny. Nájemné 2.500,-K� 
+ 200,-K� inkaso, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu prodejnu v Hronov�-Velký 
D�eví�. Plocha 50m2+dv� skl.místnosti 
26m2.Tel 732 416 168

* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních slu-
žeb nebo pohybových aktivit jako cvi-
�ení, � tcentrum a jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchod� v I.
pat�e se samostatným vchodem. Investi-
ce do za�ízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu v Hronov� prostor k podni-
kání - kade�nictví, pedikúra, manikúra, cca 
15 m2 + WC. Cena v�etn� energií 1990,-K�. 
Tel. 608 66 77 30

* Pronájem kancelá�e v Náchod� 
na Kamenici ve 2. pat�e s výtahem, WC 
a kuchy	kou k dispozici. Velikost 28 m2 
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám novou líhe� pro dr�bež na 60ks 
vajec, cena 3150,- K�. Líhe	 pošlu na do-
bírku s návodem, postupem i se zárukou. 
TEL.:733 483 672
* Prodám palivové d�evo. Cena dohodou. 
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 garáže, dílny. Tel. 
728 527 366
* Prodám palivové d�evo suché balené 
v pytlích. TEL.:604 84 41 42
* Prodám pšenici, tricitale 350 K�/q, pytle 
vým�nou, našrotovat + 50 K�. Krmná �epa 
200 K�/q, brambory 700 K�/q, �erná �edkev 
- významn� posiluje imunitu 8 K�/kg, celer, 
por za 10 K�/kg, p�stované bez um�lých 
hnojiv. Tel. 732 381 524 Slav�tín, e-mali: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím a ihned zaplatím staré pohled-
nice, fotogra� e a mapy (i celou sbírku), sta-
ré knihy (i celou knihovnu z poz�stalosti), 
starožitné obrazy, gra� ku, hra�ky, technic-
ké p�edm�ty, vyznamenání i jiné vojenské 
p�edm�ty, staré sklo, porcelán a jiné staro-
žitnosti. Tel. 777 254 331
* Koupím LP gramofonové desky a nebo 
vykoupím sbírku z 80. a 90. let. Tel. 
721 003 989
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�-
ky na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, 
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, 
obrazy, staré i poškozené p�edm�ty. Tel. 
608 811 683
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobro-
družné. Tel.�.722 907 510
* Koupím staré pohlednice a vojenské foto-
gra
 e do 40 let, dob�e zaplatím.724 251357
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky. Tel.722 907 510
* Koupím z poz�stalosti knihy, �asopisy, 
pohlednice a jiný papírový materiál, platba 
hotov�. Tel.�.724 020 858
* Koupím housle i staré a poškozené 
tel.604737990

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

* Koupím starožitné i starší fotoaparáty 
a objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušen-
ství. Koupím také stereokotou�ky, meo-
skopy a jiné fotop�íslušenství a NÁRAM-
KOVÉ HODINKY. Slušné jednání platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a �asopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920

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

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

* Prodám Peugeot 106. 1.O i pravid. ser-
vis, r.v. 2000, nový olej a rozvody, 2x air-
bag, zelená metalíza. Výborný stav, super 
spot�eba a pojišt�ní. Cena 34.000 K�. Spo-
lehlivý. TEL.: 777 104 584
* Prodám Škoda 110 - s techn. zp�sobi-
lostí do 12.5.2012. Cena dle dohody. Volejte 
776 540 369
* Prodám 4 zimní pneu, plechové disky 
195/65 R15 Dunlop. TEL.:777 738 883
* Prodám pneu - Michelin - Primacy HP 
215/55R16, letní. Komplet 4 ks. i s disky. 
cena 4000,-K�. Tel. 732 275 834

* �ivava - nabízím krásná št��átka 
na mazlíky, vychovaná v byt�, o�kov., 
od�erv., �ipovaná. TEL.:603 206 743, 
491 426 680 
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

