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březen 1914 - V Hirošimě staví „Atomový dóm“ 

(architektem náchodský rodák J. Letzel)

  JARNÍ SLEVY
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

Kč

Show STRÝC A SYNOVEC 
JO-JOO v Náchodě

 První český Národní cirkus Jo-Joo  
bude po  dvou letech hostovat opět   
v Náchodě v Bělovsi u Family Centra, 
za Kaufl andem, ul.Kpt. Jaroše.
 Přiváží program s fi nalisty Česko-
slovensko má talent 2011, show s ná-
zvem STRÝC A SYNOVEC JO-JOO!
 V programu dále nebudou chybět 
výcviky zvířat  jako jsou tygři sibiřští, 
pumy americké, papoušci Ara, dal-
matini, poníci a opice z čeledě Makak.
 Akrobaté z Ruska, Česka a Mon-
golska se představí ve  vzdušných 
akrobaciích na  šálách, vzdušném 
globu, čínských tyčích, rychlopře-
vlecích, plastické akrobacii a  mno-
hých dalších vystoupeních. 
 Dětem z  dětských domovů či 
stacionářů je umožněn vstup na            
představení zdarma.

 Noviny Echo připravily pro své 
čtenáře soutěž o dárkový poukaz 
pro 2 dospělé a 2 děti, který zároveň 
opravňuje k hromadné fotografi i po 
skončení představení se zvířetem 
nebo aktuálním maskotem.
 Odpověď na otázku posílejte do 6. 
4. 2012 na mail: echo@novinyecho.cz
Do předmětu zprávy napište „cirkus“

 „Cirkus Jo-Joo spolupracuje  
od roku 1997 s  nekorunovaných             
valašským králem, kterým je:
a) Pavel Zedníček
b) Jiří Pomeje
c) Bolek Polívka

Výstava v Zázvorce
 V M�stské galerii Zázvorka 
v Novém M�st� nad Metují je až 
do 6. kv�tna ke shlédnutí zajímavá 
fotogra� cká prezentzace. Jejím ob-
sahem jsou snímky �eského klubu 
fotograf� amatér� a Jindry Imlaufa. 

www.marety.cz          info@marety.cz

SLEVOVÝ KUPÓN 
na certifikovanou neinvazivní kryolipolýzu
nejúèinnìjší metoda hubnutí a tvarování problematických èástí tìla

Po pøedložení této poukázky vám bude úètována cena pouze 799,-Kè 
za ošetøení jedné partie

Objednávky na on-line: 
www.marety.cz
nebo na tel. èísle: 
732 535 375    Hradec Králové
734 816 777    Velichovky
                          Nové Mìsto n.M.

studio Marety   Hradec Králové, Šimkova1224

studio Marety   Velichovky /K-Triumf/, Hustíøanská 211    

studio Marety     Nové Mìsto nad Metují, Èeských legigí 37 

                                                                  do 30. 4. 2012  

Náchod – 10. 4. - 15. 4. 2012

Všední  dny od 17:00, 

víkend od 14 hodin.
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 V Informačním centru v Teplicích 
nad Metují proběhne do 10. dubna 
prodejní výstava s tématem Veliko-
noc. Jejím pořadatelem je Ekocen-
trum Violka o.s. Obsahem výstavy 
jsou práce dětí tamní mateřské a zá-
kladní školy: Dekorace, velikonoční 
perníky, kraslice atd.  

Víte, nevíte…

 Červená řepa nás jako důležitá plodina provází už po tisíce let, záznamy 
o jejím používání jako léku v Římě jsou staré přinejmenším 3000 let. Kon-
zumovat se dá celá rostlina, mladé listy se mohou upravovat jako špenát, 
nebo přidávat do polévek s jinou zeleninou, za syrova se hodí i do zelenino-
vých salátů. Nejčastěji však zužitkováváme pouze bulvu, která se dá chutně 
upravit mnoha způsoby.

Řepa pro krásu
 Tato zelenina patří téměř bezkonkurenčně mezi nejefektivnější přírodní 
zdroje křemíku, zvaného také „minerál krásy“. Křemík je nesmírně důležitý 
pro tvorbu a pevnost vazivových tkání a kostí, elasticitu a zdraví cévních 
stěn a v neposlední řadě pružnost a mladý vzhled pokožky, pro pevné vlasy 
a nehty. (Příznakem jeho nedostatku je právě například zvýšená lámavost 
nehtů a třepení vlasů.) Křemík celkově podporuje regeneraci celého orga-
nismu, je proto zpomalovačem stárnutí. Pravidelnou konzumací červené 
řepy si můžeme jeho hladinu přirozené doplnit, zároveň s dalšími důležitými 
minerály a vitamíny.

Řepa a plodnost
 Další velmi důležitou a bohatě zastoupenou látkou v červené řepě je 
kyselina listová. Ta je nepostradatelná pro plodnost žen a zdravý vývoj 
plodu, pro silné srdce a celý kardiovaskulární systém. Navíc také stimu-
luje obnovu a růst tkání (vazy, svaly, kůže, nehty, vlasy) a okysličování 
buněk. Vyšší hladinu kyseliny listové najdeme v  červené řepě za  syrova, 
tepelnou úpravou se částečně ničí. Kombinace vysokého obsahu křemíku 
a kyseliny listové dělá z řepy snad nejlevnější, běžně dostupnou omlazovací 
kúru, jakou si můžeme dopřát. Nejlépe uděláme, když ji zařádíme do našeho 
jídelníčku pravidelně, optimálně alespoň 3-4x do měsíce.

Řepa proti rakovině

 Šťáva z  červené řepy se doporučuje jako prevence 
a součást léčby rakovinného bujení, stejně tak i pro re-
konvalescenci po její léčbě. Dávky jsou v takovém pří-
padě poměrně vysoké, užívají se běžně i 3 menší sklenky 
šťávy během dne. Jako prevence se doporučuje v  dávce 
1 sklenky nejméně 1-2x týdně. Mnozí léčitelé slaví s  touto 
kúrou velké úspěchy. Dokonce i  někteří lékaři ji doporu-
čují jako doplněk léčby a pro celkové posílení imunitního            
systému při i po terapii.

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

Červená řepa 

 V  těchto dnech vrcholí mnohatýdenní příprava účastníků Kurzu 
studené kuchyně, který probíhá v  hronovské hotelovce v  rámci pilot-
ního ověřování projektu Evropské unie UNIV 2 KRAJE, zaměřeného 
na vzdělávání dospělých v odborných dovednostech a vytvoření center 
celoživotního vzdělávání.
 V  průběhu kurzu se účastníci podrobně seznámili s  hygienickými 
předpisy, organizací práce, výrobky studené kuchyně, surovinami a vý-
robními postupy. Nedílnou součástí byla kromě teoretické i praktická 
výuka. Frekventanti měli možnost vyzkoušet si přípravu široké škály 
rautových výrobků slaných i sladkých, počínaje jednoduchými až po po-
měrně velmi složité. V současné době tedy již dobře vědí, jak si pora-
dit s přípravou například takových výrobků studené kuchyně, jako jsou 
pěny, rolády, galantiny, teriny, aspiky, zeleninové, sýrové a rybí výrobky, 
saláty, sushi i mnohé dezerty.
 Vyvrcholením kurzu bude slavnostní raut. Ten připravují frekventanti 
kurzu na poslední březnový den, kdy budou pod bedlivým dohledem 
svých lektorů a hostů prokazovat v praktické rovině úroveň získaných 
zkušeností, dovedností a znalostí. Výstupem pro účastníky kurzu bude 
zároveň i certifi kát – osvědčení o absolvování kurzu, který jim bude při 
slavnostním rautu předán.

