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Saturn i pro děti - na obloze již po 21. hodině

  JARNÍ VÝPRODEJ
PRA�KY-MY�KY-SPORÁKY  

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

Prodejna: Mobilní Telefony, Náchod autobusové nádraží 
Provozní doba: Po-Pa 9-17, SO 9-11,30  Tel.: 608 028 220

Týdenní náklady
na kouření cca 125 Kč

SKLADEM ZA
INTERNETOVÉ CENY!

E- liquid – nikotinové náplně 
10ml (12, 24, 36 mg) – 125 Kč různé příchutě
30ml (12, 24, 36 mg) – 289 Kč různé příchutě

Prodej nejlepších elektronických cigaret
eGO-W 1100mAh            2ks - 1599,-
eGO-W 650mAh              2ks - 1399,-
eGO-W Start 1100mAh    1ks - 999,-

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

�� kabelky
   
                                VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30
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Svářečky TIG AC/DC pro 
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč 
včetně DPH.

Kč

Zlatý erb ovládl Náchodsko
 Krajské kolo soutěže Zlatý erb za nej-
lepší internetové prezentace samospráv 
v  Královéhradeckém kraji bylo úspěšné 
pro města a  obce Náchodska. Webové 
stránky České Skalice získaly 2. místo              
a Náchoda 3. místo v  kategorii měst. 
V kategorii nejlepší webová stránka obce 
se na třetím místě umístil Nový Hrádek. 
Rtyně v  Podkrkonoší obsadila 3. příčku 
se svou elektronickou službou Geoportál.

Na kraji
 Až do  22. dubna je možnost 
shlédnout v  Galerii výtvarného 
umění v Náchodě výstavu prací – 
obrazů a instalací Alice Nikitino-
vé. Výstava s  názvem „Na  kraji“ 
je součástí cyklu Umělci do  čty-
řiceti let. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9-17 hod. 
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   Pod Teplickým skalním městem 
se nachází  unikátní pseudokrasový 
labyrint, který dostal název podle 
mytologického vládce moří – Posei-
dóna. Jedná se o podzemní prostor 
s délkou cca 27 kilometrů. V rámci 
klasických prohlídkových tras však 
přístupný není. Pokochat se pod-
zemím mohou jen zkušení speleo-
logové, kteří zde mohou najít i  za-
jímavé organismy charakterizované 
jako glaciální relikty (pozůstatky 
fauny z dřívějších chladných obdo-
bí – pozn. red.) -  drobné bezobrat-
lé živočichy. Laikům nezbývá, než 
si zakoupit fi lm dostupný na DVD 
a dalších nosičích, který o labyrintu 
Poseidon pojednává. K  dostání by 
měl být například v  Informačním 
centru v Teplicích nad Metují. 

Víte, nevíte…

 Výživnost lískových oříšků, pro kterou jsou oblíbené nejen u sportovců,           
je opravdu značná. Dodávají nám mnoho zdravé energie, posilují naše 
nervy, chrání nás proti stresu, zlepšují  paměť, fyzickou kondici, imunitu        
i mozkovou činnost.

Oříšky jako zásobárna mnoha prospěšných látek
 Vysoký obsah tuků (kolem 50-60%) a nezanedbatelné množství bílkovin 
(kolem 15%) stojí za  velkou výživností lískových oříšků. Jsou tak výbor-
ným zdrojem energie doplněným o mnoho dalších cenných látek. Najdeme 
v nich především vitaminy skupiny B, karoteny, v tuku rozpustný vitamin 
E, je v nich zastoupen dokonce i vitamin C. Za povšimnutí stojí i dlouhý 
seznam nepostradatelných stopových prvků. V oříškách najdeme draslík, 
vápník, fosfor, hořčík, železo, měď, bor, mangan, zinek, chrom, selen a další.

Sportovci a oříšky
  Ne nadarmo jsou oříšky velice oblíbenou potravou sportovců a vyznavačů 
zdravé výživy. Jediná hrst nám často dodá více prospěšných látek, než porce 
běžného jídla. Navíc ve velmi zdravé a přirozené formě. Lískové oříšky jsou 
stravitelnější než mandle nebo vlašské ořechy a poskytují tolik energie, že 
pouhých 50 g doplní výdaj energie za hodinu tělesné aktivity.

Oříšky a zdraví
 Listy lískových oříšků údajně pomáhají při křečových žilách a hemoroidech. 
Aplikují se přímo na postižená místa. Konzumací lískových oříšků lze před-
cházet i ledvinovým kamenům. Jejich pravidelná konzumace (nejlépe každé 
ráno) má pozitivní vliv na průběh a výsledek léčby. Bez ohledu na to, jsou-li 
ořechy čerstvé nebo sušené, měly by se dobře rozkousat. Pražené jsou chut-
nější než syrové a pro mnohé i snadněji stravitelné. Olej z lískových oříšků 
se používá jen zřídka, protože se rychle kazí.

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

Lískové oříšky

 Listové těsto je vděčným evergreenem v mnoha domácnostech. Zavděk 
jím vezmou jak zkušené kuchařky a kuchaři, tak i úplní začátečníci. Naše 
současná představa o něm spočívá v úhledném balíčku chlazeného či mra-
ženého těsta. Avšak příprava klasického listového těsta našich babiček pa-
třívala mezi nejpracnější a nejobtížnější cukrářské dovednosti. Jako první 
vytvořil těsto podobné listovému italský cukrář Glaudo Gelée za použití 
chlebového těsta. Dnes se listové těsto vyrábí z tzv. vodánku a tukové vlož-
ky, která se skládá z másla a směsi mouky. Těsto se po vyrobení několikrát 
překládá a příprava je náročná nejen na čas, ale i na zručnost.
 Zato využití listového těsta je mnohostanné. A  také, co si budeme               
povídat, je to zaručená „rychlovka“. Přišla nečekaná návštěva? Miluje slad-
ké náplně? Nebo raději honem naplníte těsto masitou směsí? Či jste snad 
zapřísáhlými vegetariány a  plníte ho zeleninou či houbami? A  co když 
máte v  lednici zbytky, pro které nemůžete najít využití? Tak v  takových 
případech vždy s úspěchem sáhněte po listovém těstě. 
 Nemusíte zhotovovat jen obvyklý závin. Zkuste vzít do  ruky rádélko 
a vykrájet různé tvary podle své fantazie, třeba kornoutky, šátečky, tyčin-
ky, šneky nebo větrníčky. Prostě si pohrajte. Až těsto potřete rozšlehaným 
vejcem, podle chuti povrch sypejte cukrem, skořicí, sezamem, kmínem 
nebo například paprikou. A  teď už rychle s  plechem do  trouby. Odmě-
nou vám bude dozlatova upečené, voňavé a křupavé pečivo, kterým uctíte            
každou mlsnou návštěvu.

Ořechová náplň: 350 ml mléka, 120 g cukru krupice, 210 g mletých vlašských 
ořechů, 150 g piškotových drobečků, rum, vanilkový cukr.
 Mléko, cukr a ořechy přivedeme k varu a vaříme asi 3 minuty. Po provaření 
odstavíme a  necháme vychladnout. Do  vychladlé směsi zamícháme rum, 
vanilkový cukr a zahustíme podle potřeby mletými piškotovými drobečky. 
Listové těsto (500 g) rozválíme na pásy o šířce 8 cm a podélně nastříkáme 
ořechovou náplň. Okraje potřeme zředěnými žloutky a přeložíme. Rozkrájí-
me a klademe na plechy. Pečeme při teplotě 200°C a po vychladnutí sypeme 
moučkovým cukrem.

 Další zajímavé recepty na  využití listového těsta v  kuchyni najdete 
na webu ECHA v sekci Partneři.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o., www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Listové těsto stokrát jinak!