N.Město n/Met.-Větší,udržovaný,řadový dům (3+1 a 3+1) v krásné lokalitě-poblíž lesa,okrasná zahrada (1.177 m2)............3.150.000,-Kč
Náchod-Plhov-Nadstandartní byt 3+1 OV s luxusní kuch.linkou+vestav.spotřebiči,plast.okna,zděné jádro-nutno vidět........1.700.000,-Kč
Náchod-centrum-Víceúčel.RD-byt 3+1 s ordinací (vlast.vstup)....2,99 mil.Kč, Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup.středisek........470.000,-Kč
Olivětín u Broumova-Byt 3+1 OV s vel.lodžií..530.000,-Kč, Benešov u Broumova-Hrubá stavba většího RD,nová střecha.........650.000,-Kč
Náchod,N.Město n/M.,Jaroměř,Č.Kostelec,Slavoňov, Jestřebí...atrakt.pozemky pro výstavbu RD-klidné lokality....................od 300,-Kč/m2

V.Třebešov u Č.Skalice-Pěkná usedlost-komplex 4 budov-obytná (3+1),vel.stodola,chlévy,garáž,pozemek od 4.100 m2..........2.700.000,-Kč
Náchod-poblíž centra-Velké pozemky k výstavbě RD (7.239 m2),podzemní kryt,komerční budova (sklad...),RD-okál.................5,9 mil. Kč
N.Město n/Met.-“Na Františku“-Pronájem rodin.penzionu,popř.jednotliv.bytů s krasnou okras.zahradou.........od 8.000,-Kč/měsíc+energie

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NABÍZÍ ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO ROK 2012 - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, POPŘÍPADĚ VÝKUP 

NEMOVITOSTÍ ZATÍŽENÝCH EXEKUCÍ, ZÁSTAVNÍM PRÁVEM AJ. - TEL. 602 204 002

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

Opravy pil, křovinořezů, sekaček 
a broušení řetězů.

Vancl Vladislav Lhota pod Hořičkami. 

Tel. 776 321 884

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

PRODÁM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NOVĚ OTEVŘEN BAZAR
V HRONOVĚ NA BETONCE

PO-PÁ 9-16 hod. SO 9-12 hod.

� elektro, � tv, � oblečení, � kola,
� kočárky. Komisní prodej.

Tel. : 775 664 361

Začínající kynologický klub 

shání levně, případně za 

odvoz, stavební buňku,

i lehce poškozenou.

TEL.:602 361 768



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

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

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

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%

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

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

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

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 24. 2. 2012 výběrové řízení č. HNA/51/2012 – 3. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku: budova č.p. 63 posta-
vená na pozemku st.p.č. 243, pozemek stavební parcela č. 
243 a pozemek pozemková parcela č. 534/2 se všemi sou-
částmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Starý Ples a obci Jaroměř. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských 
úřadů a tel č. 491 457 271, 737 281 466.

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��

Stále živé téma církevních restitucí 
 Reaguji na článek v Echu ze dne 
10. 2. 2012 pana Rudolfa Zelené-
ho, který mě zaujal a  ráda bych se 
k  němu vyjádřila. Upozorňuji, že 
nepatřím k  žádné církvi ani sektě, 
ale hluboce věřím v  Boha, kterého 
neuznávají ani naši představitelé 
ve vládě ani většina našich občanů. 
Ctím víru našich předků, kteří pro ni 
umírali, byli upalováni právě touto 
církví, o které se pan Zelený zmiňu-
je. Bible, která dnešním lidem (větši-
ně) nic neříká, byla našim předkům 
největším rodinným pokladem. Ne-
dávno jsem si vypůjčila objemnou 
knihu o  malířském umění z  doby 
renesance, kde u každé reprodukce 
obrazu byla informace, která světo-
vá galerie tento obraz vlastní a žasla 
jsem, když u  některých z  nejslav-
nějších děl stálo, že tyto obrazy jsou 

majetkem jistého pana kardinála 
v  jeho soukromé sbírce. Každý ví, 
že se jedná o hodnoty v mnoha mi-
lionech. K tomu není třeba žádného 
komentáře, jen si dovolím připome-
nout známá slova Pána Ježíše, že spí-
še projde uchem jehly velbloud, než 
boháč k  Pánu Bohu! Jisté statistiky 
informují, že nejsou nejbohatší lidé 
světa jen v  Americe, Evropě, Asii, 
ale nejbohatší ze všech že je Vati-
kán a katolická církev. Tak mi přijde 
na mysl verš z Písma sk. 20,16 „Blaze 
tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“, 
nebo list Janův 2,4 „Kdo říká, poznal 
jsem ho a jeho přikázání nezachová-
vá, je lhář a není v něm pravdy. Kdo 
v Něm zůstává, musí žít jako On.“
 Já se svým prostým rozumem 
jsem si v  životě tolikrát přála být 
bohatá, abych mohla pomoci těm 