300 g vařeného lososa, 50 g másla, 125 g základní pěny (našlehané 2 díly másla 
se 3 díly tvarohu a solí), 50 g drceného sterilovaného lososa, sůl, citron.
Těsto na košíčky: 250 g hladké mouky, 60 g másla, sůl, lžíce vody, špetka 
prášku do pečiva, 1 malé vejce.
Do upečených lineckých kosíčků stříkáme lososovou pěnu, zdobíme snítečkou 
kopru a malým dílkem citronu.

 Další zajímavé receptury pokrmů studené kuchyně najdete na webu 
ECHA v sekci Partneři.

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

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí

a vůní

Ochutnáte něco ze studené kuchyně?

Košíčky s lososovou pěnou

Velikonoce

v „Íčku“

 

Dům s větším pozemkem Náchod – Malé Poříčí ..................................................................1 549 000,- Kč
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví,byty)  ................................10 990 000,- Kč                           
Venkovské obytné stavení Horní Radechová ......................................................................1 295 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ........................3 340 000,-Kč   
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................1 095 000,-Kč

Menší rodinný dům
se zahradou v centru

 Nového Města nad Metují                                                                                                                                   
                           Cena: 1 649 000,- Kčwww.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP

Svátky hudby
 Dnem svátečním pro všechny 
příznivce klasických partitur jsou 
jistě Smiřické svátky hudby, které 
proběhnou, jak název napovídá,  
ve Smiřicích ve dnech 31. 3. - 9. 4. 
Chybět na nich nebude ani vystou-
pení známého houslisty Jaroslava 
Svěceného. Bližší informace získáte 
na:  www.festival.mestosmirice.cz

e 
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Se stříbrem 
do fi nále
 Jak jsme vás již informovali 
v  minulém vydání ECHA, webové 
stránky České Skalice obsadily 2. 
místo v  krajské soutěži Zlatý erb 
2012. Vzhledem k tomu, že Hradec 
Králové obhájil prvenství z  loňské-
ho roku a  nemůže se tak zúčastnit 
celorepublikového fi nále, budou zde 
zastupovat Královéhradecký kraj 
„stříbrné„ internetové stránky České 
Skalice. Držíme palce ve fi nále! 

Vzpomínka 

na Babičku
 V  České Skalici se v  březnu              
uskutečnilo setkání, jehož protago-
nistou byl českoskalický kronikář 
pan Jiří  Samek. A  na  co se vzpo-
mínalo? Na natáčení fi lmu Babička. 
Nikoli však na  to novější ze 70.let 
20. století (režisér Moskalyk), ale na  
fi lm natočený v  roce 1940 v časech   
druhé světové války. Právě v  tomto 
snímku si pan Samek tehdy zahrál. 

Broumov
pro Tibet
 Město Broumov se v  březnu             
připojilo k  více než 300 českých 
měst a obcí, na jejichž radnicích  se 
objevila tibetská vlajka. Rozhodnu-
tím tamního zastupitelstva  tak bylo 
připomenuto 53. výročí povstání 
v tibetské Lhase (rok 1959), při kte-
rém zahynulo 80 000 tisíc lidí. Do-
dejme, že povstání bylo namířeno 
proti Čínské lidové republice, která 
Tibet považovala – a stále považuje 
za  sféru vlastního vlivu a podobné 
projevy, byť symbolické, solidarity 
vždy ostře odsoudí.   

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 

z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2012 uplyne 27 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

VZPOMÍNÁME
Dne 27. 3. uplyne 1 rok od okamžiku,

kdy nás ve věku nedožitých 80-ti let opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička

paní Janina Kleprlíková z Náchoda.

Dobrý člověk ale neumírá - v srdcích těch,
kteří ho milovali, žije dál.

vzpomínají dcery a syn s rodinami 

a kamarádka Hanička

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 
personálu LDN v Broumově
za laskavou péči o moji maminku, 
paní Jiřinu Malinskou.
                                                              syn Jan

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 28. března 2012 uplyne 10 smutných let, 
kdy na Pražské ulici v Náchodě zahynul ne vlastní vinou 

pan Jiří Štěpánek z Náchoda – Babí.

Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi.

rodina s dětmi
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U nás nic neriskujete!
Na www.astratex.cz 
si vyberete modely, 

které se Vám líbí 
a my Vám je p�ipravíme 

k vyzkoušení v odb�rním 
míst� v Hronov�. 

Následující den Vám p�ijde 
SMS, že zboží pro Vás 

je p�ipraveno. 
Vy se zastavíte zboží 

prohlédnou pop�. vyzkoušet 
a koupíte pouze to, 

co Vám opravdu vyhovuje.

Nejsiln�jší e-shop
s prádlem a plavkami 

nabízí:

SPODNÍ PRÁDLO
Dámské spodní prádlo I Podprsenky

Kalhotky I Tanga I Erotické prádlo
Korzety I Podvazkové pásy

Bezešvé prádlo I Stahovací prádlo
Spodní košilky I Luxusní košilky

Spodní prádlo - pln�jší tvary
T�hotenské a mate�ské prádlo

Pánské spodní prádlo

PLAVKY 2012
Jednodílné plavky
Dvojdílné plavky

Pánské plavky I D�tské plavky

OBLE�ENÍ A DOPL�KY
Župany a pyžama

Pun�ochy I Pun�ochá�e I Legíny
Tri�ka a tílka I Košile a halenky

Sportovní prádlo
Dopl�ky I Kabelky

Objednejte dnes na www.astratex.cz,
vyzkoušejte zítra v odb�rním míst� v Hronov�

150,- K� sleva 
pro nové zákazníky

Slevový kód: echo-64
Po vložení kódu 

se sleva ode�te z objednávky.
Platí do 6. dubna 2012

Nejlepší karneval za poslední roky
 Jako každý rok pořádala naše škola 
i  letos karneval. Tentokrát byly ob-
rovské přípravy. Malovaly se plakáty, 
připravovala tombola, ceny za  nej-
lepší masky, nafukovaly se balonky 
a paní učitelka upekla dva velké ko-
láče. No, bylo toho hodně. Nejhorší 
práce je, když musíme po  vyučová-
ní nanosit do  sokolovny židle, stoly 
a  ostatní drobné věci. A  potom ten 
úklid, i  když tentokrát to proběhlo 
hladce. Karneval se konal 17. února 
a  začal ve  čtyři hodiny odpoledne. 
Občerstvení bylo připravené a  jako 
překvapení na  nás čekal diskžokej 
s  barevnými efekty. Hned jsme měli 
lepší náladu. Tanec byl úžasný. Občas 
dělal diskžokej přestávky a v těch jsme 

zašlapávali balónky, pojídali koláče, 
sbírali kolečka a  také paní učitelky 
měly těžký úkol, a  to vyhodnotit 30 
nejlepších masek. Jednoduché to ne-
bylo, protože masky se letos opravdu 
vyvedly. V průběhu karnevalu jsme si 
chodili pro výhry v tombole, protože 
každý druhý los vyhrával. Ceny byly 
drobné, ale nejlepší bylo to „překváp-
ko“. Úžasná byla hudba a  ty barevné 
efekty, mohli jsme si přát také pís-
ničky. Opravdu jsme se vyřádili a ne-
chtělo se nám domů. Dokonce disk-
žokej říkal, že jsme správní, protože 
stále přidával písničky a  nechtělo se 
mu končit. Prostě tento karneval byl 
nejlepší za ty všechny roky.                                                                       
      Nicola Mejstříková, ZŠ Běloves