Listový rohlíček s ořechovou náplní

Labyrint Poseidon

 

Bytový dům u náměstí ( zahrádka v zádomí) v  Broumově ..................................................2 590 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ........................3 340 000,-Kč                              
Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ...................................................1 095 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou v klidné části v Novém Město n/Metují ......................................1 649 000,-Kč   
KO budova Panorama Náchod, náměstí  (2 restaurace,kadeřnictví, byty) ...........................10 990 000,-Kč

Pronájem obchodu Kamenice Náchod

Pronájem  zrekonstruovaných obchodních 
prostor na Kamenici v Náchodě (330 m2)                                                                                

                  Cena: 44 000,- Kč/měs.+sl.www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Dopravní omezení v ulici Na Strži 
Vážení občané, 
dovolujeme si vás informovat o dopravních 
omezeních, která budou souviset s pláno-
vanou akcí na zimním stadionu v Nácho-
dě – Lední show HC Olymp Praha s  M.               
Dejdarem – v neděli 18. března 2012. 
 Z  důvodu organizačního zabezpečení 
akce bude ulice Na  Strži v  neděli 18. 3. 
v době od 12.30 do 17.00 hodin uzavřena 

a  vjezd bude povolen pouze obyvatelům 
a organizátorům akce. 
 Návštěvníkům, kteří na  akci přijedou 
auty, doporučujeme parkování v  přileh-
lých oblastech - u budovy ATASu, nedaleká 
parkoviště u supermarketů Albert a Penny, 
u krytého plaveckého bazénu a dalších. 
 Vstup do haly zimního stadionu bude pro 
návštěvníky otevřen od 12:30 hodin.       NA

Proměny zpravodaje
 Grafická podoba městských          
informačních  servisů je vždy odra-
zem technologických možností i ak-
tuálních estetických kategorií. Velmi 
často je zde vidět snaha po souladu 
mezi tištěným periodikem a  webo-
vými stránkami měst a  obcí. Neji-
nak je tomu i v Červeném Kostelec, 
jehož „papírový“ městský  zpravodaj 
prochází pravidelnými grafi ckými 
změnami. V roce 2000 se stal barev-
ným, v roce 2003 je jeho titulní stra-
na přizpůsobena vzhledu městského 
webu s  motivem žlutého pískovce. 
Další změny přináší i rok 2006. Za-
tím poslední změnou je vzhled, se 
kterým Zpravodaj vstupuje do roku 
2012. Opět je zde snaha po grafi cké 
kompatibilitě s městským webem.   

VZPOMÍNÁME
Dne 21. března 2012 uplyne 10 smutných let

 od chvíle, kdy nás navždy opustil

 pan Zdeněk Máslo z Bělovse.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka, syn a dcera s rodinami

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

uvádí v m�síci DUBNU 2012

* Středa 4. 4. v 19.00 hodin
Radůza

Vstupné: 340, 320, 300 Kč

* Úterý 10. 4. v 19.00 hodin
Koncert skupiny BRAN

Vstupné: 140 Kč

* Středa 11. 4. v 19.00 hodin
Bylinkář Pavel Váňa

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč

* Úterý 17. 4. v 19.00 hodin
Kytarové duo

SIEMPRE NUEVO
Patrick Vacík, Matěj Freml
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 130, 110, 90 Kč SLEVA

* Pátek 20. 4. v 9.00 hodin
M. Petrovská: 

O Aničce ze mlejna
Divadlo „M“ 

Milana a Marie Petrovských
Činoherní hudební pohádka

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč

lze zakoupit před představením
v pokladně divadla

* Neděle 22. 4.v 18.00 hodin
Big Band Letohrad

Melodie Orchestru Karla Vlacha
Host: legenda české písničky

Richard Adam
Velký sál - stolové uspořádání

Vstupné: 150 Kč SLEVA

* Úterý 24. 4. v 10.00 hodin
Hrátky s češtinou
Umělecká agentura SUSA

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč

lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

* Středa 25. 4. v 19.00 hodin
Oldřich Čepelka

a jeho hudební škola
Literárně hudební večer s hostem 

PhDr. Oldřichem Čepelkou
Malý sál městského divadla

Vstupné: 40 Kč

* Čtvrtek 26. 4. v 19.00 hodin
Eduardo Rovner: 

Vrátila se jednou v noci
Agentura Harlekýn

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

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.

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. 
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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

Starostka Hronova Hana Nedvědová odchází z ODS
 Po Petru Pakostovi je Hana Nedvědová 
dalším významným členem ODS v našem 
regionu, který oznámil svůj odchod z této 
pravicové strany. Následující rozhovor 
odkrývá pozadí a  příčiny odchodu Hany 
Nedvědové z ODS.
* Jaké byly Vaše začátky v  regionální 
politice?
 Do  komunální politiky jsem vstoupila 
v  roce 1998. ODS ve  volbách v  Hronově 
uspěla a měla možnost získat post staros-
ty. Bylo mi tenkrát 33 let a vlastně ze dne 
na den jsem se měla rozhodnout, zda tuto 
funkci přijmu. Byla to pro mě obrovská 
výzva, svou roli zcela určitě hrála i „mla-
distvá nerozvážnost“, naprostá neznalost 
problematiky. Šla jsem do toho. Pak ještě 
podruhé, potřetí, počtvrté. Hronovská 
ODS mi vždy byla obrovskou oporou. 
Nesmírně si vážím toho, že mi opakovaně 
dala důvěru i  ve  chvílích, kdy jsem měla 
velké zdravotní i osobní problémy. Místní 
sdružení se rozrostlo, přišli noví členové, 
kteří byli přínosem pro staré matadory 
i pro mě samotnou.
 Dobře a  rádi jsme spolupracovali 
i  v  rámci oblasti, v  roce 2004 jsem do-
stala důvěru a mohla kandidovat za ODS 
v krajských volbách. Ze 45 kandidátů jsem 
se získaným počtem hlasů obsadila 4. místo 
a stala jsem se krajskou zastupitelkou. 
* Byla jste s  fungováním ODS na                       
regionální úrovni spokojená?
 Snad o  sobě mohu říci, že jsem nikdy 
nešla bezhlavě s davem, nebyla jsem a ne-
jsem pouze poslušným členem stáda. ODS 
pro mě byla platformou, která byla disku-
si otevřena a  já jsem to velmi oceňovala. 
Snažila jsem se udělat si na různé věci svůj 
názor a také jsem jej nahlas říkala – v hro-
novské ODS, v zastupitelstvu města i kraje 
a  samozřejmě i  v  rámci oblasti. I  přesto 
jsem se vždy snažila být loajálním členem 
ODS, který se snaží vyříkat si problémy 
pouze mezi svými.

* Potom ale přišla změna…
 Zásadní zlom mého vnímání ODS 
a jeho hlavních reprezentantů v rámci ná-
chodského okresu nastal v roce 2005. Byla 
jsem tehdy členkou představenstva a. s. 
Vodovody a kanalizace Náchod. Jejími ak-
cionáři jsou města a obce, které svůj ma-
jetek do  společnosti vložily. Představitelé 
jednotlivých měst také byli a  jsou členy 
představenstva a dozorčí rady. Ve zmíně-
ném roce 2005 se začaly objevovat hlasy, 
že společnost je slabá, nebude schopna 
řádně obnovovat svůj majetek, že nemá 
dostatek fi nančních prostředků. Doporu-
čován byl vstup strategického partnera, 
který by do  vodárny vložil kapitál a  ujal 
se provozování. Hlavním aktérem na scé-
ně byla francouzská Veolia, která získala 
i  hradeckou vodárnu. Ve  vedení města 
Hradce Králové byla tenkrát ODS. Veolia 
měla o  náchodskou vodárnu eminentní 
zájem. Ne kvůli provozu vodovodů a ka-
nalizací, ale kvůli strategickému zdroji pitné 
vody v Polické křídové pánvi. 
 O tom, jak moc Veolia o naši vodu stála, 
vědí své všichni starostové. Osobně je ten-
krát přijel přesvědčovat i tehdejší primátor 
Hradce Králové Otakar Divíšek (ODS). 
Stejnou rétoriku převzali představitelé ná-
chodské ODS – poslankyně Mgr. Zdeňka 
Horníková, Ing. Oldřich Čtvrtečka – teh-
dejší předseda představenstva společnosti 
VaK Náchod (bývalý starosta města Ná-
chod) a také JUDr. Libuše Růčková – teh-
dejší členka dozorčí rady společnosti Vak 
Náchod (bývalá starostka města Brou-
mova). Jak sláma z bot tenkrát „čouhala“ 
snaha všech jmenovaných dostat Veolii 
do náchodské vodárny. Raději se neptám 
proč. Pro mě byla důležitá fakta. Zjišťova-
la jsem si je na Ministerstvu zemědělství, 
na asociaci SOVAK, která sdružuje všech-
ny vodárny v České republice, ptala jsem 
se tam, kde již se vstupem strategického 
partnera měli své zkušenosti, zjišťovala 