ubohým, hladovým a  nešťastným, 
ale jak každý vidí, bohatým před-
stavitelům katolické církve to vů-
bec nevadí. Nebylo jim ani hanba 
soudit se o  naši katedrálu Sv.Víta, 
kudy procházely dějiny naší vlas-
ti! Příliš dlouhé diskuze bylo by 
třeba na toto téma a tak bych ještě 
ráda podotkla, že proti katolíkům, 
prostým věřícím nic nemám, můj 
názor se týká katolických předsta-
vitelů. Je mi 82 let, v  životě jsem 
měla dvě opravdové přítelkyně, 
obě byly katoličky. Nikdy potom už 
jsem nepoznala tak čisté duše, jako 
byly ony dvě. Dávno už jsou u toho,  
kterého nejvíce milovaly. 
 Děkuji panu Zelenému za  jeho 
otevřenost a upřímnost, jaká už se 
v Čechách moc „nenosí“.
K. Radvanovská, Červený Kostelec

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750
PRONÁJEM RESTAURACE:
OÚ Hejtmánkovice

nabízí k pronájmu vybavenou 
obecní restauraci Šolcovna.

Více info na tel.:
491523770, 724182792

M�STSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA �ÍŽKA
V NÁCHOD� BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v m�síci B�EZNU 2012

* Středa 7. 3. v 19.00 hodin

Filharmonie
Hradec Králové

Tomáš Vinklát - housle,
Andreas Sebastian Weiser - dirigent

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 190, 170, 150 Kč SLEVA

Předprodej od 15. 2. 2012

* Středa 14. 3. v 19.00 hodin

Vivant professores!
Literárně hudební večer
ke 100. výročí narození
Zdeňka Vojtěchovského

a Vladimíra Berana
Malý sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 20. 2. 2012

* Čtvrtek 15. 3. v 19.00 hodin

I. Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Příbram

V hlavní roli Barbora Hrzánová
Vstupné: 240, 220, 200 Kč SLEVA

Předprodej od 13. 12. 2011

* Středa 21. 3. v 19.00 hodin

Koncert Věry Špinarové
se skupinou Adama Pavlíka

Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 13. 12. 2011

* Pátek 23. 3. v 19.00 hodin
Jaroslav Dušek
Čtyři dohody

Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 22. 2. 2012

* Neděle 25. 3. v 15.00 hodin

V. Čtvrtek, P. Slunečko: 
Křemílek a Vochomůrka

Čtyři pohádky z mechu a kapradí
Divadlo ANFAS Praha

Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 1. 3. 2012

* Úterý 27. 3. v 19.00 hodin
H. Meyerson: Fígl

Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 380, 370, 350 Kč
Předprodej od 1. 3. 2012

* Čtvrtek 29. 3. v 19.00 hodin
Karel Plíhal

Vstupné: 160 Kč
Předprodej od 5. 3. 2012

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

tel. 491 420 420. 

Sleva 30% na označené programy 
pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. 

Průkazy na vyzvání předložte 
při kontrole vstupenek.

Vozíčkáři po telefonickém
nahlášení na tel.: 491 426 379

vstup zdarma.

ZLATO
KOUPÍM

14K(585)
za 535,-Kč/g 

Vykoupíme jakékoliv
množství i v jiné ryzosti.

Přijedeme kamkoliv. 
tel 774 334 012

Město Náchod prodá volné byty:

Jugoslávská 1537,  3+1, výměra 55,80 m2..........Cena 900.000,- Kč

Nerudova 1339, 1+0, výměra 28,20 m2................Cena 450.000,- Kč

Pražská 783, 1+0, výměra 29,50 m2....................Cena 310.000,- Kč

Pražská 1531, 1+ kk, výměra 26,95 m2...............Cena 420.000,- Kč

Pražská 1532, 1+ kk, výměra 26,95 m2...............Cena 450.000,- Kč

Zelená 1955, 3+1, výměra 70,30 m2.................Cena 1.100.000,- Kč

Prohlídky bytů  lze domluvit na tel.: 491426978, 

491427304 - Správa budov Náchod s.r.o.