Hokejová neděle v Náchodě 
  V  neděli 18. března 2012 odpo-
ledne patřil náchodský zimní sta-
dion lední hudebně zábavné show 
HC OLYMP PRAHA s  Martinem 
Dejdarem. Hlavní událostí odpo-
ledního programu byla hokejová 
exhibice HC OLYMP PRAHA - 
HC NÁCHOD, STARÁ GARDA, 
nechyběla hudba, soutěže o  ceny, 

vystoupení náchodských mažoretek 
i  ukázky kaskadérských kousků. 
Domácí hokejový klub HC Náchod 
- Stará garda "drtivě" porazil HC 
OLYMP PRAHA 18:17! Za domácí 
v hokejovém týmu nastoupil na led 
i  náchodský starosta Jan Birke 
(na snímku Josefa „Pepy“ Voltra se 
zdraví s M. Dejdarem)

Policejní posila
 Posilou pro strážce veřejného po-
řádku v lokalitě východních Čech je 
nově vzniklá jednotka Městské policie 
ve  Smiřicích. Vznikla rozhodnutím 

tamního městského zastupitelstva 
od 1. ledna 2012. Jejím posláním je 
ochrana veřejného pořádku v lokali-
tách Smiřice, Rodov a Trotina.    

Sportovec roku náchodského okresu
 V pátek 16. března byli v náchodském 
městském divadle slavnostně vyhlášeni 
sportovci roku 2011 za  okres Náchod. 
Pořadí ankety odborníků (zástupci měst-
ských úřadů, sportovních komisí, výkon-
ného výboru regionálního sdružení ČSTV, 
sportovních svazů, trenéři) je následující:  
 Jednotlivci - dospělí: 1. Michaela 
Drábková 202 bodů, 2. Anna Berge-
rová 172 bodů, 3. Vladimír Vitver 149 
bodů, 4. Jiří Svoboda 148 bodů a  5. 
Petr Bartoš 146 bodů
 Jednotlivci - mládež: 1. Pavel Janeček 
113 bodů, 2. Daniel Neumann 72 bodů, 3. 
Alena Ulrichová 63 bodů, 4. Pavla Rous-
ková 55 bodů a 5. Viktor Tomek 34 bodů
 Družstva - dospělí: 1. ženy T.J. ČOS 
Krčín (národní házená) 49 bodů, 2. 
ženy SK Nové Město n. Met.  (atleti-
ka) 46 bodů a  3. seniorky SK Rubena             
Náchod (mažoretkový sport) 29 bodů
 Družstva - mládež: 1. starší žáci FTS 
Florbal Náchod (Florbal) 59 bodů, 2. 
junioři TJ Delfín Náchod (plavání) 43 

bodů a 3. mladší minižáci Baskeťáci TJ 
Sokol Josefov (basketbal) 28 bodů
 Trenéři: 1. Roman Hakl 51 bodů, 2. 
Aleš Žďárský 38 bodů a 3. Mgr. David 
Šnajdr 31 bodů. 

Střední odborná škola sociální-EA pomáhá Bangladéši
 Naše škola se rozhodla podpořit 
bangladéšské děti, které trpí chu-
dobou a  nemocemi, a  tak uspo-
řádala v  úterý 13. března 2012 
projektový den. Žáci na  jednot-
livá témata o  životě v  Bangladéši 
připravili prezentaci a  bangladéš-
ské tance, které ostatním během 
dne představili. Akci doprovázely 

přednášky odborníků, kteří přímo 
v Bangladéši působili-MUDr. Ivan 
Přízek a  Pavel Voltr. Ti žákům 
promítli vlastní dokumenty o  zu-
boženém životě bangladéšských 
dětí.  Akce v  žácích vyvolala vel-
ký zájem o  problematiku trpících 
dětí ve  světě a  probudila soucit              
s lidským utrpením.

 Organizace Papežská misijní díla 
zapůjčila mobilní výstavu fotogra-
fi í, která proměnila školu ve  vý-
stavní síň. Žáci vedle přednášek 
prodávali a  zároveň nakupovali 
vlastní výrobky (keramika, pletené 
a  paličkované věci, pečivo apod.) 
a různé materiály o Bangladéši. Vý-
těžek vyšší než 7 000,- Kč poputuje 
na pomoc dětem do street school.
Akce, která trvala několik hodin, 
všechny velmi zaujala a  pro naše 
žáky byla konkrétní zkušeností, jak 
je možné pomoct dětem z  druhé 
poloviny zeměkoule.
 Podobnou akci, avšak na  pomoc 
ugandským dětem, naše škola uspo-
řádala vloni. Nyní mohli žáci shléd-
nout fotografi e pana Jaroslava Jiráska 
přímo z Ugandy, na kterých je zachy-
ceno předávání fi nančních prostřed-
ků získaných 27. září 2011 během 
školní akce Putování pro děti.     

David Hanuš - Střední odborná 
škola sociální - EA, Náchod

Mimořádný výkon - Markéta Kosová 
(fl orbal)
Čtenářská anketa - Jiří Svoboda
 Všem oceněným upřímně blahopře-
jeme!        (NA)  Foto Martin Hurdálek 

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže
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SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 26. 04. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.NABYTEKNACHOD.cz

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

Tel. 777 810 816

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

V ŘEZNICTVÍ TO MUSÍ VONĚT
 „Jsme malou fi rmou, která byla 
založena v  roce 1994. Pokud byste 
se mě zeptal na  naši výrobní a  ob-
chodní fi lozofi i, pak by ji nejlépe 
charakterizovala dvě slova: Klasika 
a  kvalita. Stále více jsem přesvěd-
čená, že právě klasické výrobky 
z  kvalitních surovin jsou mostem, 
který spojí tradiční umění českých 
mistrů uzenářů s naší současností“, 
říká majitelka, paní Regina Jirma-
nová. A  zájem zákazníků o  výrob-
ky Řeznictví Jirman, nabízené pod 
vlastní  ochrannou známkou Česká 
klasika, její slova potvrzují. Výrobky 
řeznictví Jirman se mohou „opřít“ 
o  poctivé české normy včetně těch 
prvorepublikových (např. recep-
tury pražského uzenáře Ladislava                                                                 