jsem, zda náchodská vodárna po  vstupu 
strategického partnera bude mít šanci 
sáhnout si na  evropské peníze. Závěr ze 
zjištěných skutečností byl jasný – NE pro 
vstup strategického partnera.
 Snažila jsem se všemi možnými dostup-
nými prostředky předat zjištěné informa-
ce těm, kteří o tom měli rozhodovat. Ano, 
v tuto chvíli jsem určitě nebyla loajálním 
členem ODS. Právě naopak. Jsem na to ale 
pyšná. Nenechala jsem se zastrašit, zmani-
pulovat a ovlivnit při rozhodování o tom, 
jak to bude s náchodskou vodárnou. Mým 
největším politickým úspěchem za  celou 
moji kariéru je to, že jsem přispěla k tomu, 
že náchodská vodárna zůstala smíšenou 
společností a  zastupitelstva neschválila 
vstup strategického partnera. Vodárna 
funguje dobře a  na  dotacích získala více 
než 168 mil. korun. 
* Vzepřela jste se stranické poslušnosti. 
Jak se to projevilo?
 V  roce 2008 ani v  roce 2012 jsem                 
se nedostala na  krajskou kandidátku. Já 
ani nikdo další z  Hronova již nikdy ne-
byl zvolen jako delegát na  kongres ODS, 
na regionální sněm ani do vedení oblasti 
Náchod. To vše i přesto, že právě v Hronově, 
dosáhla ODS ve všech volbách velmi dob-
rých, většinou i nejlepších úspěchů v rámci 
okresu. Můžete si stejně jako já položit otáz-
ku, jak moc a proč poslankyně a další výše 
jmenovaní chtěli, aby Veolia náchodskou 
vodárnu ovládla. Odpovídá tomu počet let, 
ve kterých jsem v trestu. A nejen já.
* Proč jste o  těchto skutečnostech                    
nehovořila veřejně již dříve?
 Věděla jsem, že zmaření vstupu strate-
gického partnera berou všichni jmenovaní 
jako velký neúspěch. Cosi slíbili a já, spo-
lečně s  dalšími, jsme jejich plány a  sliby 
dané Veolii překazili. Znovu říkám, jsem 
na  to pyšná. Nabízí se otázka, proč tedy 
právě teď skončila moje loajalita. Na  po-
sledním oblastním sněmu, který se konal 

17. února 2012 v  Náchodě, jsem si zcela 
jasně uvědomila, že nejenom já, ale i lidé 
z mého místního sdružení, ale i další lidé, 
kteří kdykoliv v minulosti projevili sympa-
tie s mou osobou v jakémkoliv směru, jsou 
těmi, které ODS v okrese Náchod nechce, 
neuznává, perzekuuje, napadá, obviňuje, 
zkrátka dává jim nálepku těch špatných. 
Že je důvodem mé nevolitelnosti a neoblí-
benosti můj postoj v kauze „vodárna“ bylo 
na sněmu přímo a otevřeně řečeno. Přidán 

byl i důvod komunikace s bývalým členem 
ODS senátorem Ing.  Petrem Pakostou. 
Také on si totiž dovolil veřejně říci svůj 
vlastní názor na problematický prodej ná-
chodského pivovaru. Pakosta má pivovar, 
Nedvědová vodovody. To jsou velmi zjed-
nodušeně vyjádřena stigmata, která nám 
ODS v  oblasti Náchod přiřknula. Prosba 
o demokratickou a věcnou diskusi nebyla 
ani v jednom případě vyslyšena.
* Důsledkem výše popsaného je tedy Váš 
defi nitivní rozchod s ODS?
 Ano, odcházím z  ODS. Je to pro mě 
velmi bolestné a těžké rozhodnutí. Důvo-
dem není mé nezvolení na  krajskou kan-
didátku, nedostala jsem se na  ni již před 

čtyřmi roky. Důvodem je to, že se náchod-
ská oblast stala z převážné většiny stádem 
bez vlastního názoru, což je zcela účelová 
politika předsedkyně oblasti Mgr. Zdeňky 
Horníkové v duchu hesla „mezi slepými je 
jednooký králem“. Diskuse na  problema-
tická témata se nekoná, volební výsledky 
jsou tristní, jejich příčiny se nediskutují, 
vlastně to nikomu nevadí. Mlčící většina 
nic nedělá, ale „správně“ hlasuje. Ten, kdo 
něco dělá, má vlastní názor, podněcuje 
diskusi, upozorňuje na problémy – ten je 
na  pranýři. Pár statečných je znechuce-
ných, otrávených, ale ovládané většině ne-
jsou schopni konkurovat. A tak postupně 
odcházejí a  ODS ztrácí členy i  příznivce. 
Odmítám se vlámat do  dveří, které jsou 
zavřeny. Chtěla jsem ODS opakovaně po-
moci – tváří, zkušeností, důvěrou občanů 
v  mou osobu. Právě proto jsem na  ob-
lastním sněmu kandidovala do krajských 
voleb i  na  naprosto nevolitelná místa. 
Vyhráli nade mnou i ti, kteří na sněm ani 
nedorazili! Bylo to tak domluveno. Je to 
tak domluveno již od  roku 2005! A  tak 
odmítám být v ODS s lidmi, kteří nectí zá-
kladní principy demokracie, upřednostňují 
osobní zájmy před idejemi ODS. 
 Závěrem chci jen říct, že hronovská ODS 
je partou lidí, kterých si nesmírně vážím 
a děkuji jim za podporu i za to, že mi umož-
nili stát v  čele města Hronova. Je to moje 
největší životní škola a zkušenost. Patří jim 
můj velký dík. Děkuji i všem členům ostat-
ních sdružení ODS Náchod, kteří veřejně, 
v ústraní, ale i naprosto tajně, vyjádřili sou-
hlas s mými názory a postoji. Mám jediné 
přání, aby v budoucnosti svůj názor mohli 
říci zcela svobodně a  nahlas bez jakékoliv 
perzekuce. To současná ODS v okrese Ná-
chod nenabízí. A právě proto z ní odcházím.
Děkuji všem za spolupráci, přeji vše dobré 
v životě osobním i profesním. 
* Děkuji za rozhovor. 

Karel Petránek (PI)

Frymburk čeká na jaro
 Při hradu Frymburku v  Novém 
Hrádku byla zahájena ustanovující schů-
zí dne 15. 10 2011 činnost občanského 
sdružení Nový kruh přátel hradu Frym-
burku, jehož cílem je především ochrana 
a opravy hradu Frymburku a dalších pa-
mátek v jeho okolí. K dnešnímu dni má 
sdružení 15 členů. V průběhu minulého 
roku jsme například po okolí hradu sbí-
rali pohozené kusy pískovce, z  kterých 
se nám podařilo sestavit 2 celá pískov-
cová ostění oken. Rádi bychom poprosili 
místní spoluobčany, kteří by měli v okolí 
svého domu pískovcové kameny, které 
by mohly pocházet z hradu Frymburku, 

aby nám umožnili alespoň jejich zdo-
kumentování. Předem děkujeme. Jako 
největší a  nejvýznamnější událost nám 
přijde nález zbytku trámu v  kapse nad 
bránou. Na tento zbytek trámu nás upo-
zornil pan Radovan Siegel, který hrad 
s kamarády v dětství celý prolezl. Trám 
vyzvedl pan Ing Slavík z NPÚ. Odborně 
z něj odebral dendrodata.. Pokud se po-
daří z odebraného vzorku získat správná 
data, mohlo by dojít k přibližnému urče-
ní doby vzniku hradu. Nadcházející jaro 
určitě přinese další zajímavé objevy. 

Mirka Kahounová, 
foto archiv Nový kruh

Mešita v Hradci Králové
 V  poslední době byla věnována 
velká pozornost diskuzím ohledně 
výstavby muslimské mešity v  Hradci 
Králové. Stávající muslimská komu-
nita v  našem krajském městě nyní 
čítá přibližně 250 členů a  pro svoje 
duchovní účely zatím využívá mod-
litebnu v  kulturním centru Medium. 
Podobné muslimské modlitebny se 
v současnosti nacházejí v řadě českých 
měst: v  Liberci, Olomouci, Teplicích, 
Plzni , Dubí atd. Muslimská duchov-
ní místa se statutem mešity jsou však 
v ČR zatím pouze dvě: v Praze a Brně.   

Proč jsem se zdržel hlasování  „břidlicová
   plynománie“

aneb
 Čtenáři ECHA se mohli v  čísle 6 ze 
dne 24. února 2012 na straně č. 3 dočíst, 
že Zastupitelstvo města Náchod zásadně 
nesouhlasí se stanovením průzkumného 
území „Trutnovsko“ a  nesouhlasí s  pří-
padnou těžbou nekonvenčních ložisek ply-
nu. Jediný, kdo s  usnesením nesouhlasil, 
byl zastupitel Ing. Rostislav Zeiska.
 A zde se musím ohradit proti neprav-
divému tvrzení autora článku pana Karla 
Petránka, že jsem nesouhlasil. Pokud by 
si autor článku pan Karel Petránek, také 
zastupitel, dobře vzpomněl nebo nahlédl 
do zápisu usnesení zastupitelstva, pak by 
dobře věděl, že jsem nebyl proti, ale pou-
ze jsem se zdržel hlasování. Čtenář se jistě 
ptá, proč se ten Zeiska zdržel hlasování 
v tak jasné záležitosti.
 Zdržel jsem se proto, že až do konání 
uvedeného zastupitelstva jsem byl stále 
„masírován“ informacemi od  starostů, 
místostarostů a  úředníků. Do  té doby 
jsem nezaznamenal ani jedno stanovis-
ko odborníků, tedy geologů a hydrologů. 