Žádost adresovat  na MěÚ Náchod, odbor správy majetku 

a financování, Masarykovo nám. 40, Náchod

Informace tel.: 491 405 233

nebo e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz 

Úklid sněhu pro firmy

i jednotlivce Tel.:724 173 560
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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“

DÍVKA ECHA

VERONIKA foto: H. Schuster

��������	
���  Salát frutti di mare
Celer a  mrkev nahrubo nastrouháme, 
zelí a  cibuli nakrájíme na  jemno. De-
likátní sleďové kousky zbavíme oleje 
a nakrájíme. U polokonzervy Kalamá-
rů scedíme nálev a  chvilku povaříme. 
Kalamáry také nakrájíme na  menší 
kousky. Zeleninu, sleďové kousky a ka-
lamáry smícháme dohromady, osolí-
me, opepříme a  zakápneme olivovým 

olejem. Dále si připravíme dresing - 2 
polévkové lžíce majolky a  jednu lží-
ci jemného kečupu, který vmícháme 
do  směsi. Nakonec dochutíme jednou 
polévkovou lžící láku z  okurek. Podá-
váme s tmavým pečivem.  
                           
                            Tak, ať Vám chutná...
                             přeje Laďka Škodová

„Zvířecí záchranka“
 V  Jaromeři funguje již od  roku 
1998 Záchranná stanice pro handi-
capované živočichy.  Spolu se Zá-
chrannou stanicí ve Vrchlabí se jedná 
o  jedinečné zařízení v  rámci celého 
Královéhradeckého kraje. Jaroměř-
skou stanicí ročně „projde či prole-
tí“ 450 zraněných živočichů. Provoz           
stanice zajišťuje nezisková organizace.

Sokolské závody v benchpressu
 Klub silných mužů a  žen        
Sokola Náchod získal 5x zla-
tou a  1x stříbrnou medaili na            
závodech v benchpressu amatérů.
 Dne 11. 2. 2012 se uskutečnil 
župní přebor v  Benchpressu 
amatérů. Pořadatelem byl So-
kol Česká Skalice. Nejmladší-
mu závodníkovi bylo čerstvě 
18 roků a  nejstaršímu 64 let. 
Závodili nejen muži, ale také  
dvě ženy a  padlo také mnoho 
osobních rekordů.

    Martin Horák, Sokol Náchod

Hurá do školy – do školičky!
 Dne 1. února se konala první 
hodina předškoláků v ZŠ Pavlišov-
ská. Paní učitelky ve škole na Babí 
se rozhodly, že budou pravidelně 
pracovat s  budoucími prvňáky 
– těmi, kteří jdou letos k  zápisu 
do první třídy.
 Sešlo se 17 dětí. Byly nadšené, 
natěšené, připravené a  vyučování 
mohlo začít. Hodina byla plná her, 
povídání, ale už i nějakého „učení“.

 Přejeme všem budoucí žáčkům 
i  jejich rodičům, ať se jim ve  ško-
le líbí a  ať jim to nadšení vydr-
ží i  do  doby, kdy budou chodit 
do opravdové školy.

ŠKOLIČKA – každou středu 
od 14.30  do 16h.

B. Naimanová a D. Čejchanová 
ze ZŠ Pavlišovská Náchod

SENIOR KLUB V NÁCHODĚ „HARMONIE 2“  BŘEZEN 2012
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky v klubovně Harmonie 2, 

Rybářská 1819, kde se v březnu sejdeme při následujících programech:

* 1. 3. ve 14 hod.
 „Těšíme se na jaro“

 – taneční zábava v klubovně Harmonie 2
   za doprovodu „FRČÍ“ p. F. Čížka 

a možná přijde i kouzelník, 
tak přijďte i vy se pobavit.
Občerstvení bude zajištěno.

* 8. 3.  ve 14 hod
malý dárek k svátku žen

– krásné melodie z operetky
„Paganini“     

                       
* 15. 3. od 15.hod.

se koná v restauraci ODAS /Karlovo n./
 výroční členská schůze

 Na programu budou zprávy z MO SD 
a program na r. 2012, vystoupení hostů

 a zástupce POLICIE promluví 
na téma bezpečnosti seniorů. 

Před zahájením bude možno dokoupit 
známky a od 14.30 budou vybírány 

zálohy a přihlášky na zájezdy v dubnu, 
červnu a v září.         