Nachmüllnera). Nakoupit zde                    
můžete čerstvá masa – vepřové, ho-
vězí  či kuřecí včetně vlastních speci-
alit, mezi kterými budou vlajkovou 
lodí v  nadcházející sezóně grilování 
určitě speciální klobásy vyrobené ze 
syrového masa a určené k tepelnému 
opracování na  roštech opravdových 
labužníků. „Základem je jakostní 
maso. Maso dělá kvalitu uzenářského 
výrobku. Mrzí mě trend, kterým ob-
chodní řetězce tlačí na cenu výrobků 
a  tím snižují jejich kvalitu. Pro nás 
je kvalita hlavním cílem. S  kvalitou 
přichází spokojený zákazník, který 
se k  nám rád vrací“, doplňuje pan 
Jirman. Řeznictví Jirman prodává 
svoje výrobky pouze ve vlastním ob-
chodě, kde se zákazníci mohou těšit 

i  na  různé slevové a  sezónní akce 
– o  vánočních svátcích, v  období 
Velikonoc apod. Čekají na vás slevy 
při nákupech nad 300 a 500 korun 
(3 a  5 % z ceny nákupu) a  drobné 
dárky.  Bezpečnost výrobků je za-
jištěna zejména systémem HACCP 
(defi nuje správnou výrobní praxi 
GMP a správnou hygienickou pra-
xi GHP) a díky stálému veterinár-
nímu dohledu.Výrobky jsou navíc 
z  95 % bezlepkové, tudíž odejdou 
spokojeni i  zákazníci řešící otázky 
stravování spojené s  bezlepkovou 
dietou. „Jsme schopni vyrobit na-
příklad i  bezlepkové bílé klobásy, 
aniž by utrpěla fi nální chuť výrob-
ku. Základem dobrého řezníka je 
umět pracovat s masem a využívat 
kvalitní produkty. A pro dobrý ob-
chod je zásadní, jak se snaží usilo-
vat o zákazníka. Však to znáte sami. 
Poznáte to, jakmile otevřete dveře 
do  obchodu. Není to o  pestrých 
plastových obalech. Je to o  řemes-
le, poctivých normách, pečlivých 
výrobních postupech. V  dobrém 
řeznictví to musí vonět...“, uzavírá 
pan Jirman.   

Řeznictví Jirman najdete v Novém Městě nad Metují v Komenského ulici. 
Otevírací doba: po – pá: 8 – 17.30 hod., so 7.30 – 11.00 hod.,                                              
www.masojirman.cz 

Výrobky Řeznictví Jirman mají nezaměnitelnou chuť. V prodejně to 
voní  kvalitními surovinami  i originálními výrobními postupy. Cílem je 
vždy spokojený zákazník. 

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

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

- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2)3.p, výtah,lodžie,lokalita“Na Plhov�“ 1,370.000,-K�
- byt 4+1 v OV Opo�no (71 m2) po rek., 4.p, zaskl.lodžie,vest. sk�ín� 1,499.000,-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 �ervený Kostelec (71m2) u centra, plast.okna, balkon sleva 840.000,-K�
- 2gen. rodinný d�m Náchod B�loves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž sleva 1,830.000,-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�
- �adový rod. d�m 3+1 He�manice, 473m2, prostorná kuch., vl. studna 1,290.000,-K�
- rodinný d�m-novostavba 5+kk Mezilesí u N. M�sta, 1039m2, SLEVA 2,482.000,-K�
- rodinný d�m-novostavba 4+kk Police n. M., 430m2,krásné místo sleva 2.060.000,-K�
- rodinný d�m 4+1 Dolany 880 m2,kamenný, garáž, vyt.na TP / VAF nové 750.000,- K� 
- rodinný d�m 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m2,studna,vyt.na TP /el. 1,860.000,- K� 
- chata 3+1 v Ho�i�kách-Husí Krky,1055 m2,el.,pitná voda,klid,p�íroda  430.000,-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�
- rozestav�ný r. d�m 3+kk Nový Ples, 2027m2,2.patro – hrubá stavba  1.190.000,-K�
- st. poz. 1414m2 Kramolna-Lhotky, el.,plyn,voda na hranici, krásné        530,-K�/m2 
- st. poz. 2423m2, Králova Lhota,13 km od HK,slunný,rovina,dobrý p�ístup  500,-K�/m2

- st.pozemek 1179m2, Ho�i�ky, sít�, výhled na Orl. hory, klidná lokalita   693.000,-K�

AKCE

výprodej s
tře

šních oken

SLEVA až 5
0%

UZENÁ MASA
A UZENÁŘSKÉ VÝROBKY

UDÍME NA BUKOVÉM DŘEVĚ
V TRADIČNÍCH UDÍRNÁCH 
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REGINA® MANDLOVÝ KRÉM ORIGINÁL 
· pro suchou a citlivou pleť · obsahuje vzácný mandlový olej
· výborně hydratuje a regeneruje · chrání pleť proti stárnutí

Více informací najdete na:

www.reginakosmetika.cz

Žádejte ve své drogerii.

PŘEZOUT U NÁS SE VYPLATÍ!

=
SLEVA

100 Kč
NA MONTÁŽ

Za každou pneumatiku zakoupenou u nás získáváte slevu 100 Kč na montáž.

Ceny jako na internetu!

A
KCE!

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693

Po-Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS NÁCHOD
Náchod, U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516

Po-Pá 7:00 – 17:30, So 8:00 – 12:00

... a přezutí téměř zadarmo

                 

VerkVerkäufufer// -inin

IBS Scherer ist ein international agierendes mittelständisches Familienunternehmen.
IBS Scherer produziert in eigenen Werken sowohl die Gerätetechnik als auch die Reinigungschemie.
IBS Scherer ist internationaler Entsorger, recycelt in modernsten eigenen Anlagen die Altware 

und bringt sie in den Wirtschaftskreislauf zurück.

Für unsere Tochtergesellschaft in Nové Město nad Metují suchen wir ab sofort eine(n)

Verkäufer/ -in
für die Betreuung der polnischen Kunden im Innen- u. Außendienst 

und Einführung neuer Produkte
Wir erwarten:
��Verkaufsgeschick, technisches Verständnis, 
��Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
��gepfl egter Umgang mit Kunden am Telefon,
��zielorientiertes Arbeiten und geübter Umgang mit dem PC (Offi ce-Programmen),
��eine kaufmännische Ausbildung oder technische Berufserfahrung, idealerweise 
        im Verkauf / Kundenbetreuung.
��polnische Sprache als Muttersprache
��sehr gute Deutschkenntnisse 
��tschechische Sprache von Vorteil 

Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe, sind kreativ und sprachgewandt.

Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:
IBS Scherer GmbH  Gewerbegebiet                55599 Gau-Bickelheim
www.ibs-scherer.de  info@ibs-scherer.de          Tel. 06701 – 9383-0

Nové autobusové nádraží v Náchodě
 Kompletní rekonstrukci autobu-
sového nádraží připravuje náchod-
ská radnice. Akce přímo souvisí 
s opravou budovy vlakového nádraží, 
kterou České dráhy připravují na le-
tošní rok. Studii nového řešení auto-
busového nádraží vypracoval Atelier 

Tsunami. Ta si klade za cíl  vytvořit 
kvalitní a  bezpečné prostředí pro 
cestující a dopravce a současně chce 
vytvořit esteticky vlídné prostředí 
pro obyvatele Náchoda i návštěvníky 
z  celého regionu. Prostor před ná-
dražím je řešen komplexně, včetně 

rekultivace přilehlého parku. 
 Pokud půjde vše podle plánu, mělo 
by se se stavebními pracemi začít              
v letních měsících letošního roku. 

Karel Petránek, 
obrázky Atelier Tsunami

Pozor sezona 
začíná
 Víkend 24. a  25.března bude 
přát počasí a  zároveň zahájení 
sezony v  Ratibořicích. Přijďte 
pobýt a využít tradičního občer-
stvení u Mlýna.