Proto jsem na zastupitelstvu vyslovil názor, 
že bychom měli s usnesením počkat ales-
poň do 6. 3. 2012, kdy proběhne v Nácho-
dě konference k  tomuto tématu a  bude 
možno slyšet nejenom hlas oponentů, ale 
i  hlas nezávislých odborníků a  odborné 
fi rmy provádějící tento průzkum. Navrhl 
jsem také, aby se město pokusilo zajistit 
přímý přenos z  této akce po  internetu, 
stejně jako se děje při každém zasedání 
zastupitelstva. Občané města Náchoda by 
si mohli udělat svůj názor na celou zále-
žitost. Můj návrh se nesetkal s  ohlasem 
a tak bylo hlasováno.
 Myslím, že už bylo dost ukvapených, 
neodborných rozhodnutí, které ve  svém 
důsledku měly právě opačný účinek. Ne-
musíme chodit daleko. Připomeňme si, 
jak velký „humbuk“ vytvořili tzv. přízniv-
ci „čisté energie“, když prosazovali stavby 
větrných elektráren. Dodnes máme na No-
vém Hrádku jednu takovou, co nevytočila 
ani jednu kilowatthodinu. Zcela vyhozené 
peníze. A další povedená „zelená“ investice 

v  podobě fotovoltaické elektrárny, stojící 
na  svahu řeky Metuje, která nás každého 
také něco stojí v nákladech na elektrickou 
energii. No a  nakonec „zelená mašiné-
rie“ vymyslela, že na  lyžařské sjezdovce 
Brabák v  Bělovsi, která je v  územním 
plánu vyčleněna jako sportovní plocha, 
bylo vyhlášeno „zvláště chráněné území“. 
První návrh prováděcí vyhlášky zakazo-
val dokonce i pouhý vstup na sjezdovku. 
Vlastníci dotčených nemovitostí z Bělovsi 
a z Dobrošova vědí o této „zelené“ šikaně 
své. Zde zatím bojuje zdravý rozum s ne-
smyslnou „zelenou“ byrokracií a uvidíme, 
jak to všechno skončí.
 Tak to jsou důvody, proč jsem se zdržel 
hlasování ve věci těžby plynů z břidlična-
tých hornin. Myslím, že před tak vážnou 
záležitostí bychom měli znát všechny ná-
zory a  až potom hlasovat. Já se i  nadále 
budu řídit touto zásadou.  
                                               Zeiska Rostislav

Úspěch náchodské házené
 V  sobotu 25. 2. 2012 se v  Jičíně 
uskutečnil turnaj v  házené v  kate-
gorii minižáků 6+1, kterého se zú-
častnilo i  družstvo z  Náchoda pod 
vedením trenérů Romana Nagla 
a  Davida Novohradského. V  kon-
kurenci dalších devíti týmů zvuč-
ných jmen, jako jsou Lovosice, Jičín 
nebo Liberec, obstáli naši minižáci 
na  výbornou. Ze základní skupiny, 
kde prohráli jen s  vítězem turnaje 
– Lovosicemi A, postoupili z  dru-
hého místa. Následnou bitvu o  3. 
místo s  družstvem Mladé Boleslavi 
pořádně zdramatizovali, když v  zá-
kladní hrací době remizovali 2:2. 
Zápas rozhodli ve  svůj prospěch až 
v sedmimetrových hodech, kde roz-
hodující střelu výborným zákrokem 
vyrazil David Komárek a  právem 
tak vybojovali bronzovou příčku. (1.  
Lovosice A, 2. Jičín A, 3. Náchod ...)

 Složení: D. Komárek, L. Novohrad-
ský (10), R. Nagl (8), T. Lipovský (6), 
D. Kocián (1), T. Cvejn, L. Černý (1), 
V. Vyskočil
 Touto cestou bychom chtěli pozvat 

do  našich řad nové hráče ročníku 
2002 až 2004, pro které pořádáme ná-
bor. Ten se uskuteční dne 10.4.2012 
od 16 do 17 hodin v házenkářské hale 
,,Plechovka“ Na Hamrech.             (PL)
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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 v Náchod� do pronájmu, volné ihned, nedaleko centra 3 900,-K�/m�s. 
-byt 1+kk (30m2) v os. vl. v Náchod�, ul. B�loveská,výhled Montace 610.000,-K�  
-byty zd�né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N.M�st� n/Met. Info v RK
-byt 3+1 (85m2) v Náchod� na Brance, p�evod do os.vl. v r. 2014 995.000,-K�
-pronájem prostor k podnikání v p�ízemí budovy s výlohou (50m2) 12tis./m�s.
-pronájem prostor (148m) v 1. pat�e v Náchod� na Kamenici 12tis./m�s.
-chalupa po zna�né rekonstr., k bydlení i rekreaci v Machov� 2.300.000,-K�
-chalupa poloroubená zachovalá s pozemkem v Teplicích n/Met. 995.000,-K� 
-chalupa-rod.d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží 390.000,-K�
-chata d�ev�ná v osad� Peklo v Náchod� – Bražci, klidné místo        440.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Hronov� na klidném míst�, volné po dohod� 2.690.000,-K�
-rod. d�m(1/2)byt 3+1 se samost.vchodem,garáží, zahradou,B�loves 990.000,-K�
-rod. d�m (2+1 v 1.NP, 3+1 v 2.NP) s garáží v Náchod� B�lovsi 1.830.000,-K�
-rod. d�m nadstandardní v Náchod� T�ešínkách, volné po dohod� 7.800.000,-K�
-rod. d�m 6+1 v Novém M�st� n/Met. na Františku, p�kné místo 3.250.000,-K�
-rod. d�m na Pavlišov� po rekonstrukci se zahradou a garáží 1.650.000,-K�
-rod. d�m v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-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

-zahrada u rybníka o vým��e 709m2 se srubem v �. Kostelci, klid 240.000,-K�

Odmítli Vás v bance, nemáte dostatečný 
příjem na realizaci Vaší půjčky?

Nebankovní společnost přímého 
poskytovatele Vám půjčí

- půjčíme OSVČ, matkám na MD,   
  důchodcům a lidem na UP
- individuální přístup k Našim klientům,  
  možnost předčasného splacení
  i mimořádných splátek
- oddlužení klienta

Začněte jaro s naší půjčkou

Volejte 774 849 363

m klientům,  
cení

3

Obecní chudobince
 Existenci zařízení sociální péče nyní 
spojujeme především s  většími sídly – 
městy. V  relativně nedávné době však 
zařízení spadající do kategorie sociální 
solidarity budovaly i vesnice. Tak napří-
klad taková Horní Radechová. V součas-
nosti obec čítající cca 480 obyvatel a ležící 
na spojnici trasy mezi Náchodem a Čer-
veným Kostelcem. Pohledem do historie 
však zjistíme, že zde byl v roce 1934 po-
staven obecní chudobinec a  jak pečlivý 
kronikář zaznamenal, stavby se aktivně 
účastnili i všichni tamní nezaměstnaní. 

Potápění se žraloky v Pešti
 Na  stránkách ECHA vás pravi-
delně informujeme o  aktivitách 
knižního projektu Mare nostrum, 
který je zaměřen zejména na  pro-
pagaci mořských a  sladkovodních 
lokalit a  dalších zajímavostí spja-
tých s  fenoménem vody v  Evropě, 
Severní Africe a  Blízkém Výcho-
dě. V  současnosti pracuje autor 
projektu Mirek Brát na  třetím díle 
knižní trilogie prezentované dosud 
v  knihách Th alassa (2007) a  Mare 
nostrum (2011). Jednou z  kapitol 
připravované knihy Tethys  bude 
i téma největšího mořského akvária 
ve  střední Evropě, které se nachá-
zí v  Budapešti. Za  potápěním do           

� (zleva) Mirek Brát, maďarský 
potápěčský instruktor Gusztav 
a  Ing.  Aleš Cabicar před sestu-
pem do obřího akvária, ve kterém 
se mimo jiné druhy ichtyofauny 
nacházelo i  pět velkých žraloků. 
V pravé straně snímku je vidět po-
pulární žraločí klec, která by měla po-
tápěče ochránit v případě nebezpečí.                                                                                
Naštěstí ji nebylo nutno použít...    

� Žralok písečný Carcharias taurus v  akváriu Tropicarium Budapešť. Tento 
druh žraloka je podle mezinárodních statistik na čtvrtém místě v počtu nevypro-
vokovaných útoků na člověka. První místo žebříčku zaujímá pochopitelně žralok 
bílý. Kromě tohoto druhu žraloka se Mirek Brát a Aleš Cabicar dělili o akvárium 
i se žralokem leopardím a  žralokem hnědým.  

maďarské metropole se Mirek vydal 
s kolegou z náchodské městské rady 
Ing.  Alešem Cabicarem. Tropicari-
um Budapešť, jak zní název tohoto 
akvária, je proslulé zejména cho-
vem žraloků, mezi kterými nechybí 
ani člověku potenciálně nebezpečný 
žralok písečný (Carcharias taurus). 