  * 22. 3.  od 14.hod. 
„Vyznání kraji“

 – promítání s krásným hudebním 
doprovodem pro nás připravil

p. O. Mach

    * 29. 3.  od 14.hod.
„ Národní parky USA“

- 1. část fi lmu bude opět
s p. Z. Nývltem

 Přijďte mezi nás všichni, kdo máte
 zájem o naše programy, neboť jsou 

i pro  nečleny Svazu  důchodců. 
Na vaše návštěvy se těší členové

výboru MO SD v Náchodě.

Klub vojenských důchodců
pořádá

ve středu 14. března od 14.hod.
v restauraci Vatikán  

„Cestománii po Česku“
- Liberecko, 2. část

Nejlepší žáci v oboru tesař jsou v Jaroměři
 Střední škola řemeslná v Jaroměři 
uspořádala v  pořadí již třetí kolo 
soutěže dovedností žáků v  oboru 
tesař z  celých Čech.  Vyhlašovate-
lem této soutěže byl Cech klem-
pířů, pokrývačů a  tesařů.  Soutěž 

probíhala  14. a  15. února 2012 
v areálu truhlářských dílen. Ředite-
lem soutěže byl Ing. Martin Maršík 
- předseda cechu. Hlavním rozhod-
čím byl Ivan Dvořák – střešní pláště 
s.r.o. Slavnostní vyhlášení výsledků 

a předání cen se uskutečnilo 16. 2. 
2012 v zasedací místnosti Králové-
hradeckého kraje.
 Soutěž tesař probíhala pod záštitou 
hejtmana Královéhradeckého kra-
je Bc.  Lubomíra France, který se 

osobně zúčastnil slavnostního za-
hájení soutěže ve společenské míst-
nosti Střední školy řemeslné v  Ja-
roměři. Soutěžící přijeli povzbudit 
i  další významní hosté: PhDr.  Jiří 
Nosek - radní za  školství Králové-

hradeckého kraje a Mgr. Táňa Šor-
mová - předsedkyně kontrolního 
výboru Královéhradeckého kraje 
a  členka školské rady na  naší škole. 
K soutěžícím promluvil také starosta 
Města Jaroměře ing. Jiří Klepsa.
 Soutěže se zúčastnilo celkem 24 
soutěžících z 12 škol. V dvoučlen-
ných družstvech žáci plnili dva 
úkoly. Nejprve odpovídali na  pí-
semný teoretický  test a  po  té ná-
sledoval praktický úkol, který spo-
číval ve  zhotovení makety střešní 
konstrukce s úžlabím – v časovém 
úseku devíti hodin. 
 Na prvním místě se umístili naši 
žáci: Lukáš Honsnejman a  Filip 
Tomac ze Střední školy řemeslné 
v  Jaroměři. K  tomuto nejlepšímu 
umístění tyto žáky dovedl učitel 
odborného výcviku pro obor tesař  
Bc. Ladislav Kubias.
 Touto cestou děkuji všem mis-
trům, učitelům a ostatním  pracov-
níkům školy, kteří připravují žáky 
na budoucí technická povolání.  

Zdeněk Vítek, zástupce ředitelky 
pro odborný výcvik

Basketbal
 Zveme příznivce tohoto sportu 
na další kola Východočeské ligy, 
kde domácí tým TJ SPŠ S  Ná-
chod hostí v  hale na  stavebce                    

25. 2. 2012 od  17:30h.v derby 
tým Jaroměř-Josefov a  26. 2. 
2012 od 10h. Hořice.
         Za celý tým Prouzová Simona

Úspěšní zpěváci
 Zpěváci ZUŠ Náchod při-
vezli dva postupy do  Karlových 
Varů. V pondělí 7. února 2012 se 
v ZUŠ Broumov konalo oblastní 
kolo pěvecké soutěže Karlovar-
ský skřivánek. ZUŠ Náchod re-
prezentovaly děti ze třídy paní 
učitelky Bohumily Čonkové. 
V příjemné atmosféře této soutě-
že se žáčkům podařily krásné vý-
sledky. První místo s  postupem 
získal David Vintera a Nela Stry-
halová. Druhé místo obsadila 
Kateřina Havlíková a třetí místo 
patří Terezii Bernardové.  
                                                     (kp)