„Když počasí dovolí, 
sejdeme se v údolí.“

Basketbal 
 Přijďte podpořit náchodské 
basketbalisty v  posledním kole 
Východočeské ligy, kde domá-
cí tým TJ SPŠ S  Náchod hostí 
v  hale na  stavebce v  sobotu 31. 
3. 2012 od 17:30h. v derby tým 
Chrudim a  v  neděli 1. 4. 2012 
od  10h. Vysoké Mýto. Za  celý 
tým Prouzová Simona



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

* Prodám DB 3+1 72 m2 v Náchod�, ul. Praž-
ská, plastová okna, zateplená fasáda, zd�né já-
dro, nové podlahy, po celk.oprav�. Cena 1,09 
mil.K�. TEL.:604 774 115
* Koupím byt 1+1(2+1);OV v �erveném 
Kostelci nebo v Náchod� v B�loveské ulici.Tel: 
737941711
* Pronajmu byt 2+1 v Náchod� - Staré M�s-
to.4000+inkaso. Tel.776109064
* Pronajmu DB 3+1 72 m2 v Náchod�, 
ul.Pražská, plast.okna, zateplená fasáda, zd�né 
jádro, nové podlahy, po celk.oprav�. Kauce 12 
tis.K�, nájem 5000,-K�. TEL.:604 774 115
* Prodám zcela nov� rekonstruovaný druž-
stevní byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2, 
vhodné i pro manažery. Cena: 666 000,- K� 
Tel.: 774 311 404
* Prodám zd�ný byt 3+kk v OV v Náchod�, 
Raisova ul., vým�ra 64 m2. Cena : 990 000,- K�. 
Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví v cen-
tru Náchoda, vým�ra 60 m2. Cena: 1 050 000,- 
K�. Tel.: 774 311 404
* Pronajmu 2+1 Náchod centrum, v cihlovém 
dom�, vlastní parkování, zahrada. Jen pro sluš-
né lidi. TEL.:777 828 428
* Koupím byt 3+1 v �eské Skalici.                        
Tel: 737 637 424
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 47,77 m2, s 
balk. a p�dním prostorem na spaní, v Náchod� 
na Lipím naproti hospod�, 2.NP, náj.+inkaso 
6.200, kauce 18.600.Tel.:608 90 30 70
* Koupíme byt v os. vl. 2+1, 3+1 v Náchod� 
nejl. Plhov, hotovost, tel.: 773 559 014
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 4+1 (116 
m2) v RD v B�ezové u Broumova s možností 
užívání nádherné zahrady, dílny 65 m2, vel-
kého sklepu a p�dy. Topení úst�ední na tuhá 
paliva, el.bojler. Náj.: 5.000, kauce 20.000, tel. 
608 90 30 70.
* Nabídn�te ke koupi byt 1+1, 2+1, 3+1 v 
Hronov� nebo �erv. Kostelci. Tel. 607 93 96 57
* Hledám byt v Náchod� 3+1 a chalupu.            
Tel: 775 777 073
* Pronájem 1+1 v Jarom��i cena 4.500,- K�. 
Info na tel. 603760858
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod a 
okolí. Tel: 774 777 073
* Pronajmu 1+1 v NA - St. M�sto. Levn�. Tel. 
737 411 933
* Prodám byt 1+1 v Náchod� a 2+1 v �eské 
Skalici. Oba mají okna do uzav�eného dvo-
ru, OV, slunné, cihlové. RK Nevolat. Tel. 
608 869 885
* Prodám 1+1 v NA - St. M�sto. Levn�. Tel. 
737 411 933
* Prodám byt 3+1 v Náchod�. Cena 960 000,-
K�. Tel. 776 114 975
* Hledám spolubydlící. Hledám pohodovou 
spolubydlící mezi 25-32 let. Byt se nachází 
tém�� v centru Náchoda (u bazénu). Jedná se 
o dv� menší místnosti. Soc. za�ízení + kuchy� 
spole�ná. Cena dohodou. Informace na tel. 
733 387 690
* Prodám cihlový byt 2+1, 1. kategorie v 
osobním vlastnictví, poblíž centra Náchoda. 
Tel. 736 158 059
* 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 udržovaný byt 1+kk (37 m2) v OV 
v panel. dom� v B�loveské ulici v Náchod�, 
klidné místo, krásný výhled. Cena dohodou. Tel 
602 575 252
* Prodám slunný DB 3+1 - Nové M�sto n.M., 
(Nad Stadionem). Nové stoupa�ky, plast. okna, 
net, p�edsí� dlažba. Cena 1 800 tis. K�. RK ne-
volat! Tel. 737 81 59 19
* Prodám družstevní byt 2+1 61 m2 se zd�-
ným jádrem, plastová okna, nová koupelna, na 
sídlišti v Náchod� Plhov�. Cena 690.000,-K�. 
Tel 602 575 252
* Pronajmu byt 3+1 (86 m2) �ást. za�ízený v 
Hronov�. TEL.:736 537 033
* Pronajmu �ást. za�ízený byt I. kat., 1+1 
v Náchod�, Komenského ulice, nájemné 
3500,-K� + inkaso. Platba m�sí�ní p�edem, 
vratná záloha 11500,-K�). Volný od 1. 4. 2012. 
TEL.:723 461 286
* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 m2) v 
secesním dom� v centru Náchoda, cena 60 K�/
m2. Tel 602 575 252
* Prodám družstevní 1+kk v Náchod� u poli-
kliniky, 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 byt 3+1 v Náchod�. Tel.:602 326 643
* Prodám DB 3+1 72 m2 �áste�n� za�ízený, 
lokalita Branka Náchod, cihla, 2. patro, bal-
kon, sklep, komora, možnost internetu, plyn. 
vytáp�ní. P�evod do OV 2013. Tel. 776 799 164 
(728 378 148). RK nevolat.
* Pronajmeme byt 1+1 v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 777 29 29 40, 608 976 956

* Prodám p�knou krajní garáž v �eské Ska-
lici. Plocha 21m2 možno použít i jako sklad a 
využít p�ilehlý pozemek. TEL.: 721 435 426
* Koupím zem�d�lskou p�du v okolí Nácho-
da, možný i pronájem. TEL.: 777 89 15 87
* Sháním v Náchod� a okolí do 30km RD 
nebo chalupu v cen� do 1,6 mil. Menší opravy 
nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám polovinu RD v �eské Skalici, dru-
hou polovinu je možné získat p�i dražb� v rám-
ci d�dic.�ízení. Topení plyn, dispozice - suterén 
- garáž, prádelna, WC, herna, 1.patro - obývací 
+ jídelní + kuchy�, koupelna, WC, 3 pokoje, 
terasa. TEL.:773 905 177
* Nabízím k pronájmu garáž v Náchod�, Za 
Rybárnou, cena 500,-K� /m�sí�n�. Ihned volná. 
TEL.723 636 910
* KOUPÍME A IHNED ZAPLATÍME STA-
VEBNÍ PARCELU PRO STAVBU RODIN-
NÉHO DOMU V �ERVENÉM KOSTELCI. 
TEL.: 777 036 772

* Prodám stavební pozemek v Dolní Ra-
dechové. Sít� na hranici pozemku. 2500 m2.             
Tel. 608 66 77 30