Foto Laďka Škodová,
info na www.marenostrum.cz

www.tropicarium.hu
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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

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

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

Tel. 777 810 816

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:

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 26. 04. 2012 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Finským hokejistům se turnaj 
uspořádaný Buldoky líbil
 Mezinárodní hokejový turnaj 
„O čokoládový puk“ uspořádaný 
Buldoky ze Dvora Králové a Jaro-
měře vyhráli mladší žáci z Nové-
ho Jičína, kteří si ve fi nále pora-
dili s týmem Kralup. Bronz si ze 
Dvora Králové odvezly Krkonoše, 
na kvalitní fi nský tým Vaajakoski 
Pelikaanit zbylo čtvrté místo. 
Vedle vyhodnocení pořadí týmů 
bylo součástí závěrečného cere-

moniálu také ocenění jednotlivců. 
Trenéři a rodiče malých hokejistů 
se v pátek večer odreagovali od lí-
tých bojů na country zábavě, kterou       
pořadatelé připravili. 
 Dvoudenní turnaj provázela 
vynikající atmosféra umocněná 
účastí početných fanklubů všech 
osmi zúčastněných týmů. Do pěk-
ného rámce turnaje zapadli kva-
litní rozhodčí, neúnavný hlasatel, 

pohotová časomíra, zdravotní 
služba nebo sektor s občerstve-
ním pro hráče i rodiče. Účastníkům 
turnaje se ve Dvoře Králové líbilo. 
„Třeba Finové byli moc spokojení, 
na oplátku teď chtějí oni pozvat nás,“ 
prozradil hlavní organizátor a trenér 
domácích Tomáš Lagutin. Všichni 
pořadatelé zaslouží velkou pochva-
lu. Podrobnější informace jsou na 
stránkách www.hcmjaromer.cz.                   
                                                Petr Záliš



* 50letý 170 cm �ernovlasý s knírkem 
hledá ženu štíhlé postavy do 45 let. Ná-
chodsko. ZN.: P�íroda, výlety. Jen SMS 
720 475 611

* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti SUN, kom-
plet v�. el. 6900,-K�. Tel. 608 442 775
* Prodám družstevní 1+kk v Náchod� u 
polikliniky, 7.poschodí za 395 tis. K�. Tel. 
602 185 901, 491 428 765
* Pronajmu garsonku v Novém M�st� n. 
M. 32m2 , 4patro, výtah, cena dohodou, tel. 
608 223 669
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Novém 
M�st� n. Met. - Na Malecí. Volný ihned. 
Cena 7500,- v�. inkasa. Tel. 606 247 132
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod� 
nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Nabídn�te ke koupi byt 3+1 v Hronov� 
nebo �erv. Kostelci. Tel. 607 93 96 57
* Pronajmu zd�ný byt 2+1 v Jarom��i, 
Hradecká ul., 3000 K� + inkaso. Topení ply-
nové vlastní. Tel. 722 475 600
* Prodám nov� rekonstruovaný druž-
stevní byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2. 
Cena: 666 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Pronajmu byt 3+1 v Náchod�. 
Tel.:602 326 643
* Prodám zd�ný byt 3+kk v OV v Ná-
chod�, Raisova ul., vým�ra 64 m2. Cena: 
990 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu od 04/2012 suterénní byt v 
rodinném dom� v Novém M.n.M., samost. 
vchod, internet, vhodné pro mladé, bezd�t-
né. Tel. 732 986 518 po 16:00.
* 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 : 5 000,- K�/m�s. +sl. 
Tel.: 774 311 404
* Pronájem zd�ného bytu 3+1 v Náchod� 
na Brance, vým�ra 72 m2, záloha na vodu 
a spol. prostory ve výši 500,-, k dispozici 
garáž pro jedno osobní auto za 1 500,-K�/
m�síc, vratná kauce. Cena: 5 500,- K�/m�s. 
+ plyn + el. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu byt 3+1/ 57m2 ve Valašském 
Mezi�í�í na ul. R�žová. �istý nájem 3 500 
energie, bez provize RK, nutno složit kauci, 
volný od 1.4. Tel 725 158 158
* Prodám v �. Skalici v�tší 1+ kk, 2 NP, 
po kompletní rekonstrukci bytu i domu, 
nedaleko centra. Prodává se v�. vybavení. 
Uzam�ené venkovní parkovaní na dvo�e. 
Perfektní stav, možnost ihned se nast�hovat. 
Tel.: 608 245 634
* Prodám byt 3+1 v Dobrušce, 
tel.724566573
* Pronajmu dlouhod. byt 1+kk, 47,77 m2, 
s balk. a p�dním prostorem na spaní, v Ná-
chod� na Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj. 
4.000+2.200 inkaso, kauce 18.600. Tel.: 
608 90 30 70
* Prodám DB 2+1 v Náchod� na Plho-
v�, po �ást. rekonstrukci, nová kuchyn�, 
2.patro, výhled k lesu. Cena dohodou.   
TEL.:776 079 292
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 4+1 
(116 m2) v RD v B�ezové u Broumova s mož-
ností užívání nádherné zahrady, dílny 65 m2, 
velkého sklepu a p�dy. Topení úst�ední na 
tuhá paliva, el.bojler. Náj.: 5.000 K�, kauce 
20.000 K�, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu p�kný byt 2+kk 47 m2, po 
rekonstrukci v Náchod� Plhov, �ást.za�ízen 
(el.spot�ebi�e + l�žka) cena 3000,-K�/m�s., 
záloha na služby (energie+voda) 2700,-K�/
m�s. - zú�tovatelné oproti skute�ným ná-
klad�m, složení vratné jistiny, pouze pro 
bezproblémové zájemce. TEL.:773 161 239
* Nabízím pronájem bytu v centru Nácho-
da 2+1, dlouhodob�. TEL.: 602 100 028
* Prodám p�kný byt v Úpici 1+1, 42 m2, 
plastová okna. prodejní cena 290 000,-K� je 
odstupné. Bližší info na tel.: 602 284 585 
nebo na mail: bofa.bort@tiscali.cz
* Pronajmu byt 2+1 (nebo kk) v �erve-
ném Kostelci nedaleko centra, 3800 +inka-
so, od b�ezna tel: 608732435
* Prodám dužstevní byt 1+1 v Náchd�, ul. 
Modrá. Cena dohodou. Tel. 604 71 52 52
* Mladý pár hledá pronájem p�kného 
bytu 2+kk nebo 2+1 v Novém M�st� nad 
Metují. Tel: 603 291 156
* Prodám DB 3+1 72 m2 �áste�n� za�íze-
ný, lokalita Branka Náchod, cihla, 2. patro, 
balkon, sklep, komora, možnost internetu, 
plyn. vytáp�ní. P�evod do OV 2013. Tel. 
776 799 164 (728 378 148). RK nevolat.
* 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

* Hledáme d�m nebo chalupu do 2,3mil, 
s pozemkem cca 600m2, okr. NA,TU, RK.
Tel.: 721 146 244
* Sháníme menší domek v okolí �. Skali-
ce nebo �. Kostelce kolem 1mil pro 2lidi se 
zahrádkou. Tel.: 608 883 012
* KOUPÍME A IHNED ZAPLATÍME 
STAVEBNÍ PARCELU PRO STAVBU 
RODINNÉHO DOMU V �ERVENÉM 
KOSTELCI. TEL.: 777 036 772
* Sháním v Náchod� a okolí do 30km RD 
nebo chalupu v cen� do 1,6 mil. Menší 
opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodob� garáž 24 m2 + 
podkroví, u hlavní cesty nad autobuso-
vou zastávkou v Náchod� na Lipím, proud 
zaveden. Nájemné 1.000,-K� + inkaso. 
Tel.:608 90 30 70.

* Prodám stavební pozemek v Dolní Ra-
dechové. Sít� na hranici pozemku. 2500 m2. 
Tel. 608 66 77 30
* Prodám stavební pozemek o vým��e 
1100 m2 ve Spech u Nového M�sta n.M., 
rovina, na slunném míst�, cena dle dohody. 
TEL. 777667106.
* Prodám starší rod.domek v centru �es-
ké Skalice, velká garáž, zahrádka, dvore-
�ek, klidné místo. TEL.:739 677 505

* 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

* Prodám stavební parcelu v obci Jest�e-
bí u Nového M�sta n.M., vým�ra 1400 m2, 
cena 300,-K�/m2. TEL.:736 264 180

* 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.