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

* Pronajmu zateplenou garáž ul. Smetanova 
v Náchod�. TEL.:606 390 144

* Koupím garáž v Novém M�st� nad Me-
tují Tel. 724 423 709

* Prodám d�ev�ný srub se zahradou, p�íjem-
né prost�edí u lesa, Hronov. Tel. 737 488 266

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

* Prodám ideální polovinu rodinného domu 
v Hronov�, k dispozici slunný byt v p�ízemí 
4+1 o celkové ploše cca 130 m2 k s plyno-
vým topením, k okamžitému bydlení, p�íp.ke 
komer�ním ú�el�m, další byt 1+1 v podkroví 
k rekonstrukci, p�da, sklepy, dvorek, malá za-
hrádka. Nutno vid�t, prohlídka po dohod� na 
tel: 775 612 995.
* Prodám stavební parcelu v Náchod�. Vý-
hled na zámek. Celý den na slunci. Rozloha 
850 m2. Inženýrské sít� v dosahu parcely. 
TEL.: 604 478 012
* Prodám RD nízkoenergetické d�evostav-
by v Novém M�st� n.M. - Jest�ebí, Mezilesí 
a Polici nad Metují. �áste�n� na splátky. Tel. 
603 525 531
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 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

* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl. 
do zelen� poblíž centra, + WC,v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj.1.500+el.+vody+ 
topení+kauce., tel. 608903070.

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

* Pronajmu prostory býv. OÚ v D. Rade-
chové �p.117. Jedná se o 5 kancelá�í, sklad a 
WC v p�ízemí domu s park.stáním, podl. plocha 
cca110m2, vytáp�ní akum. kamny. Nájemné 
4.500+inkaso, možno pronajmout i jednotliv�, 
tel. 608 90 30 70.
* Pronajmeme nebytové prostory v dom� �.p 
1742 Palachova ulice v Náchod� (bývalé PVT), 
u�ebny, kancelá�e, ordinace, kade�nictví, pedi-
kúra apod.. TEL.:777 130 410

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

* Prodám zánovní šatní sk�í�,  barva buk, 
levn� a dále starší funk�ní lednici za symbolic-
kou cenu. Tel.:607140476

* Mladý pár hledá pronájem p�kného bytu 
2+kk nebo 2+1 v Novém M�st� nad Metují. 
Tel: 603 291 156
* Pronajmu 3+kk 1. kat. v cihlovém dom� v 
centru Náchoda. Od 1. 5. 2012. Tel. 491 428 464
* 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
* Pronajmu v rodinném domku 3+kk. Ná-
jem v�etn� inkasa 8.000 K�. p�i nástupu dvoj-
násobek, v klidné �ásti Náchoda, zahrada. Tel. 
774 407 168
* Pronajmeme byt 1+kk v Náchod� na sídlišti 
u nemocnice. Tel. 777 29 29 40, 608 976 956
* Pronajmu byty v Náchod� 1+1 a gar-
sonka + 2+1 v �. Skalici, povinná kauce. 
TEL.:608 86 98 85

* 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 zahrnu-
ta el. energie. Pouze pro bezproblémové 
zájemce. Telefon 777 152 750 pouze v 
pracovní dny.

* Pronajmu byt 3+1 na SUN v Náchod�.
Byt je volný od 1. 5. 2012. Cena pronájmu je 
4800k�+energie,voda. Klidné místo v Modré 
ulici,vedle d�t. ordinace. volejte 728 339 620

*  Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 
v Náchod� ul. Kamenice. Byt je po rekon-
strukci a je v n�m všechno nové. Byt je vy-
baven velkou kuchy�skou linkou v�etn� no-
vých spot�ebi�� a lednice. K dispozici nová 
sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena nájmu 
5.400 K� + inkaso. Pouze pro bezproblémo-
vé a solventní zájemce. Kauce 8.000 K�. Te-
lefon 777 152 750 v pracovní dny.

* Prodám 1+1 32 m2 v OV Plhov Náchod, 
599tis.K�, nebo pronajmu, 5500,-K� v�.služeb, 
3 m�sí�ní nájmy kauce. TEL.:775 652 622

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

* 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 nut-
ná. Volné ihned. Tel. 736 688 742
* Prodám 3+1 s garáží v Mezim�stí, v OS, 
p�kný, po rekonstr. 608 077 174
* 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 Hronov�. 
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 Pivovarské 
ulici 662, v �eské Skalici, 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 v �eské Skalici, 6. podlaží, vým�ra 
71,5 m2. Cena K� 990 tisíc. Informace: tel. 
733 131 189
* 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

* Prodám pozemek v �. Kostelci u Kaštánku 
3500m2 (4parcely) pro výstavbu RD, inž. sít� v 
míst�, krásná lokal.,les, rekr.,731185873
* Prodám domek vhodný k rekreaci v Tepli-
cích nad Metují - D�dov�. Polosamota, slunce 
celý den, vlastní studna, klid, velký pozemek. 
Cena dohodou. Kontakt: 602 239 352. Poznám-
ka: Ne RK!
* Prodáme zasí�ovanou stavební parcelu pro 
stavbu RD, v Novém M�st� n.M., Na Františ-
ku, vým�ra 1180 m2,cena 980 K�/m2. foto na: 
pozemeknm.rajce.idnes.cz Tel.773585555
* Pronajmu dlouhodob� garáž 24 m2 + pod-
kroví, u hlavní cesty nad autobusovou zastáv-
kou v Náchod� na Lipím, proud zaveden. Ná-
jemné 1.000,-K� + inkaso. Tel.:608 90 30 70.
* Hledáme menší chalupu k trv. bydl., okr.
NA, RK, do 1, 5mil.Tel.: 721 146 244
* Sháníme zahradu m�že být i s chatkou po-
blíž vody, okolí Náchoda, �. Skalice nebo �. 
Kostelce. Tel.: 608 883 012
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, �. 
Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Nabídn�te prosím k prodeji menší d�m v 
N.M�st� n/Met. a okolí (cca do 2 mil.K�) nebo 
zd�ný byt po rekonstrukci (do 1,5 mil.K�) D�-
kuji, tel. 602 204 002.

* Prodám italské letní boty na klínku, nové, 
nenošené, vel.35, barva bílá. P�v. cena 1100,-, 
Nyní 800,- K�. TEL.:776 727 901
* Prodám novou plnodigitální manuální lí-
he� pro dr�bež na 60ks vajec, cena 3150 K�, 
tel. 733 483 672, líhe� pošlu na dobírku s návo-
dem, postupem i se zárukou.
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem - 
travní substrát, ideální k obnov� a zakládání 
nových trávník�, do skleník� a výsadb�. Cena 
470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám palivové d�evo suché balené v pyt-
lích. TEL.:604 84 41 42

* KOUPÍME PIANNO POKUD MOŽNO 
PRVOREPUBLIKOVÉ. TEL.: 776 247 247
* 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�. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. P�ijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré pohlednice a vojenské foto-
gra	 e do 40 let, dob�e zaplatím.724 251 357
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a ob-
jektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. Kou-
pím také stereokotou�ky, meoskopy a jiné fotop�í-
slušenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné 
jednání platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* 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, MÄR-
KLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoapa-
ráty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, knihy od K. 
Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené p�edm�-
ty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, 
komiksy a �asopisy, LP desky, staré pohlednice 
i celé sbírky. Tel. 777 579 920

* Hledám starší, slušnou, šikovnou a �asov� 
nezávislou paní - �ešku na výpomoc v domác-
nosti pro nechodící ženu na 4 hodiny dopoled-
ne. Jen vážné zájemkyn�. Náchod- St. M�sto. 
Tel. 605 310 823

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�o-
vino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�tví, lis-
tí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. Tel: 
774 740 614

* Prodám Renault Twingo 1.2 16 Vr. v 2002, 
najeto 125000km pravid. servis nové rozvody 
a olej, p�vodní lak, 4 x airbag, dalk.centrál.
immobiliser, el.ovl.oken. skv�lá spot�eba, po-
jistka, nové pneu, p�kný stav cena 44 900k� 
tel.777 104584
* Prodám 4 ks letních pneu. Rozm�r 215/65 
R16C. 2 ks 8 mm - 1500,-K�/ks. 2 ks 6 mm - 
900,-K�/ks. Tel. 603 70 78 50
* Prodám litá kola na Fiat Punto - i s letní-
mi p ks 8 mm, neu (50 % vzorku). Zahrádka na 
Punto - 3 dve�.Tel.608 066 699
* Prodám ŠKODA FABIA COMBI r. v. 2004, 
nebourané, 1. majitel, bílá, klima, po�íta�, cen-
trál, radio s CD, el. okna, ABS, TK 01/2013. 
Cena 75.000 K�. Tel. 606 330 606
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felícia nap�.sv�tla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, �ela, dve�e, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám motocykl KENTOYA 50 4T, 100% 
stav, jako nový, najeto 1 400 km, rok výroby 
2004, cena 10 000,- tel 605 246 800
* Prodám Fiat Punto 1.1, r.v. 95, STK/emise 
nové, cena dohodou. Tel. 776 06 04 92
* Prodám DAEWOO KALOS sedan 1.4, r. v. 
2003, 1. majitel, najeto 82 tis. km, servisní kníž-
ka, STK do 07/2013, �ervená metal. + 4 zimní 
pneu s disky + st�ešní nosi�. Cena dohodou. 
TEL.:737 813 409 
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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

Náchod-Rybárna - Větší zděná chata s poz. 2086 m2..1,5 mil.Kč, Č. Kostelec-Lhota-Komer. objekt (užit.194 m2) ......1,98 mil.Kč,6000/měs.
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-centrum - Víceúčel. RD-byt 3+1 s ordinací (vlast. vstup)....2,99 mil.Kč+Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup. středisek ....... 460.000,-Kč!
Broumov - Pronájem nebytových prostor u příjezdu k náměstí-nyní kavárna se zázemím+prodejna (celkem 60 m2) .......... 10.000,-Kč/měsíc
Meziměstí u Broumova - RD s většími pozemky (7263 m2).....1,55 mil.Kč, Olivětín u Broumova-Byt 3+1 OV s vel. lodžií .........530.000,-Kč
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, N. Město n/M-centrum - Pronájem nových, exkluz., nepotravinář. obchodů a kanceláří na atraktivním místě .......od 12.000Kč/měsíc
N.Město n/M-centrum - Pronájem  nových, nadst. vybavených bytů 3+1-info v RK, Č. Skalice-Pronájem bytů 1+kk-2+1... od 2.700,-Kč/měsíc

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

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

TEL.:606 270 421

DLUH�M
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852

POZVÁNKA NA FLORBAL 

PLAY-DOWN

FTS Florbal Náchod

vs. SED Havlíčkův Brod

Další informace:
Náchodští začali boj o udržení 1. ligy ve fl orbalu 
na půdě soupeře a po prohře 11:9 a výhře 4:5p 
se přesouvá série za stavu 1:1 do Náchoda. Play-
down se hraje na  3 vítězná utkání, a  tudíž již 
v  neděli může být rozhodnuto o  postupujícím 
do 2. kola play-down. 

Přijďte náchodské hrače podpořit. 

3. zápas série:
                   Začátek: 24. března 2012

                                      od 19 hodin

        Místo konání: SH TJ Náchod

                                       „Plechárna“

4. zápas série:
                   Začátek: 25. března 2012

                                       od 17 hodin

        Místo konání: SH TJ Náchod

                                       „Plechárna“

Vystudovaná laborantka s maturitou a praxí
v oboru chemie, mikrobiologie a zdravotnictví, 
hledá práci v okrese Náchod, HK. Nástup ihned. 
Případné nabídky volejte na 723254069.

Zajímavá příležitost pro každého
Společnost BEFORIO s.r.o. hledá
Obchodní zástupce pro prodej 

v oblasti energetiky
Výborné platové podmínky

Kontakt: 605 415 183  
kovar.beforio@email.cz

VELIKONOČNÍ 
PŮJČKA

volejte 774 849 363

snadná, rychle dostupná půjčka
vyřízení do 24 hodin
přímý investor žádný podvod
žádat mohou důchodci, OSVČ, 
matky na MD, lidé na ÚP

  PRODEJ MULČOVACÍ KÚRY 
  A PÍSKŮ
  SLEVY LEDVICKÉHO UHLÍ

Paliva Vojtěch Náchod
491 428 594
775 720 820

Po-pá 7,15 – 15,00 hod.



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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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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��

v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

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

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

NABÍZÍM VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE 
- základy, základové desky, hrubé 
stavby, zámkové dlažby, okrasné zíd-
ky, rekonstrukce starých dom� v�etn� 
subdodávek s materiálem i bez.

Tel. 491 423 632, 608 211 148

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

Smetanova 2065, 547 01 Náchod

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

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%

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

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

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 	 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• 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

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

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

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Okrasné zahrady
Návrhy a realizace okrasných zahrad.
Kompletní realizace okrasných zahrad včetně doplňků.
(okrasná jezírka, skálové útvary, atd, údržba výsadby)

JAZ-Červený Kostelec
20 let profesní praxe

Mobil: 606 547 289                          

E-mail: zahradniarchitektura@email.cz

Opravy komín�
rychlé a solidní jednání

tel. 731 745 270

Zámecký hotel
v Náchodě přijme 

KUCHAŘE/KU
Zkušenost nutná

Více info na tel. 604 893 939

NOVĚ ROZVOZ PIZZY
a jídel pro NÁCHOD
rádi Vám dovezeme pizzy, čerstvé těstoviny, 
mexická jídla, zeleninové a těstovinové 
saláty a spoustu dalších pochutin až k Vám 
domů nebo do fi rmy.

Více informací na www.pizzeriestella.cz
nebo volejte a objednávejte na tel:491 481 234

Kojenecký dětský svět SOVIČKA
AKCE NA M�SÍC B�EZEN 2012

➢ D�ev�ná židli�ka               900,-        649,- K�
➢ Chicco ko�árek Polar spor�ák s vl. taškou       7.999,-     5.999,- K�
➢ Monitor dechu Nanny                                          2.550,-     2.350,- K�    
   (+plážová taška v hodnot� 400,K�)    
➢ ESITO souprava tepláková tlapka                         379,-         329,- K�  

VÝPRODEJ KO�ÁRK� KOLEKCE 2011 !!!