* Koupím garáž v Novém M�st� nad 
Metují Tel. 724423709

* Prodám velký rodinný d�m v centru 
Teplic nad Met., 2 byty 1+2, garáž, zahra-
da, další místnost k podnikání nebo rekrea-
ci. RK nevolat. Tel. 728 127 931
* Prodám stavební parcelu v Náchod�. 
Výhled na zámek. Celý den na slunci. Roz-
loha 850 m2. Inženýrské sít� v dosahu par-
cely. TEL.: 604 478 012
* Prodám RD nízkoenergetické d�evo-
stavby v Novém M�st� n.M. - Jest�ebí, 
Mezilesí a Polici nad Metují. �áste�n� na 
splátky. Tel. 603 525 531
* Prodám RD v Náchod� B�lovsi. Cena 
dohodou. RK nevolat. Tel. 606 330 606
* 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 - Miskolezy. 
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 podsklepený 
4+1 cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 600, 
e-mail: z.faifr@seznam.cz

* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvi�ení, � tcentrum a jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
d� v I.pat�e se samostatným vchodem. 
Investice do za�ízení a vybavení pro-
vozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v 
pracovní dny

* Pronajmu prostory v dom� bývalého 
Obecního ú�adu v Dolní Radechové, 
Náchodská 117. Jedná se o 5 kancelá�í, 
sklad a WC v p�ízemí domu s parkovacím 
stáním, podl.plocha cca 110m2, vytáp�ní 
akum.kamny. Nájemné 4.500,-K� + in-
kaso, možno pronajmout i jednotliv�, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu �áste�n� za�ízené prostory v 
Náchod� poblíž centra, vhodné pro manikú-
ru, pedikúru apod.služby. TEL.:737 570 378
* Pronajmu nebytové prostory s výlohou 
a parkováním v centru Náchoda. Volejte: 
724 040 389

* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 m2) 
v secesním dom� v centru Náchoda, cena 60 
K�/m2. Tel 602 575 252
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 777 29 29 40, 608 976 956
* Prodám byt 2+1 zd�ný v Náchod�. 
TEL.:774 028 088
* Pronajmu slunný byt 3+1 I.kat., ve zd�-
ném dom�, 1.patro v Hronov� Zbe�níku. 
TEL.:608 822 305
* Mladá pracující žena hledá dlouhodo-
bý podnájem 1+1 v NA od 1.5.2012. Jsem 
seriózní, bez d�tí a zví�at. Tel. 725 58 68 27
* Pronajmu byty v Náchod� 1+1 a gar-
sonka + 2+1 v �.Skalici, povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu v rodinném domku 3+kk. 
Nájem v�etn� inkasa 8.000 K�. p�i nástupu 
dvojnásobek, v klidné �ásti Náchoda, zahra-
da. Tel. 774 407 168
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na 
sídlišti u nemocnice. Tel. 777 29 29 40, 
608 976 956

* 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.

* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumov� 
na Spo�ilov�. Byt je po rekonstrukci: nová 
koupelna, kuchyn�, plastová okna atd. Pro 
více informací volejte na tel. 775 308 098
* Pronajmu byt 2+1 vybudovaný v cih-
lovém dom� nedaleko centra v �erveném 
Kostelci. TEL.:606 64 36 35

* 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.

* Prodám byt 2+1 v panelovém dom�. Cena 
590 000 K� v Jarom��i. TEL.:606 64 36 35

* 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 byt 3+1 na SUN v Náchod�. 
Byt je volný od 1. 5. 2012. Cena pronájmu 
je 4800 K� +energie, voda. Klidné místo 
v Modré ulici, vedle d�t. ordinace. Volejte 
728 339 620
* Prodám 1+1 32 m2 v OV Plhov Náchod, 
599tis. K�, nebo pronajmu, 5500,-K� v�.slu-
žeb, 3 m�sí�ní nájmy kauce. TEL.:775 652 622
* Pronajmu p�kný velký byt 2+1 v Nácho-
d� po celkové rekonstrukci poblíž centra. Ob-
chody, školy, školy 5min. ch�ze. Parkování u 
domu. Za domem vede cyklostezka. Kauce 
nutná. Volné ihned. Tel. 736 688 742
* Prodám družstevní byt 1+1 v Broumov� 
na Spo�ilov�. Byt je po rekonstrukci: nová 
koupelna, kuchyn�, plastová okna atd. Pro 
více informací volejte na tel. 775 308 098
* V Horním Adršpachu prodám byt 3+1 a 
�adovou garáž. Telefon 602 473 729
* Pronajmu byt 3+1 v Hronov�. Tel. 
777 634 731
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hrono-
v�. TEL.:608 11 00 41
* 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
* 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
* 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
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovar-
ské ulici 662, v �eské Skalici, 2. podlaží, 
vým�ra 72.09 m2. Cena K� 1.040 tisíc. In-
formace: tel. 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Tyršov� 
ulici 767, v �eské Skalici, 6. podlaží, vým�-
ra 71,5 m2. Cena K� 990 tisíc. Informace: 
tel. 733 131 189
* Pronajmu garsonku v Hronov� 25 m2, ná-
jem 3800,-K� + el. + voda. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu nov� zrekonstruovaný byt 
v Hronov� 1+kk 48 m2, v p�ízemí. Nájem 
4800,-K� + inkaso. TEL.:608 66 77 30
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po rekonstrukci, zateplení, plastová 
okna. Cena dohodou, tel. 724 874 458

* 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.

* Pronajmeme nebytové prostory v 
dom� �.p 1742 Palachova ulice v Ná-
chod� (bývalé PVT),u�ebny, kancelá�e, 
ordinace, kade�nictví, pedikúra apod.. 
TEL.:777 130 410
* Pronajmu prodejnu v Hronov�-Velký 
D�eví�. Plocha 50m2+dv� skl.místnosti 
26m2.Tel 732 416 168
* 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

* Prodám litinovou vanu ve velmi dob-
rém stavu, délka 170cm, litinový radiátor 
150x15cm, 7 �lánk�, koupelnový nást�nný 
infrazá�i�, výkon 800W. Ceny dohodou. Tel. 
490 504 723, 774 59 59 81
* Prodam novou plnodigitalní manualní 
líhe� pro dr�bež na 60ks vajec, cena 3150 
K�, tel. 733 483 672, líhe� pošlu na dobírku 
s návodem, postupen i se zárukou.
* Prodám pánské brusle Botas vel.43 po-
užívané 2 sezony. PC- 1670 nyní 800 K�. 
Tel.607 911 202
* Prodám piano zn.SCHOLZE. rok výr. 
1959, zachovalé, vhodné pro za�áte�níka 
nebo pokro�ilého. Barva mahagon. Cena 
dohodou. Tel. 603 956 986
* Prodám tlakové mytí BOSCH 150 bar�, 
cena 8000,-K�, vysouše� zdiva KROL cena 
15 tis.K�. TEL.:732 253 989
* PRODÁM KO�ÁREK ESPIRO ENZO 
3V1 MOŽNOST MONTÁŽE AUTOSE-
DA�KY. BARVA �ERVENÁ. PC-11000K�, 
CENA NYNÍ-5000K� TEL. 604 632 169
* PRODÁM JÍDELNÍ ŽIDLI�KU 
BABY DESIGN-BAMBI POLOHOVACÍ 
OD 6M	S. DO 3LET PC1800K�- NYNÍ 
900K�.TEL 604 632 169
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zaklá-
dání nových trávník�, do skleník� a výsad-
b�. Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. 
Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám pšenici, tricitale 350 K�/q, 
pytle vým�nou, našrotovat + 50 K�. Krm-
ná �epa 200 K�/q, brambory 700 K�/q, 
�erná �edkev - významn� posiluje imuni-
tu 8 K�/kg, celer, p�stované bez um�lých 
hnojiv. Tel. 732 381 524 Slav�tín, e-mali: 
vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové d�evo suché balené v 
pytlích. TEL.:604 84 41 42
* 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

* Koupím knihy May, Verne a jiné dobro-
družné. Tel.722 907 510
* Dob�e zaplatím staré pohlednice a poš-
tovné známky, p�ípadn� ohodnotím. Tel.�. 
722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti za hotové. 
Tel.�.724 020 858
* Knihy - koupím, nejlépe poz�stalost, též 
staré hra�ky. Tel.724 020 858
* KOUPÍME PIANNO POKUD MOŽNO 
PRVOREPUBLIKOVÉ. TEL.: 776 247 247
* Koupím bantamové kolo (nejlépe 
plastové) na kole�ko. Tel. 602 103 775
* Koupím starožitné i starší fotoapará-
ty a objektivy v jakémkoliv stavu i p�í-
slušenství. Koupím také stereokotou�ky, 
meoskopy a jiné fotop�íslušenství a NÁ-
RAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání 
platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobro-
družné. Tel.�.722 907 510
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice, 
fotogra	 e a mapy (i celou sbírku), staré knihy 
(i celou knihovnu z poz�stalosti), starožitné ob-
razy, gra� ku, hra�ky, technické p�edm�ty, vy-
znamenání i jiné vojenské p�edm�ty, staré sklo, 
porcelán a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou poz�stalost. Peníze na 
ruku. P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* 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, kni-
hy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškoze-
né p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím staré pohlednice a vojenské 
fotogra� e do 40 let, dob�e zaplatím. Tel. 
724 251357
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a �asopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* 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

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s 
k�ovino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�t-
ví, listí, trávy a odpadu, rovnání terénu, 
aj. Tel: 774740614

* Výprodej náhradních díl� Avia, do-
pl�k� a p�islušenství osobní auta, skút-
ry, �ty�kolky, na prodejn� Tyršova 208 
Náchod, vedle sokolovny od 19.3. 9,00. 
Ceny dohodou info 602 436 986

* Prodám 4 zimní pneu, plechové disky 
195/65 R15 Dunlop. TEL.:777 738 883
* Prodám motorku Honda transalp 700, 
rok výroby 2008, najeto 7000 km + honda 
kufry, cena dohodou, možný odpo�et DPH. 
TEL.:606 64 36 35 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 19. 3. 2012 výběrové řízení č. HNA/79/2012 – 2. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky 
p.p.č. 1361/36, podíl v rozsahu 1/39 p.p.č. 1361/1 a podíl 
v rozsahu 1/39 p.p.č. 1359/4, které se nacházejí v zahrád-
kářské osadě „Rábův Důl“ v obci Velké Poříčí. 

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

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů, sekání trávy
   křovinořezem i sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce.
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Přijmeme brigádnici
(vhodné pro studentky) na úklid ubytovacích 
kapacit v Itálii – kempink Pra delle Torri 

v termínu 27. 4. - 6. 5.
Informace v CK SONA, Poděbradova 

211, Náchod nebo na tel.603-153 603.

PROVIDENT – PŮJČKY
24 hod.denně!

Tel. 725 725 816

TOTÁLNÍ LIKVIDACE
SKLADOVÝCH ZÁSOB OBUVI!

Obuv Nobl Náchod, Kamenice 138 
(naproti bývalé restaurace Pohádka).

Masáže - v p�íjemném prost�edí
- zavád�jící ceny

objednávky na 725 347 540
www.relax.717.cz
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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”

DRŽITEL
ISO 9001 a 14001

Sleva 
30%

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421
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PRONÁJEM RESTAURACE:
OÚ Hejtmánkovice

nabízí k pronájmu vybavenou 
obecní restauraci Šolcovna.

Více info na tel.:
491523770, 724182792

ZLATO
KOUPÍM

14K(585)
za 535,-Kč/g 

Vykoupíme jakékoliv
množství i v jiné ryzosti.

Přijedeme kamkoliv. 
tel 774 334 012

Tiskař - rotační tisk

Front office (FO) - administrativa

Programátor - programování v C++

Technolog - kalkulace, zakázky

Jsme polygrafická firma, která se specializuje 
na výrobu obchodních formulářů všech druhů a po-
skytování personalizačních a mailingových služeb, 
včetně grafického servisu, logistické podpory pro 
dodávky a distribuci našich výrobků. Jsme součástí 
francouzsko-německého polygrafického koncernu 
EPPE/Drescher.

Hledáme pracovníky na pozice:

Požadujeme:
- ochotu učit se novým věcem 
- flexibilitu, samostatnost
- znalost cizího jazyka podmínkou  
  (výjimka u tiskaře)
- zkušenosti z podobné pozice výhodou

Nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr 
   v Náchodě
- odpovídající finanční ohodnocení
- příjemné pracovní prostředí

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis v českém jazyce a v cizím jazyce 
(ANJ nebo NEJ) + motivační dopis na email: sarka.novotna@drescher.cz 

Systemprint Drescher, spol. s r.o. Myslbekova 273, 547 01 Náchod

Domov důchodců Náchod
přijme vhodného kandidáta na pracovní pozici

SPRÁVCE BUDOVY
(vedoucího provozního úseku úklidu, údržby a prádelny) s nástupem od 1. 7. 2012
Personální požadavky, osobnostní předpoklady, mzdové zařazení a další bližší informa-
ce k uvedené pracovní pozici naleznete na webových stránkách: www.ddnachod.cz 
v sekci volná pracovní místa.  

V případě Vašeho zájmu zasílejte svůj strukturovaný profesní životopis elektro-
nicky na mailovou adresu personálního oddělení DD Náchod, mzdové účetní:                  
kralova.b@ddnachod.cz do 31.3.2012. Vybraní uchazeči budou po uzávěrce                        
písemného kola pozváni k osobnímu pohovoru. 
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NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Nabízím práci kuchaři 
i s kratší praxí, jak na vaření 
hotovek, tak minutek.

V případě zájmu volejte
Tel.: 608 213 154

DOPRAVNÍ  SPOLEČNOST
CDS s.r.o. Náchod

PŘIJME ŘIDIČE SKUPINY C+E
S PRAXÍ PRO VNITROSTÁTNÍ 
I MEZINÁRODNÍ DOPRAVU.

KONTAKT: 602 239 352
E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz
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Nabízím práci na živnostenský 
list pro zámečníka - svářeče

 se svářečským průkazem CO2 a 2 
pracovníky na montáž plastových 

oken a sádrokartonů

TEL.: 777 556 580

STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ
– nabízíme stěhování bytů, domů, kanceláří, 
skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše 
nemovitosti včetně zahrad – stavební suť, 
prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zba-
víme Vás starých elektrospotřebičů, nábyt-
ku, koberců, atd. Tel: 777926216

Ing. Andrea Koštejnová
Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Tel.: 608 620 120
e-mail: andrea.kostejnova@echi.cz

- Jednorázové zpracování 
   účetnictví i daňové evidence
- Průběžné vedení účetnictví
   i daňové evidence
- Vedení personalistiky a mezd
- Zpracování DPH
- Účetní a ekonomické
   poradenství

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 19. 3. 2012 výběrové řízení č. HNA/78/2012 - 2. kolo 
na zjištění zájemce o koupi majetku. Jedná se o pozemky 
p.p.č. 1361/27, podíl v rozsahu 1/39 p.p.č. 1361/1 a podíl 
v rozsahu 1/39 p.p.č. 1359/4, které se nacházejí v zahrád-
kářské osadě „Rábův Důl“ v obci Velké Poříčí.

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

Ú

Pevnost Dobrošov ve vlastnictví kraje?
 Rozsáhlý pohraniční pevnostní  
systém Dobrošov by mohl v budouc-
nu přejít do  vlastnictví Královéhra-
deckého kraje. Díky tomu by byl zajiš-
těn další rozvoj této národní kulturní 
památky, která je v současné době ve-
dena jako nepotřebný vojenský maje-
tek. Kraj by chtěl získat jak pevnostní 
objekty, tak i související pozemky.
 Kraj o bezúplatném převodu pev-
nosti do svého vlastnictví vyjednává 
s armádou. V současné době je zpra-

covaný geometrický plán i  žádost 
a  čeká se na  vyjádření ministerstva 
obrany. Celá transakce by se moh-
la uskutečnit již do  konce letošního 
roku. Náchodské muzeum v součas-
né době zajišťuje v pevnosti prohlíd-
ky. Kraj se stará i o základní údržbu 
památky. Loni například prošla re-
konstrukcí elektroinstalace a  staré 
zábradlí bylo vyměněno za nové po-
zinkované, které se nemusí natírat. 
Náklady činily téměř 400 tisíc korun.

PROŘEZ
A KÁCENÍ STROMŮ
Tel.: 724 173 560

Ďábelský
promítací čas
   V současnosti je snahou maximálně 
vtáhnout v rámci filmové projekce 
diváka do  dění na  plátně. Špičko-
vý obraz, sofistikovaný zvuk ne-
stačí. Některá kina dokonce nabí-
zejí i vůně k filmům. V Polici nad 
Metují na  to šli jinak, ale také za-
jímavě. Film Vymítač ďábla je zde 
uváděn v „ďábelsky“ pozdním čase 
– od 22.30 hod. Až se budou divá-
ci  po půlnoci vracet z představení 
temnými ulicemi, zježí se jim jistě 
i ten poslední chloupek  uniknuvší 
depilaci. Pokud bude tento trend 
pokračovat, můžeme se někdy 
v budoucnu těšit i na promítání fil-
mu Rudá záře nad Kladnem v ne-
děli v  pět ráno. Účinek na  diváka 
bude přibližně stejný... 

Hledá se šikovný kuchař 
(kuchařka), pro nově otevřenou
restauraci na Bakově, s důrazem 
na českou poctivou kuchyni.

TEL.: 777 631 464
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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“

��������	
���     Dary moře v salátu
 Polokonzervu směsi chobotniček 
- kalamáry, sépie, loupané krevety 
a  slávky pokrájíme na  menší kousky 
a v osolené vodě necháme přejít varem. 
V misce smícháme pomazánkové más-
lo s příchutí tuňáka a cibule spolu s 2 
lžícemi majonézy, nakrájeným olou-
paným jablkem, nakrájeným ledovým 
salátem a přidáme 2 vařená, nakrájená 

vejce. Do  směsi vmícháme vyhlad-
lé chobotničky, zakápneme olivovým 
olejem, osolíme, přidáme chili koření 
a pár kapek CHIN-SU - rybí omáčky. 
Té ale opravdu maximálně půl lžíce.
 Vše pořádně promícháme. Podáváme 
s toustovým pečivem.

Tak, ať Vám chutná...
 přeje Laďka Škodová
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Náchodský seminář na téma břidličných plynů
 Problematika těžby tzv. břidličných plynů je v  současnosti              
široce diskutovaným tématem. Z toho důvodu svolal Královéhra-
decký hejtman Bc. Lubomír Franc 6. března do Náchoda setkání 
zástupců místních samospráv Broumovska, Náchodska  a  Trut-
novska.  Jednání v  náchodském hotelu U  Beránka se zúčastnili 
také zástupci ministerstva životního prostředí i  těžařské společ-
nosti (foto č.1). Současně probíhalo  na centrálním náchodském 
náměstí i shromáždění zástupců neziskových organizací a občan-
ských aktivit (foto č.2). Společným jmenovatelem setkání zástup-
ců samospráv i shromáždění občanů byl nesouhlas s plánovaným 
geologickým průzkumem, který by mohl vyústit v těžbu břidlič-
ného plynu v našem regionu. Lidé se obávají dopadů na životní 
prostředí, které by těžba plynu z velkých hloubek jistě iniciova-
la. Velkou roli sehrává i strach o podzemní zásoby kvalitní pitné 
vody a  jejich případnou kontaminaci. Jednání zástupců samo-
správ bylo i po formální stránce velmi transparentní, neboť bylo 
přinášeno on-line na internetové stránky Královéhradeckého kraje. 

Dodejme, že téma břidličného plynu je 
nyní horkým politickým i ekologickým 
tématem pro řadu evropských zemí. 
Po  úvodní euforii z  možnosti získat 
nová ložiska plynu a  tím například 
zmírnit závislost Evropy na této komo-
ditě dodávané ze zdrojů a zemí vně Ev-
ropského společenství, se centrální or-
gány řady zemí obracejí k průzkumům 
předpokládaných nalezišť břidličného 
plynu zády. Výjimku tvoří například 
sousední Polsko. Vždy je ovšem nutné 
si uvědomit, kde by měla být ložiska 
břidličného plynu zkoumána a násled-
ně i hypoteticky těžena. Je jistě značný 
rozdíl mezi řídce obydlenou krajinou 
bez výjimečných přívlastků a  napří-
klad zákonnými normami chráněnými               
lokalitami typu CHKO Broumovsko. 

                                         Foto Mirek Brát  

Zimní běžecká liga

Velvyslanec dostal vláček
 V  nedávné době se uskutečnila         
návštěva diplomatů z pražského Velvy-
slanectví Bosny a Hercegoviny v Polici 
nad Metují. Jednoalo se o součást ak-
tivit, v  rámci kterých poličtí navazují 
partnerské vztahy s  bosensko-herce-
govským městem Travnik. Diploma-
té v  čele s  ambasadorem si prohlédli 
a navštívili zajímavá místa v Polici nad 
Metují a  okolí. A  z  návštěvy společ-
nosti vyrábějící známé hračky Merkur 
neodešli s prázdnou... Velvyslanec pan 
Bilic zde na památku obdržel vláček...
Zlé jazyky však tvrdí, že zpět do Prahy 
ovšem delegace neodjela po  kolejích, 
ale spořádaně po silnici automobilem...

Slavnostně digitálně
 V novoměstském Kině 70 se 5. března 
uskutečnila malá slavnost. Týkala se 
přechodu tohoto kinostánku do  reži-
mu digitální projekce, která umožňuje  
promítání tzv. 2 D a 3 D fi lmů. A hned 
první projekce otestovala možnosti  ta-
kového zobrazení. Promítnut byl totiž 
americký 3 D fi lm Cesta na tajuplný os-
trov. Zájemci si mohli také prohlédnout 
„digitalizované“ pracoviště promítače.

 Atleti z  náchodské tréninkové 
skupiny se zúčastnili Zimní běžecké 
ligy , který byl 18. ročníkem tradič-
ního seriálu závodů „ O krále Jestře-
bích hor „ začínajících 3. 12. 2011 
a končil tuto neděli 4. 3. 2012 slav-
nostním vyhlášením v Městkém sále 
pořádajícího Maratonstavu Úpice. 
Závodů bylo celkem 11. a každému 
se započítávalo 8 nejlepších umístění. 

Umístění na  1.-10. místě / v  kaž-
dé kategorii / se bodovalo deseti až 
jedním bodem . Podmínkou bylo              
odběhnout alespoň 6 závodů. 
 V  kategorii přípravek - ročníků 
2003 až 2005 vyhrál nadějný svě-
řenec z  této tréninkové skupiny, 
závodící za Hvězdu SKP Pardubice, 
Matěj Balcar. V nejmladších žácích 
celkově druhý skončil Jirka Kraus. 

V  mladších žákyních Bára Rozto-
čilová skončila celkově na  pátém 
místě. Ve  starším žactvu se Mar-
tin Bárta umístil na  šestém místě. 
V  dorostenkách s  přehledem zví-
tězila Kaška Chryczyk, zrovna tak 
Anička Zikmundová v Juniorkách. 
V  juniorské kategorii celkové pr-
venství bral Michal Kopecký . 
 Každý na 1. - 3. místě dostal Pohár 
a všichni drobné věcné dárky s trič-
kem a  logem pořadatele, kterému 
chceme poděkovat za  uspořádání 
těchto vcelku náročných závodů.
 Byl jsem velice spokojen přede-
vším s  předvedenými výkony svých 
svěřenců a  byla to výborná příprava 
před nadcházejícím Mistrovstvím ČR 
v přespolním běhu, který se koná 24. 
3. 2012 ve  Střelských Hošticích. Po-
řadatelem bude atletický klub ACCC 
Horažďovice ve  spolupráci s  Plzeň-
ským krajským atletickým svazem.
 Všechny zdraví s přáním pevného 
zdraví a elánu do další práce

Jiří Vondřejc - trenér atletiky 
Hvězdy SKP Pardubice
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Nová zvonice
 V obci Hony na Policku bude postavena nová zvonice 
v  podobě samorostu s  dřevěným zastřešením a  zvo-
nem. Náklady na  její výrobu činí 52  600 korun čes-
kých. Finanční zdroje pocházejí z  prostředků Nadace                   
T-mobile pro Východní Čechy.

Rodným krajem č.43
 Do  oběhu se dostává další číslo vlastivědného 
sborníku Rodným krajem. Na  svých stránkách 
přináší 30 kvalitních příspěvků, které potěší kaž-
dého fandu regionální historiografi e Nechybí ani                                           
příloha pro děti 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Obec/Město/Městys Bohuslavice nad Metují vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.b) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanove-
ním § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ŘEDITELE/KY Základní škola a mateřská škola Bohuslavice
s nástupem od 1. 8. 2012 a s předpokládanou dobou

výkonu činnosti ředitele na období 6 let.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost pro-
blematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
      • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
      • čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
      • strukturovaný životopis,
      • koncepce rozvoje školy (max.2 strany strojopisu),
      • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř.doklad o jeho vyžádání,
       • čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpokla-

dy pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají ucha 
narození po 1. 12. ),

       • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
     • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu 

zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. 4. 2012 na adresu: 
Obec Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice.

Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

Z diáře múzy Thálie
 15. ročník Východočeské přehlídky 
amatérského činoherního a  hudeb-
ního divadla Červený Kostelec 2012 
zná své vítěze. Nominaci na  celo-
státní přehlídku Divadelního ama-
térského činoherního a hudebního 
divadla s  názvem Divadelní pik-
nik Volyně získala inscenace Ucho 
souboru Triarius Česká Třebová. 
Nominace na  celostátní přehlídku 
divadla pro děti a mládež s názvem 
Popelka Rakovník se dočkal soubor 
Symposion Třebechovice pod Ore-
bem, a  to díky svému zpracování 
hry Makaphovy dary.