Prodejny:

Náchod, Tyršova 63
Tel.: 491 424 130

Týništ� nad Orlicí, Lipská 809
Tel.: 494 371 990 www.kojenecke.cz

Navíc v období od 15. 3. do 30. 4. 2012 DÁREK
Kvalitní plážová taška v hodnot� 400 K� ke každé
autoseda�ce, ko�árku golfá�i, d�tské postýlce,
monitoru dechu Nanny a k nákupu nad 999,- K�.



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV
�ENÁ �ASEM“
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Dva jazyky 

v jedné knize 

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“.

Replika božích 

muk
 Knihovna v  Polici nad Metují 
spolupracuje s  knihovnou v  polské 
Swidnici na  zajímavém projektu 
podporovaném rovněž ze zdrojů 
EU. Jedná se o  přípravu speciální 
pubikace, kterou napíší i  ilustrují 
české a  polské děti, přičemž fi nál-
ní knížka bude obsahovat vytvoře-
ný příběh v  české i polské jazykové 
mutaci.Práci na knize, která by měla 
vyjít v květnu t.r., jim ulehčí spolu-
práce s  dospěláky – spisovatelkou 
Beátou Ostrowickou a ilustrátorkou                
Joannou Zagner - Kolat 

    Červenokostelecká radnice vzorně 
pečuje o  drobné sakrální památky 
v  příměstských lokalitách města. 
Příkladem je nedávná výměna Bo-
žích muk v  Olešnici provedených 
z nevhodného druhu červeného pís-
kovce. Celá boží muka byla kopíro-
vána do vhodnějšího druhu pískov-
ce odolnějšího proti erozi a  replika  
byla osazena na místo původní  stav-
by. Její  části byly zatím uskladněny 
na  tamní faře. Po  Olešnici se nyní 
pozornost zaměří na  Boží muka 
v lokalitě Stolína. 

Revitalizace areálu Tepny začne v dubnu
 Významnou investici v  řádu 
stovek milionů korun čeká v  příš-
tích dvou letech prostor v  oblasti 
bývalé Tepny na Plhově v Náchodě. 
Již v dubnu začne holandský inves-
tor s  demolicí části bývalé Tepny 
v  Tepenské ulici a  na  jejím místě 

vznikne parkoviště přibližně pro 
250 aut. V oblasti za Lidlem a ved-
le objektu v majetku Elektro Dra-
pač připravuje fi rma J.T.H. Jarosla-
va Třešňáka výstavbu obchodního 
centra a  na  něj navazujícího In-
tersparu. S  těmito soukromými 

aktivitami úzce souvisí dopravní 
řešení celé lokality, na  které se 
bude společně podílet stát s generální 
opravou Plhovské ulice a kruhového 
objezdu u  Itálie, soukromí investoři 
s  obslužnými ulicemi a  parkoviš-
ti a  město Náchod, které připravuje             
rekonstrukci Tepenské ulice. 
 S  ohledem na  rozsah připravo-
vaných změn a velikost dotčeného 
území svolal starosta Náchoda Jan 
Birke na  úterý 13.března pracovní 
setkání všech zúčastněných sub-
jektů. Hlavním tématem bylo řeše-
ní dopravního napojení parkovišť 
a  obslužných komunikací dané 
lokality na  hlavní Plhovskou ulici 
a kruhový objezd u Itálie a násled-
ná koordinace projektantů všech 
zainteresovaných stran tak, aby se 
co nejvíce eliminovaly dopravní 
problémy v této části města. 

Karel Petránek

BŘEZEN – s chutí na kurty vlezem

ricochet  *  squash  *  stolní tenis
Házenkářská hala – Hamra Náchod   Tel.: 602 886 577

Squash Centrum Náchod

Házená - po bronzu i stříbro
 Po  dvou týdnech od  dosažení             
bronzové příčky v  Jičíně vyrazili mi-
nižáci v  sobotu 10.3.2012 na  zimní 
turnaj v  házené 6+1 do  Kutné Hory. 
Z  původně přihlášených šesti týmů 
se nakonec turnaje zúčastnily pouze 
čtyři, takže se narychlo měnil herní 
systém. Kluci proto hráli s  každým 
týmem dvakrát. Domácí Spartu Kutná 
Hora a  Sokol Úvaly přehráli celkem 
snadno a všechny čtyři zápasy vyhrá-
li. S týmem Handball Liberec už tolik 
štěstí neměli. První zápas prohráli 1:3. 
Ve  druhém zápase se ujali vedení až 
na 2:0 a vypadalo to na správnou od-
vetu. Stačilo však nedat jeden sedmi-
metrový hod a promarnit jeden rychlý 
protiútok. Liberec vyrovnal a nakonec 
vyhrál těsně 4:3. Naši kluci tak obsa-
dili druhé místo (1. Handball Liberec, 
2. HC TJ Náchod, 3. Sokol Úvaly, 4. 
TJ Sparta Kutná Hora) a rozšířili svou 
sbírku trofejí.
 Kromě poháru za  druhé místo putuje 
do  Náchoda i  individuální cena pro 
nejlepšího hráče turnaje, kterým byl 

vyhlášen Tomáš Lipovský. Ceny pro 
nejlepšího brankáře a střelce si odvezli 
hráči vítězného Liberce.
 Složení: D. Komárek, R. Nagl (14), T. 
Lipovský (11), L. Novohradský (4), D. 
Kocián (1), L. Vlček, J. Zetek, J. Prokop, 
R. Hartman, T. Cvejn.

 Aby mohla tato tradice v  Náchodě 
pokračovat, zveme do  našich řad 
nové hráče ročníku 2002 až 2004, pro 
které pořádáme nábor. Ten se usku-
teční dne 10. 4. 2012 od 16 do 17 ho-
din v  házenkářské hale ,,Plechovka“ 
Na Hamrech.                                     (PL)

��Starosta Jan Birke představuje chystané investice v oblasti bývalé Tepny

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“  DUBEN 2012

5. 4. – ve 14 hod.

 „Lodí za krásami světa“ 
/3. část/ – exotické země,  

promítání připravil  
p. Josef Zavřel

12. 4. –  ve 14 hod. 

„Jičínsko“ 
fi lm a promítání připravil

p. Slávek Hlaváč                          

19.4.  – ve 14 hod. 

 „Tyrolské Alpy–Sulden“
fi lm připravil a promítání 

doplní vyprávěním 
p. Zdeněk Nývlt

25. 4. – v 6 hod. 

odjezd na zájezd

s programem: 

 Kozákov, exkurze ve sklárnách 
v Železném Brodě, Dlaskův statek 

v Dolánkách, zámek Sychrov, 
penzion Libuň pozdní oběd, 

Libosad u Jičína. 

Záloha 200,- Kč /SD/ Doplatek 

na vstupy v autobuse 150,- Kč. 

Ještě jsou volná místa –                      

zájemci se mohou přihlásit 

vždy ve čtvrtek 

v Harmonii 2 po 13. hod.

26. 4. – ve 14 hod.

Vzpomínky z klubové 

činnosti v minulém roce
 pro nás natočil a promítne 

p. Slávek Hlaváč.

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 18. dubna od 

14.hod. v restauraci Vatikán  

„Cestománii po Česku“ 
-  výlet do Prahy

Zároveň se budou brát přihlášky 
na 5ti denní zájezd na Plzeňsko 

/záloha 900,-Kč/.

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky v klubovně 
Harmonie 2,  Rybářská 1819, kde se v dubnu sejdeme při následujících programech:


