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Příští Echo vychází 19. dubna 2013
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jaro 1421 - v Broumově posádka biskupa 

z Vratislavi a slezských šlechticů

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

Nejlevnější okna

Veka v regionu
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ObchodOBCHODNÍ 

DŮM
ul.Plhovská 1098, Náchod 
(bývalý Nábytek - vedle Koberců Brázda)

Trutnov Na Stuze 30 
(bývalá Poliklinika)

TEXTIL - OBUV - HRAČKY - HODINY 
- GALANTERIE - DOMÁCÍ POTŘEBY
BYTOVÝ TEXTIL - UMĚLÉ KVĚTINY 
A DALŠÍ ZBOŽÍ PRO CELOU RODINU

Chytrý nákup 15. a 16.4.2013

Nákup nad 1001,-Kč 
- SLEVA 10%
Dostanete kartu na slevu + malý dárek
Nejlepší ceny v Náchodě 
3x týdně NOVÉ ZBOŽÍ
Velký výběr
Prodejní plocha 1200 m2

Otevřeno po - pá 8.00 - 18.00
                          so 8.00 - 14.00
Přijmeme PRODAVAČKU

NOVĚ OTEVŘENO

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

Hlavu 
vzhůru!
 Na večerní obloze můžete (při 
dobrém počasí) v  období od  7. 
do  25. dubna sledovat průlety 
Mezinárodní kosmické stani-
ce ISS. Stanice obíhá ve  výšce 
400 kilometrů a jedná se o jedi-
né lidmi trvale obydlené místo 
ve  vesmíru (samozřejmě kromě 
Země). Nejste – li si jistí, v  jaké 
části noční oblohy máte stanici 
hledat, můžete použít dotaz na 
e – mailovou adresu: preletyiss@
seznam.cz, ze které vám bude 
režimem automatické odpovědi 
zaslána mapka a aktuální údaje. 
Hlavu vzhůru, my tady na Zemi 
nejsme ve vesmíru osamoceni...  

Modeláři 
na Broďáku
 V  období od  19. do  21. dubna 
proběhne na hladině rybníka Brod-
ský u  Červeného Kostelce setkání 
lodních modelářů. Těšit se můžete 
nejen na  rychlé čluny a  plovoucí 
modely známých lodí, ale i na leta-
dla přistávající či vzlétající z vodní 
hladiny. Bližší informace o  akcích 
na Brodském získáte i z prezentace 
www.campbrodsky.cz   

foto: Archiv 
Klubu lodních modelářů Náchod
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH
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Netradiční pečení
 Česká kuchyně nabízí nejrozmanitější recepty na dorty, koláče a jiné sladké 
dobroty, které mohou být součástí slavnostního oběda nebo pohoštěním pro ná-
vštěvy. Každá hospodyňka má své prověřené postupy, jak vykouzlit co nejlepší 
moučník, ale tu a tam neškodí vyzkoušet něco nového a hosty překvapit netra-
dičním kulinářským dílem. Uvádíme dva recepty, které jistě příjemně překvapí 
i největší mlsouny.

Slaný koláč

Těsto: 30 dkg hladké mouky, 150 g másla, 1 dcl vody, lžička soli
Náplň: 2 jarní cibulky, 100 g uzeného masa, 100 g anglické slaniny, 3 toustové chleby, 
4 vejce, 2 lžičky mouky, 2 zakysané smetany, libeček, petrželka, 100 g ementálu, sůl
 Mouku, vodu a sůl smícháme s rozpuštěným máslem. Utvoříme těsto, které 
vyválíme a dáme do formy. Nasypeme nakrájenou jarní cibulku, uzené maso, 
slaninu a  toustový chleba. Rozmícháme vejce s mouku, zakysanou smetanou, 
nasekanou petrželkou a libečkem. Nasypeme do formy a zasypeme strouhaným 
sýrem. Pečeme asi 20 min

Mrkvový dort

suroviny: máslo na vymazání formy, hrubá mouka nebo strouhanka na vysypání 
formy, 125g hladké mouky, 1 lžička jedlé sody, ½ lžičky mletého kardamomu nebo 
1 lžička mleté skořice, ¼ lžičky soli, 2 velká vejce, 110g krupicového cukru, 65g třti-
nového cukru, 80g nízkotučného jogurtu, 60ml slunečnicového oleje, 200g jemně 
nastrouhané mrkve
cukrová poleva: 150g moučkového cukru, 1 lžíce citrónové šťávy, 2 lžíce vroucí vody

 Troubu předehřejeme na 180°C. Dortovou formu o průměru 20cm vytřeme 
máslem. Na  dno formy dáme pečicí papír, opět vytřeme a  vysypeme hrubou 
moukou, případně strouhankou.Ve středně velké míse promícháme mouku, 
jedlou sodu, kardamom a sůl a dáme stranou. V menší míse utřeme dohladka 
vajíčka, oba druhy cukru, jogurt a  olej. Pak vajíčkovou hmotu opatrně přeli-
jeme k  suché směsi a mícháme, dokud se všechno nespojí. Nakonec přidáme 
mrkev a vše přesuneme do připravené formy. Pečeme asi 40 až 45 minut. Potom 
do dortu zapíchneme špejli abychom zjistili, jestli už je dort upečený.
cukrová poleva: prosátý cukr nasypeme do  mísy, přidáme citrónovou šťávu,  
vroucí vodu a utřeme na hladkou lesklou směs.

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

Talíř plný chutí

a vůní

 

Rodinný dům ve vilové čtvrti v Novém Městě nad Metují Krčín ......................................5 500 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě – Pod Montací, okrasná zahrada, sklípek, dílna.........................2 390 000,- Kč
Zděná chatka s pozemkem o výměře 1 096 m2 v Náchodě Pod Vyhlídkou .......................1 380 000,- Kč
Budova s výrobně skladovacími prostory v centru Náchoda v Orlické ulici .......................3 990 000,- Kč
Firemní zrekonstruovaný, oplocený objekt v České Skalici do pronájmu .......................35 000,- Kč/měs.

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Zrekonstruovaný rodinný 
dům v Zábrodí část Horní Ryb-
níky. Nová střecha, garáž, vinný 
sklípek, venkovní kryté posezení, 
oplocený větší pozemek.ýýýýý p

Cena. 2 990 000,- Kč

Jarní tvoření s babičkami
 V  pátek 5. 4. 2013 jsme zaži-
li netradiční výtvarnou výchovu. 
Pozvali jsme si do  třídy své ba-
bičky, se kterými jsme si různými 
výtvarnými  technikami vytvořili 

pestré výrobky s  jarní tematikou. 
Moc jsme si to užili a ve třídě za-
vládla jarní atmosféra a pohoda.                      

Žáci 2.A ZŠ T.G. Masaryka 

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁN

 Po  celý den bude na  krytém 
podiu probíhat bohatý kulturní 
program a  současně doprovod-
ný  program v  Městském muzeu 
a na Zámku Josefa Bartoně – Do-

benína proběhnou Zámecké trhy, 
výstava auto moto VETERÁNŮ 
a VLÁČKŮ.  Spousta atrakcí a zá-
bavy pro nejmenší návštěvníky 
i dospělé.  Občerstvení zajištěno

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2013 jsme vzpomenuli 4. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Zdeňka Citová 

touto cestou děkuje všem 
za projevenou soustrast 
při úmrtí svého manžela
pana Jaroslava City.

MONA vybojovala 14x zlato, 1x stříbro!
 Přesně takový počet cenných 
kovů si přivezly náchodské mažo-
retky MONA z prvního kvalifikač-
ního kola MČR v  mažoretkovém 
sportu 2013. To se pro letošní rok 
uskutečnilo v  sobotu 23. března 
v nedalekém Trutnově.
 Sezóna tak děvčatům zača-
la opravdu úspěšně. Z  celkových 
patnácti startů si totiž na  konto 
připsala neuvěřitelných čtrnáct 
prvenství a  jedno krásné druhé 
místo. Dech se tak ve  sportovní 
hale tajil nejen publiku, užaslé-
mu nad novými a  originálními 
choreografiemi, ale i  samotným 
náchodským slečnám při vyhlašo-
vání výsledků.
 Akce se započala v brzkých ran-
ních hodinách soutěží skupin a již 
před polednem, bylo všem pří-
tomným jasné, že Náchod posbírá, 
co jen bude možné. 

 Všechny zmíněné formace zís-
kaly samozřejmý postup do  se-
mifinálových kol, z  nichž jedno 
letos opět proběhne 19. května 
na domácí půdě – na náchodském 

zimním stadionu. Budeme se těšit 
na Vaši podporu.        

Veronika Pecoldová, 
MONA Náchod o. s.

Přijďte fandit 

HÁZENÉ !!
 V sobotu 13. dubna se v Nácho-
dě v hale „Plechovka“ na Hamrech 
od 8.30 uskuteční druhý turnaj sku-
piny „A“ jarní části INTER REG ligy 
házené mladších žáků. Náchodský 
tým mladších žáků má na  svém 
kontě takové úspěchy, jako je cel-
kové vítězství v podzimní části této 
soutěže, v rámci zimní přípravy pak 
4. místo v  turnaji v  Jičíně, 2. místo 
v turnaji v Novém Veselí na Moravě 
a 3. místo v turnaji ve Zruči nad Sá-
zavou. V prvním turnaji jarní části 
soutěže, který se konal v Liberci, ob-
sadil tým Náchoda 3. místo za týmy 
Jičína a Liberce „A“. Obě tato druž-
stva se představí i  na  náchodské 
palubovce a kromě nich ještě týmy 

Liberec „B“ a  Pardubice. Posledně 
jmenovaný se do  skupiny „A“ pro-
bojoval díky vítězství v prvním tur-
naji jarní části skupiny „B“.
 Chcete-li vidět bojovnost a nasa-
zení mladých náchodských házen-
kářů, přijďte je v sobotu 13. dubna 
v  8.30 do  „Plechovky“ povzbudit. 
Vstup je zdarma, občerstvení je 
možné v místním baru.
 A komu by nestačil zážitek z tur-
naje mladších žáků, může se v 17.00 
těšit na stejném místě na zápas 17. 
kola 1. ligy mužů mezi domácím 
HC TJ Náchod a  týmem TJ STM 
Olomouc. Po  16 kolech je Náchod 
na krásném 5. místě.                  (PL)

Mistrovství ČR 
v benchpressu
 V  Náchodě proběhne 20. dub-
na Mistrovství České republiky 
v  benchpressu (od  11 hod. v  Di-
vadle Dr. Čížka). Od 19 hod. pro-
běhne tamtéž galavečer spojený 
s  touto sportovně – společenskou 
akcí. Těšit se můžete na  řadu za-
jímavých hostů a  účastníků: (na-
příklad) Jiří Havrda – Mistr Světa 
v benchpressu,  Josef Furin – Mistr 
Světa  v kulturistice, Miloš Šnajdr – 
rekordman v mrtvém tahu. Vstup 
na  mistrovské závody je zdar-
ma, lístky na galavečer získáte na 
www.kupvstupenku.cz. Čeká vás 
exhibice, adrenalin, zábava i  slo-
sovatelné vstupenky. Poznamenej-
te si do diářů, přijďte fandit i po-
bavit se! 

Pöpperle rozdával zlato
 Zimní Stadion v  Náchodě hos-
til turnaj mladších žáků v  ledním 
hokeji. Turnaje se zúčastnila muž-
stva z  Nového Bydžova, Opočna, 
Frýdlantu a  Náchoda. Náchodští 

mladší žáci v prvním zápase pora-
zili Opočno 3:0, v  druhém zápase 
nestačili na  Frýdlant  výsledkem 
3:5 a  v  posledním zápase základ-
ní skupiny porazili Nový Bydžov  

a  to výsledkem 6:3. Dvě vítězství 
zajistila Náchodu postup do fi nále, 
kde mladíci narazili opět na  Frý-
dlant. Utkání bylo velmi vyrovnané 
a  na  konci zápasu byl na  světelné 
tabuli výsledek 4:4, takže došlo 
na  samostatné nájezdy, ve  kterých 
nebyl ani jednou překonán ná-
chodský brankář Zdeněk Jirman 
a  jedinou brankou rozhodl René 
Poul. Náchod tedy v  závěrečném 
turnaji sezóny slavil vítězství.
 Finálovému utkání přihlížel 
a také povzbuzoval náchodský od-
chovanec Tomáš Pöpperle, bran-
kář týmu HC Lev Praha, který 
na  závěr turnaje předal sady me-
dailí a vítěznému týmu i pohár.
 Děkujeme Všem sponzorům, ro-
dičům a především městu Náchod 
za podporu při organizaci turnaje.

Martin Kosík, trenér mužstva

20. dubna 2013 na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují
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Okénko 
energetického poradce XVI. 
VÝZVA 
 Vážení čtenáři mého okénka, 
k 6. 5. letošního roku spouští poprvé 
naše kancelář po velmi dobrých zku-
šenostech s  fi remní klientelou v  roce 
2011 a  2012 individuální cenovou 
poptávku na dodávku plynu pro do-
mácnosti se spotřebou nad 10 MWh 
plynu ročně. 
 Našich 300 klientů z řad domácnos-
tí se to samozřejmě týká automaticky. 
Píši to hlavně pro ty z Vás, co si chtějí 
zajistit příští topnou sezónu co mož-
ná nejlevnější. Víte velice dobře, že 
ve velikosti je síla a pokud chcete do-
sáhnout na špičkovou cenu plynu, tak 
jako jedinec toho nedosáhnete. 
 Naše kancelář bude poptávat množ-
ství větší než 5 000MWh plynu na rok 
2014 pro naše klienty z  řad domác-
ností. Pokud se k  našim stávajícím 
klientům budete chtít přidat učiňte 
tak do 30.4. 2013. Vše je zdarma.  Po-
třebujeme od Vás pouze roční vyúčto-
vání plynu (ne starší dvou let) a pokud 
využíváte nějakého alternativního do-
davatele plynu (ČEZ prodej, Bohemia 
Energy, Centropol a  podobně), tak 
i kopii smlouvy.
 Po  zkušenostech z  minulých let 
si troufáme tvrdit, že se dostaneme 
k  hranici 800,- Kč/MWh bez DPH 
se stálým měsíčním platem 0,-Kč 
– 50,-Kč. Takovéto ceny rozhodně 
nenajdete v žádných cenících.  

 Pro srovnání uvádím ceny za MWh 
nejdůležitějších dodavatelů (bez 
DPH): 
RWE..............................1122,-Kč/MWh 

nové letní ceny po topné sezóně 
994,- Kč/MWh 

ČEZ Prodej..................1047,-Kč/MWh 
nové letní ceny po topné sezóně

982,-Kč/MWh
Bohemia Energy..........1062,-Kč/MWh 

nové letní ceny po topné sezóně 
zatím beze změn

Centropol.....................1052,-Kč/MWh 
nové letní ceny po topné sezóně

944,- Kč/MWh
 Současné ceny našich klientů: 
pod 850,-Kč/MWh
 Při spotřebě domácnosti ve výši 20 
Mwh/rok plynu chceme docílit úspory 
oproti výše uvedeným dodavatelům 
více jak 7000,-Kč/rok. 
 Při spotřebě domácnosti ve výši 30 
MWh/rok chceme docílit úspory více 
jak 10 000,-Kč/rok.  
 Protože tato akce je organizačně 
a časově náročná, tak pokud se jí bu-
dete chtít zúčastnit s našimi stávající-
mi klienty, budeme také potřebovat 
vaší součinnost a  znát vaše telefoní 
číslo a mail.
 Myslím, že touto akcí naplníme 
naše fi remní motto:  ,,Energetické 
dobro - Zlepšujeme situaci na  trhu 
s energiemi.‘‘

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, produktový specialista a naceňovač poradenské společnosti 
OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 552 03 Česká Skalice 
mbors.optimalenergy@seznam.cz, tel.731 508 654 , www.optimal-energy.cz 

Dannyho kavárna má nový bar
 Ing. Aleš Cabicar /TOP09/, ná-
chodský radní a  předseda před-
stavenstva Beránek Náchod a.s. 
nám odpovídá na otázky týkající 
se kulturně – historického kleno-
tu Náchoda, Hotelu U  Beránka 
a Divadla Dr. Josefa Čížka.

* V pátek 5. dubna jste po kratší pau-
ze otevřeli zrekonstruovanou Dan-
nyho kavárnu. Jak jste s  výsledkem  
spokojen?

 „Myšlenka provést významné úpra-
vy interiéru Dannyho kavárny vznikla 
již v  minulém roce, kdy se  předsta-
venstvo jednoznačně ztotožnilo s nut-
ností tento záměr provést. Faktem je, 
že původní stav, tj. umístění onoho 
baru – katafalku v zadním traktu byl 
dosti nešťastný, zejména z  pohledu 
obsluhujícího personálu. Navíc jsme 

se i  v  interiéru chtěli více přiblížit 
secesnímu architektonickému stylu, 
ve kterém byl Beránek v roce 1914 po-
staven. Jsme si vědomi, že máme čest 
spravovat něco výjimečného, a  tak 
jsme i  postupovali. Z  mnoha diskusí 
s  pronajímatelem a  dodavatelskými 
fi rmami  vznikl postupně detailní 
projekt, jak a kam nový bar zapraco-
vat do interiéru, zároveň jsme použili 
látkové tapety v secesním stylu a do-
koupili potřebný nábytek do  zadní 
části, která doposud nebyla plně hosty 
využívaná. A já se nedivím, bylo tam 
dosti neútulně.“

* Byl takový rozsah nutný? Vždyť 
ekonomická situace dnes příliš ne-
přeje rozsáhlejším investicím.

 „To může být jeden postoj, ale není 
to ten náš. Navíc, což je velmi důležité, 
tato interiérová přestavba byla poři-

zována z námi vydělaných prostředků 
a já naopak jsem názoru, že po prvot-
ních úpravách jídelny a  částečně ka-
várny byl tento krok nutný. Beránek 
se opět stal kultivovaným  místem pro 
odpočinek s  nesporným historickým 
mementem. Nebylo to jednoduché, to 
přiznávám. Řada z nás má jistě v pa-
měti Beránek tak, jak když jsem tam 
já před 2 lety vstoupil jako nově jme-
novaný předseda představenstva – tzn. 
zanedbanost, neprofesionalita, navíc 
stále s vykazovanou ztrátou. To je snad 
dnes již minulostí.  Chtěl bych tímto 
poděkovat nejenom naším zaměst-
nancům, ale i všem dodavatelským fi r-
mám, zejména pak fi rmě Helta Koop, 
které pochopily výjimečnost Beránku 
jako takového.“

* Čekají Vás v  dohledné době ještě 
nějaké významné opravy?

 „Ano, v následných týdnech bude-
me instalovat nové chladící zařízení. 
Na tuto akci nám zastupitelé poskytli 
investiční dotaci. Výměna stávajícího 
zařízení je nutná, a to ze dvou podstat-
ných důvodů – dnešní směrnice EU 
již neumožnují užívat typ chladiva, 
který dnes ještě používáme, a tudíž je 
reálné nebezpečí, že při jeho uniku či 
nutnosti doplnění do oběhu již nebu-
deme moci dosáhnout projektované-
ho výkonu. A to by se mohlo negativ-
ně odrazit nejenom v letním provozu 
samotného Divadla Dr.  J. Čížka, ale 
i hotelu, jídelny, kavárny, zkrátka celé-
ho objektu. Po tomto bychom snad již 
měli být z nejhoršího venku.   

Připravil Karel Petránek

Založení nové tradice

Neregistrovaní dospěli do fi nále

 V pátek 29. března se ve své pracovně 
setkal starosta města Náchoda Jan Birke 
s policejním prezidentem plk. Mgr. Mar-
tinem Červíčkem, který přijal starostovo 
ofi ciální pozvání. Společné setkání po-
kračovalo v  obřadní síni a  to za  účasti 
dalších významných hostů - senátora 
a  hejtmana Královéhradeckého kraje 
Bc.  Lubomíra France, ředitele Kraj-
ského ředitelství policie plk.  Mgr.  Jana 
Švejdara, vedoucího územního odboru 
Náchod plk. JUDr. Davida Fulky a v ne-
poslední řadě náchodských policistů. Je-
jich ocenění bylo také hlavním důvodem 
tohotosetkání.
 Starosta města Náchoda se u  příle-
žitosti návštěvy policejního prezidenta 
plk. Mgr. Martina Červíčka rozhodl za-
vést novou tradici – udělit ocenění vy-
braným náchodským policistům za pří-
nos pro město Náchod.
 Ocenění náchodští policisté - nprap. 
Mgr. Jana Pecoldová, por. Bc. David Kult, 
pprap. Václav Stehlík, nstržm. Tomáš 
Umlauf a pprap. Otto Tietze – převzali 
z  rukou starosty města Náchoda Jana 
Birke pamětní listy, místostarosta Tomáš 
Šubert předal oceněným drobné dárky 
a  tajemnice MěÚ Náchod Mgr.  Hana 

Mílová dárkovou tašku s  upomínkový-
mi předměty.
 „Nesmírně si vážím spolupráce s ná-
chodskou policií při zajištění bezpeč-
nosti a pořádku ve městě, proto jsem se 
rozhodl zavést tuto tradici, kdy máme 
jako představitelé samosprávy možnost 
osobně poděkovat řadovým policistům 
za  jejich každodenní úsilí, tvrdou práci 
a nasazení“, uvedl starosta Jan Birke.
 Z  obřadní síně náchodské radnice 
odcházel s  oceněním i  starosta měs-
ta Náchoda Jan Birke, kterému. ředitel 
Krajského ředitelství policie Králové-
hradeckého kraje - plk. Mgr. Jan Švejdar 
– udělil medaili  za  aktivní spolupráci 
mezi organizačními články Městského 
úřadu Náchod a Policie ČR Královéhra-
deckého kraje v  oblasti veřejného po-
řádku, boje s kriminalitou, mezinárodní 
spolupráce, tvorby koncepce a realizace 
jednotlivých činností.
 Na  závěr předal starosta vedoucímu 
územního odboru Náchod Krajského 
ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje – plk.  JUDr.  Davidu Fulkovi – 
prapor města Náchoda, který zcela jistě 
zaujme důstojné místo v prostorách ná-
chodského obvodního oddělení.         NA

 V  pondělí 8. dubna 2013 se v  ob-
řadní síni náchodské radnice usku-

tečnilo slavnostní vyhlášení výsled-
ků ligy neregistrovaných hokejistů 

„O  putovní pohár města Náchoda“ 
v  sezoně 2012/2013, kterou pořádalo 
Město Náchod a HC Náchod na Zim-
ním stadionu v  Náchodě. Do  ligy se 
v této sezoně přihlásilo celkem sedm 
družstev, což reprezentuje 168 hráčů.
 Hrálo se tzv. tříkolově, hráči ode-
hráli od  října 2012 do  března 2013 
celkem 63 zápasů. Ceny hráčům pře-
dal starosta města Náchoda Jan Birke.
„Srdcem jsem stále hokejistou, jsem 
tedy rád za  každou příležitost setkat 
se s hokejovými nadšenci. Náchod je 
navíc v letošním roce držitelem titulu 
Evropské město sportu a  právě pod-
pora sportu všech obyvatel bez ohledu 
na věk nebo profesionalitu je základní 
myšlenkou tohoto prestižního oceně-
ní“, dodal starosta.                            NA

 Tým studentů Jiráskova gymnázia  
v  Náchodě složený z  10 soutěžících 
studentů, 3 náhradníků a doprovázejí-
cí paní profesorky Kolářské se ve středu 
27. března 2013 zúčastnil v prostorách 
hradeckého Adalbertina krajského 
kola debatní soutěže Studentská Agora. 
Soutěž se skládá z debat desetičlenných 
týmů na předem známá nebo v přípa-
dě dalších fází soutěže i  na  neznámá 
témata. Tým náchodských studentů 
absolvoval před soutěží tvrdou přípra-
vu, která již od začátku nesla své ovo-
ce. Díky výborně připraveným faktům 
a argumentům k jednotlivým tématům 
náchodští gymnazisté jasně postoupi-
li do semifi nále. Zde přišla z pohledu 
Náchodských nejtěžší výzva – los jim 
přidělil tým Biskupského gymnázia 
z Hradce Králové. Zde se sluší připo-
menout, že v předchozím ročníku tým 
této školy porazil Náchodské ve fi nále 
a ovládl soutěž i  v  celostátním měřít-
ku. Tým Jiráskova gymnázia to však 
již nedovolil opakovat a  díky skvělé 
připravenosti a  výbornému výkonu 

celého týmu postoupil do  fi nále, kde 
se setkal s broumovským gymnáziem, 
který porazil s hodností účastníka ce-
lostátního fi nále. Stalo se tak mimo 
jiné díky Karolíně Pěčkové, která byla 
vyhlášena nejlepší debatérkou soutěže. 
Nutno podotknout, že celý tým podal 

heroický výkon, tvrdá příprava, které 
každý obětoval nejednu bezesnou noc, 
se vyplatila a  tým Jiráskova gymnázia 
se bude snažit svůj úspěch zopakovat 
v celostátním fi nále v prostorách Par-
lamentu ČR. 

Martin Mareš 

Tým Jiráskova gymnázia slaví úspěch ve Studentské Agoře
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C D S  N á c h o d
připravilo pro Vás, majitele všech kategorií vozidel, jarní akci

prodej a montáž pneu všech 

druhů a rozměrů
předsezonní kontrola, 

dezinfekce, doplnění 

a revize klimatizací 

vozidel

A TO VŠE ZA VELMI VÝHODNÝCH CENOVÝCH PODMÍNEK

DÁREK 
letní koncentrát Berner do ostřikovačů na 4 litry 
- pouze při využití servisu klimatizací 
   a pneuservisu

Kontakty:  CDS s.r.o. Náchod 

e-mail: petrek@cdsnachod.cz

                nosek@cdsnachod.cz

mob.:   602 416 975, 

                602 415 723 

Kde nás najdete:

v centru Náchoda, vedle 

autobusového nádraží 

v Náchodě.

Provozní doba:

Po - Pá: 6 - 18 hod

         So: 6 - 12 hod 

y 

v

PNEUSERVISPNEUSERVIS KLIMATIZACEKLIMATIZACEVolejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

Tranzit městem nebo obchvatem?  
 V otevřeném dopise (viz ECHO 8.3.2013) byl starosta Nového Města n.M. 
vyzván, aby byl iniciátorem veřejné diskuze ke komplexnímu řešení dopravy 
při změně územního plánu.  Podnětem byla studie krajského úřadu „Brána 
k sousedům“, která problém tranzitu od Rychnova k Trutnovu a dále do Pol-
ska řeší jižním obchvatem Nového Města směrem k Č.Skalici a dále k dál-
ničnímu přivaděči na  Jaroměř. Dopis upozorňuje na nevýhody stávajícího 
návrhu přeložky I/14 přes střed města i na v  té době utajenou změnu polí 
v trase možného obchvatu na stavební parcely pro neprůhledné obč.sdružení 
K-47 z Boru u Skutče. Starosta P.Hable označil dopis za útok na představitele 
samosprávy města s řadou nepravd. Ty ale nebyly čtenářům sděleny. Kde vidí 
radnice nepravdy a proč je výzva k diskuzi útokem?  Na Stanovisko radnice 
zveřejněné na stránkách města odpověděl Petiční výbor dopisem s požadav-
kem na zveřejnění. To se do uzávěrky tohoto čísla nestalo.          
     Ve veřejné diskuzi je možné zvažovat, zda přeložka I/14 středem města 
přinese více kladů či záporů. Ověřili jsme si, že názor většiny občanů je to-
tožný s tím naším. Občanům města přeložka téměř nic kladného nepřinese. 
Vedením města uváděný argument o  přeložení trasy I/14 z  Husova nám. 
směrem k Malecí je nicotný, neboť všichni víme, že přes historické jádro těžká 
tranzitní doprava s hlukem a prachem neprobíhá. O ostatních zmiňovaných 
negativech již radnice mlčí (navýšení intenzity kamionové dopravy, zvýšení 
hluku a emisí na Malecí, Františku, rozdělení města atd.). O absenci jakékoliv 
diskuze svědčí, že studie krajského úřadu „Brána k sousedům“ byla projed-
návána v září 2012, radní a zastupitelé se o ní dozvěděli teprve od signatářů 
otevřeného dopisu v prosinci 2012. Neuvěřitelně brilantní manipulací s fakty 
je, že „do této chvíle nedošlo k žádným změnám či úpravám návrhu ÚP“.  To 
je pravda, pokud vezmeme tento návrh jako výchozí. Bereme-li jako výchozí 
dosud platný územní plán, tak se v návrhu nového územního plánu proka-
zatelně „podařilo“ změnit pozemky v trase obchvatu zakoupené neprůhled-
ným Občanským sdružením K-47, Bor u Skutče na stavební parcely.  Kdo se 
za tímto sdružením skrývá a kdo změnu prosadil?  Možná, že by odpověď 
vyjasnila, proč je odpor vůči obchvatu.      
    Důrazně odmítáme obvinění o matení veřejnosti. Petiční výbor nezpo-
chybňuje proces vykonávaný státní správou a je si vědom, že  „veřejné pro-
jednání“ územního plánu podle stavebního zákona se uskutečňuje až po fi -
nálním zpracování a projednání s dotčenými orgány. Nyní je však ten správný 
čas k podávání připomínek občanů k návrhu ÚP. Termín končí 18.4.2013 !  
Vedení města, svolejte před tímto datem veřejné shromáždění pro občany 
a vysvětlete své záměry s tranzitní dopravou! Nabídněte nám, jakožto zástup-
cům veřejnosti, prostor pro vysvětlení argumentů. Teprve poté můžete od-
mítnout tvrzení o oddalování diskuze s občany.
     Plně souhlasíme s tvrzením pana starosty, že je tento způsob komunikace 
nešťastný, neefektivní a pro značnou část veřejnosti nesrozumitelný.  Veďme 
veřejnou diskuzi. Cílem Petičního výboru je vymezení územní rezervy pro 
obchvat Nového Města nad Metují a děkujeme všem občanům za podporu.  

Petiční výbor „za vymezení územní rezervy pro obchvat Nového Města 
nad Metují v návrhu územního plánu“  (Echo - pi)

Obr.: Varianty řešení tranzitní dopravy v  N.Městě n.Metují. Žlutě trasa z  návrhu nového 
územního plánu. Červeně trasa navrhovaná Petičním výborem s pozemky Obč.sdružení K-47

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

V přírodě si tělo tuž!
 Imperativ z  našeho titulku se 
dobře hodí na tělocvičnu v přírodě 
v  nedalekém polském lázeňském 
městě Duszniki Zdrój. Vybavena je 
dřevěnými posilovacími a cvičební-
mi stroji. Podle stavu vaší momen-

tální „pozimní a  časně-jarní kon-
dice“ je pro vás připraven malý či 
velký cvičební okruh. A že na to ne-
máte chuť ani peníze? Potom vězte, 
že cvičení zde je bezplatné. Ostatní 
závisí na vás....

„Půjčili mocnáře, 

co hřeje na tváře“
 Pokud se vypravíte do  Národního 
muzea v Praze na výstavy spojené mo-
tivem starého CaK mocnářství, možná 
tam objevíte i šátek s podobiznou císa-
ře Františka Josefa I. Jedná se o  jeden 
z 20 exponátů, které na výstavy se sou-
hrným názvem Monarchie zapůjčilo 
do Prahy Muzeum textilu v České Ska-
lici. Kromě „mocnáře, co hřeje  na tvá-
ře“, putovaly z  českoskalických depo-
zitářů směr hlavní město i  vzorníky 
textilí, stroje atd. Smyslem  pražských 
výstav s  českoskalickou participací je 
ukázat průmyslový a technický pokrok 
(v tomto případě textilního průmyslu), 
který v určité epoše dostihl i  relativně 
konzervativní a agrárně zaměřenou říši 
habsburského panovnického domu. 
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POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

• bez registr
• bez poplatk  p edem 
• odhad zdarma 
tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cztel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cz
Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . 

OBRA TE SE NA NÁS! 

CSOB_Platebni_karty_Posta_inzerce_255x121.indd   1 2.4.13   12:03

Relax. centrum SHANTI 
přijme kosmetičku
znalost doplňování umělých řas 
a nehtové modeláže výhodou. 
Prac.doba 4 dny od 13 do 20h. 

Víceletá praxe, spolehlivost 
a pečlivost podmínkou. 

Kontakt: apduela@centrum.cz, 
pouze SMS na 606 758 675.
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* Pronájem bytu 3+1-Nájemné 3900+služ-
by 2000  a sklepního bytu 1+1- Nájemné 
2500+služby 490 v  centru města Náchod 
u  Okresního soudu. Ulice Palachova 1457.
Elektriku si platí sám nájemce. Tel.:775 
061 233.
* Pronajmu nový byt 3 +1 v  Hronově-
-Padolí,ve 3.patře, 68m2, plně zařízený ná-
bytkem,sporák,lednice,pračka, plyn. kotel. 
K bytu patří sklep 2,25m2,balkon 3,65m2, par-
kování u  domu. Občanská vybavenost max 
10min. chůze. Volný od  května 2013. Nájem 
6600,-Kč služby,kauce nutná. Tel. 721 612 422, 
721 968 252
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným 
výhledem v N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 
777 602 884. Cena: 999 000,- Kč
* Prodám z  velké části zrekonstruova-
ný byt 4+1  v os. vlastnictví v  Náchodě.Tel. 
777 602 884. Cena: 1 250 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, os. vlastnictví 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. 
Cena: 2 190 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v  centu Náchoda 
ul. Komenského.  Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 6 000,- Kč/měs. + sl.
* Prodám byt 1+kk 40 m2 v OV na SUN  v Ná-
chodě. Ihned k  nastěhování. Cena 290.000,-
Kč. Při rychlém jednání možná sleva. TEL.:
603 77 90 92, 732 870 795 RK NEVOLAT
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1, 74 m2 
ve  4.NP v  Náchodě sídl. Branka. Nájemné 
5.000,-Kč + inkaso 1.653,-Kč + kauce, tel. 
608 90 30 70.
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 
ve  2.NP v  Náchodě na  Lipím naproti hos-
podě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 
18.000,-Kč, tel. 608 903 050.
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP,  plast.
okna, v  nově zrek.domě v  NA  poblíž centra. 
Náj. + zál. 5.500Kč + kauce 16.500Kč, tel.: 
608 903 070
* Pron.dlouh.byt 2+1 v  os.vl., 53m2, 1 NP, 
v NA-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zatep-
lení. park u domu, náj. 4.000Kč + voda + el. +  
plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  RD ve  V.
Srbské, se zahradou, park u domu. Vše nové, 
pl.okna, zateplení, kuchyň, koup., dřev.oblož.
dveře. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kau-
ce, 608 903 070
* Pronajmu dlouhod. byt 1+1 v  NMnM 
na Malecí, 35m2, 2.NP, sklep, plast.okna. Ná-
jem 5500 Kč vč. záloh. Kauce nutná! Volný 
ihned. Tel. 774 117 864
* Prodám garsonku Běloveská ul. Náchod, 
panel, 10.patro, OV, volný od května, náklady 
měsíc cca 2500,-, zateplen, plast.okna. Cena 
500.000,-Kč. TEL.:732 841 636
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 s balkonem  
v Náchodě na Brance, cihlová zástavba, pěkné, 
klidné prostředí. TEL.:732 167 291
* Prodám nebo vyměním za 1+1  + doplatek 
byt 3+1 v OV Náchod Plhov.TEL.:773 339 800
* Prodám 3+1 Václavická ul.Náchod, 63 m2, 
zděný, 2.patro, OV, ihned volný, náklady mě-
síc cca 4000,-Kč, plast.okna. Cena 1.025.000,-
Kč. TEL.: 732 841 636
* Pronajmu byt 1+1 45 m5 ve Velkém Poříčí, 
200 m od náměstí. Po rekonstrukci, kuch.lin-
ka, sporák, plovoucí podlahy, plastová okna, 
zatepleno. 4000,-Kč + 2000,-Kč inkaso. Kauce. 
TEL.:603 49 54 79
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
 s balkonem na pěkném místě v Náchodě. Vol-
ný ihned. Tel. 732 167 291
* Koupíme byt v  OV min. 3+1 nebo men-
ší RD, okolí Police n. Met. - Náchod. Tel. 
605 464 230
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě  neda-
leko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného 
domu, má 75m2. Jsou tu nová plastová okna, 
nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven 
kuchyňskou linkou se sporákem. K  bytu pa-
tří i půda a  sklep. Veškerá občanská vybave-
nost v dosahu 5 minut chůze. Parkování před 
domem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný 
ihned. Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3+1 v České 
Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 
72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez slu-
žeb), jistina Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na  Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nut-
né dílčí opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. Info: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 
3+1, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Náchodě, 
Bílá 1961, výměra 44,01 m2, 3. poschodí. Cena 
Kč 340 tisíc. Info: 733 131 189.
* Pronajmu studentský pokoj v  RD  v  No-
vém Městě n.M., zavedený internet. TEL.:
775 00 93 93
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 1+ 1 a 2 + 
KK  v Hronově a Velkém Dřevíči, kauce nut-
ná. Ceny od 3.200 + inkaso. Tel. 602 133 173, 
email renestarkov@seznam.cz

* KOUPÍM RD V  POLICI N.METUJÍ.   
TEL.777 121 117
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného 
domu   na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

* Hledám pronájem garáže v NA   na síd-
lišti u  nemocnice nebo v  blízkém okolí. 
Zn.: Dlouhodobě. Tel. 775 435 958

* Prodám RD. Rekonstrukce nutná.   Na Ná-
chodsku. Cena dohodou. RK NEVOLAT!!! 
Tel.č.776 240 093
* Koupím RD nebo chalupu k celoroční re-
kreaci, pozemek výhodou. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel 739 500 530

* Koupím les v  okrese Náchod.   Tel.: 
736 653 367
* Prodám, nebo pronajmu pěknou krajní 
garáž v  České Skalici. Plocha 21m2, asfalto-
vá cesta možnost využít přilehlý pozemek. 
Vhodné i jako sklad nebo zázemí pro rybáře. 
Cena 63 000,-. TEL.: 721 435 426
* Prodám garáž v  Náchodě za  Rybárnou. 
 Cena dohodou. TEL.:723 624 821
* Prodám krásný stavební pozemek ve Stolí-
ně u Červeneho Kostelce, komplet zasíťovaný, 
obecní příjezdová komunikace, klidné místo 
vyměra 2111m2 cena k  jednání 399Kč/m RK 
nevolat. TEL.:775 324 350

* Prodám nebo pronajmu nový RD v Polici 
n.M..   TEl:603 525 531
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou 
 - klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 
volejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné mís-
to. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Pronajmu RD na  pěkném místě u  obory 
v Novém Městě nad Metují.   Cena 8000,-Kč 
+ režie. Tel. 731 655 265

* Prodej 2 objektů zařízených pro opra-
vu aut   včetně pozemků v Náchodě. Mi-
nimální cena 1,8 mil. Kč. RK nevolat. Tel.
607 57 99 90

* Koupím pozemek na stavbu RD ve Velkém 
Poříčí, děkuji za nabídky. TEL.:775 324 350
* Prodám RD Náchod, Kašparák, 6+1+ 
šatna, 2 koupelny, prádelna, sklep, garáž 6 x 
10 m, zimní zahrada, bazén. Vytápění - pára, 
klimatizace, krbová kamna, nízké náklady 
na vytápění. Okrasná zahrada. 4,5 mil. Kč, tel.: 
602 302 897. RK NEVOLAT!!! foto: http://adi-
re12313.rajce.idnes.cz/Nachod
* Prodej stavebního pozemku v  Náchodě 
k.ú.Babí, p.č.54, plocha 508 m2, p.č.297/1, 
plocha 554 m2. Napojení na inž.sítě z přilehlé 
komunikace. Příjezd po asfaltové komunikaci. 
Cena 200.000,-Kč. TEL.:775 061 233

* Pronajmu garáž v  Náchodě - „u  řeky“.   
Dlouhodobě - ihned volná. Cena 800,-Kč/
měs. Tel. 777 109 962 (odpoledne - večer)
* Pronajmu obchod v  Náchodě na  Kame-
nici, 80 m2, volné od  července 2013. Tel. 
605 450 384
* Pronajmu v  Hronově malou kancelář - 
nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, 
s  příslušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /
měsíčně. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výraz-
ná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S VÝLOHAMI   60m2 V HRONOVĚ ;VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, 
KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD;NÁJEM-
NÉ 3.000,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč 
+ ZÁLOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464

* Pronajmu nebo prodám zařízený druž-
stevní byt 3+1  u nemocnice v Náchodě. Spě-
chá. Tel. 606 625 907
* Pronajmu 1+1 35m2 v Hronově.  Byt je čás-
tečně zařízen, volejte 602 133 173
* Pronajmu byt 2+1 u Nového Města n.M..  
RK NEVOLAT! TEL.:602 875 447

* Pronajmeme 2 + jíd. + kk ve Vysoko-
vě dole, po  celkové rekonstrukci, nová 
kuchyň, koupelna, částečně vybaven. Ply-
nové topení, možno přidat kamna. 2 skle-
py, půda, parkování, častý autobus. Tel. 
776 492 977

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk (38m)   
na  sídl. u  nem. v  Náchodě. Nájem + zálohy 
6.500,-Kč. Ihned volný. Kauce nutná. Volejte 
od 17 do 19 hodin, tel. 608 770 988
* Prodám, pronajmu byt 3+1 v OV, sídliště 
SUN, ul. Bílá 8.podlaží. Případně vyměním 
za 1+1 v OV, pouze SUN. tel. 602 115 649
* Prodám byt 2+kk, Nové Město n. M., 57m2, 
1NP, zděný, plast. okna, zateplený, po rekon-
strukci. tel: 776 334 707
* Pronajmeme zařízenou garsonku (26 m2)   
v centru NA, 2 postele, pračka, lednice, šatní 
skříň atd. - vše nové. Nájem 3500,-Kč + ener-
gie. TEL.:739 564 889
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Nácho-
da   a  1+1 v  Náchodě, povinná kauce, volné 
ihned. TEL.:608 869 885
* Pronajmu garsonku v  centru Náchoda 
- 35 m2, I.patro, po rekonstrukci, k bytu ná-
leží sklep, parkování u domu, cena vč. služeb 
5500,-Kč, kauce 9000,-Kč. tel. 775 064 084
* Pronajmu 1+kk se sklepem v  Hronově 
u centra. Pěkný, nový byz, vestavěné skříně, 
kuch.linka, lednice. Nájem 3500,-Kč + režie. 
Kauce 7000,-Kč. TEL.:777 595 888
* Pronajmu byt 1+1, Náchod, Kladská 
1523, 1. patro, 38,5 m2, dům zateplen, nájem 
3.500 + 2000 zálohy, kauce, volný ihned. Tel. 
777 606 801
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově.   Tel. 
608 11 00 41
* Prodám byt 1+1 v  Novém Městě Městě 
n.M.    na Malecí, družstevní. Cena 499 tis.Kč. 
TEL.:777 08 31 31
* Pronajmu byt 2+1 v  Polici nad Metují.   
Na sídlišti. Tel. 777 60 35 62
* Pronajmu byt 1+1 v  Polici n.M.   TEL.:
777 121 717
* Prodám byt 3+1 v OV v cihlovém domě 70 
m2 + 70 m2   sklepních prostorů v Novém Měs-
tě n.M. k  tomu 8 parkovacích míst. Vhodné 
i ke komerčním účelům. TEL.. 774 678 899
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, sídliš-
tě u  nemocnice. Cena nájmu včetně energií 
5500,- Kč. Kauce 15000,- Kč. Tel:603 163 664
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+1   
o  výměře 81 m2 s  nově vyrobenou kuchyň-
skou linkou, s  komorou a  balkonem, ve  2. 
poschodí v Náchodě nedaleko náměstí. Volný 
ihned. Nájemné do 6000 Kč měsíčně + zálohy 
na  služby. Kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. 
Tel. 602 872 451
* Rodina se dvěma malými dětmi hledá 
pronájem vybaveného 4+1 nebo alespoň 
3+1 bytu nebo domu   v klidné lokalitě v Ná-
chodě, nebo blízkém okolí. Jsme pořádkumi-
lovní slušní lídé, nekuřáci a  máme rádi svůj 
klid a  soukromí. Možný začátek pronájmu 
pravděpodobně červen - červenec, ale zále-
ží na  nabídce. Ledničku a  pračku máme, ale 
nábytek, apod. kupovat nechceme. Volejte 
na 733 698 201 nebo pište na \“eva.klusakova
@live.com\“.
* PRODÁM BYT 3+1 OV v  Náchodě 
na SUN.   Zateplený, moderní kuchyň se spo-
třebiči, nová okna, zděné jádro, 74 m2. Byt je 
v 1.NP, velmi pěkný, tel.731 134 298. RK ne-
volat.
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě n/Met.   
Byt je po rekonstrukci. Kauce 20000,-Kč. Vol-
ný od 1.5.2013. tel 608 323 373
* Pronajmu garsonku v klidné části Nového 
Města n/Met.   Dům je po rekonstrukci, zatep-
len, plastová okna, výtah, možnost internetu. 
Nájemné 3600,-Kč + energie. Kauce 15000,-
Kč. Volná ihned. tel. 608 323 373
* Prodám byt 3kk, 70m2 v  centru Hronova. 
Více informací na http://www.bezrealitky.
cz/nemovitosti-byty-domy/227130-nabidka
-prodej-byty-hostovskeho-hronov

* Prodám kompletně zasíťovanou stavební 
parcelu 600m2, na krásném klidném místě 
poblíž centra Náchoda. Cena: 340.000,-Kč. 
Tel: 737 786 812
* Koupím RD nebo chalupu v dobrém sta-
vu   na  vesnici s  dobrou obslužností. Tel. 
739 486 403
* Prodám v  Červeném Kostelci nedokon-
čenou novostavbu   RD v  žádané lokali-
tě, ing.  sítě zavedeny, pozemek 700 m2 Tel. 
608 245 634
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku   
v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464

* Prodám akrylátovou vanu 1,6 m + před-
ní panel za  500,- + umyvadlo se skříňkou 
za 300,-. Jako nové. TEL.:737 842 099
* Prodám dětskou rohovou dvoupostel s při-
pevněním na  zeď   a hracím prostorem pod 
postelí. Přidám rohovou polici, věšák s botní-
kem, lampičky a stropní světlo. Foto na vyžá-
dání. Cena 4.500Kč.TEL.: 608 476 920
* Prodám novou sklolaminátovou vanič-
ku k  bazénu, 70x70x20 cm, modrá. Tel. 
604 203 001
* Prodám piano značky BONHART   ve velice 
dobrém stavu. Mail- kolarova31@seznam.cz
* Prodám pěknou kuchyň, barva bílá a bor-
dó, - 3 roky stará, jako nová, masiv, moderní 
pojezdy, s vysokou „špajzovou“ skříní, původ-
ní cena 78 000,-Kč, nyní 38 000,-Kč, rozmě-
ry šířka - 330 cm, výška v max. bodě 205 cm, 
hloubka 60 cm. Tel. 720 337 166
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k obnově a zakládání 
nových trávníků, do skleníků a výsadbě, cena 
470,- Kč/1 m3, dále dřevní štěpku, vhodnou 
na  topení nebo jako mulč na  záhonky či za-
hradu, cena 350,-Kč/m3. Dovoz zajištěn vozi-
dlem Avia nebo LIAZ. Tel: 775 959 962
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
 Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám větší množství použitých matrací 
o   rozměru š.90 x d.200 x v.14 cm. v  dobrém 
stavu. Cena dle dohody á 1ks 300,- 500,-
Kč / dle odebraného množství. Info. na  tel 
602 135 441
* Prodám starší laserovou, barevnou, mul-
tifunkční tiskárnu zn. RICOH - AFICIO 
1224C. Formát A3, a  A4 - kopie, tisk, sken. 
Hmotnost 70kg cena k jednání 4.000,-Kč. Tel. 
602 135 441
* Prodám krmnou řepu a á 200 Kč/q a čer-
nou ředkev. e-mail: vl.koucourek@seznam.
cz, tel. 732 381 524, Koucourek, Slavětín
* Spokojený, doma krmený vepř na  pro-
dej, možno i  v  půlkách. TEL.:495 436  937, 
722 51 51 31
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200Kč 
www.levnelihne.cz, tel. 733 483 672

* Koupím knihy Verna, May a  jiné dobro-
družné nejlépe do 1948. TEL.:722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky, Čína, Československo a jiné. Dále 
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré hračky zn. ITES, KDN, 
IGRA, a jiné i na bowden, vláčky apod. TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
 TEL.:724 020 858
* Koupím housle, violu, cello, basu i  staré 
a pošk. 604 737 990
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, ban-
kovky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* SHÁNÍM STARÝ KOČÁREK LIBERTA 
S  OKÉNKY, POUZE V  DOBRÉM STAVU. 
TEL.: 774 899 324
* Sběratel koupí do  své sbírky pivní tác-
ky a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393
* Koupím housle, violu, cello, basu i  staré 
a pošk. TEL.:604 737 990

* Jsem vyučená švadlena, momentálně 
na  mateřské a provádím úpravy a  opravy 
oděvů, zkrátím délku kalhot, sukní atd.Výmě-
na zipů u  bund, kalhot nebo sukní. LEVNĚ. 
Více informací Tel.:604 349 703 nebo http://
www.svadlenka-kulisek.estranky.cz/ nebo 
nakoukněte co právě prodávám http://www.
mimibazar.cz/bazar.php?user=31545
* Hledám spolehlivou paní na  dopoled-
ní úklid  i  víkendy podmínkou v  Náchodě. 
TEL.:602 411 808
* Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos 
letáků do  domovních schránek ve  vašem 
okolí. Odměna je vyplácena týdně. Tel.:
723 917 250

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

Rychlá půjčka
hotovostní i bezhotovostní

Volat kdykoli

Tel. 722 732 992

Máte hodně půjček? Nevíte kudy 
kam? Schází Vám každý měsíc pár 

tisíc korun? 
Rádi Vám pomůžeme a snížíme splátky 

Vašich půjček aby Vám zůstalo více 
peněz k pohodovému životu. 
Volejte nebo zašlete SMS na 

tel. 601 555 127

Prodejna Galanterie Police n. M., Tomkova ulice

LIKVIDACE ZÁSOB 
s 50% SLEVOU

TEL.: 731 741 586, 723 650 404

* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a domků  i po malování a rekon-
strukci, drobné domácí opravy, praní a žehlení 
prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496
* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO 
JAZYKA  PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČI-
LÉ V POLICI NAD METUJÍ. Tel. 776 156 668
* SOKOL H.Radechová hledá hráče/čku 
 pro okresní přebor  stolního tenisu. TEL.:
732 154 934
* Vyučená švadlena nabízí šicí práce:  opra-
vy oděvů, výměny zipů, zakázkové šití atd. 
Po domluvě přijedu, vyzvednu a přivezu ho-
tové zpět. Tel. 775 233 540

* Prodám pro Fabia (2. generace)  čtyři ori-
ginál plechové disky se zimním obutím Ma-
tador Nordica 165/70 R14 81; pneu vhodné 
na dojetí v letních sezonách nebo na 1 zimní 
sezonu: cena za  komplet 3190,-Kč; Prodám 
2 ks ojetých letních pneu Goodyear Excellen-
ce 205/55 R16 91V; vhodné na 1 sezonu; cena 
za pár: 590,-Kč; TELEFON 602 140 859
* Prodám dodávku skříňovou.  Mercedes 310 
D. TEL.:603 525 531
* Koupím Babetu typ 210 v  dobrém stavu. 
 TEL.:723 811 016 
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dům se zahradou v Náchodě

Info: http://alenachod.sweb.cz

Kadeřnictví Natáčka v Náchodě 

přijme KADEŘNICI 
s praxí a částečnou klientelou.
Pinkavová, tel.: 776 001 323

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

cz

cars.cz

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

TURBOSERVIS
AUTOKLIMATIZACE

WWW.GTcars.CZ

20%
SLEVA

NA JARNÍ 
PREZUTÍ PNEU

Náchod, Bìloveská 637, tel.: 775 047 428

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

TEL.:606 270 421

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

AUTO - MOTO
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

DOPAS Náchod s.r.o., nabízí
• přistavení, odvoz, případně pronájem kontejnerů 
    o objemu 2–7 m3

• nosič kontejnerů Liaz nebo Avia
• přepravu sypkých hmot
• nákladní doprava 3–25 t
• zemní práce

Kontakt:  Dopas Náchod s.r.o., Na Skalce 208, Náchod,
               Tel.: 603 412 554, 491 428 612  fax.: 491 421 128

e-mail: fi rma@dopas-na-sro.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
250,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.dvere.inu.cz

Prodejna
•Domácí potřeby

•Elektro
Plhovské náměstí  

(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

www.dpna.czwww.dpna.cz

Vše do kuchyně:Vše do kuchyně:  varné konvice, varné konvice, 
sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky, 

pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečenípračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení

Sáčky do vysavačů:Sáčky do vysavačů:
ETA, BOSCH, ZELMER….apod.ETA, BOSCH, ZELMER….apod.

Pro kutily: Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny, těsnění, tmely, PV pěny, 
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky, 

instalační a spojovací materiál….instalační a spojovací materiál….

Žárovky Žárovky 25,40, 60, 75,100 W25,40, 60, 75,100 W

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
DÁRKOVÉ POUKÁZKY 
NOVINKY SPRO, DAIWA, CORMORAN

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

I.patro

DUBEN -20% 
SLEVA NA 

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

HYDROIZOLACE STAVEB

SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ

www.LTIZOLACE.cz
Tel.: 736 603 169 * info@ltizolace.cz

střechy * terasy * balkony * základové 

desky * jezírka * bazény
www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

Motorest U Lípy 
ve Svinišťanech

Vás srdečně zve 
ve dnech 20. a 24. 4. 2013

od 10 do 22 hodin na

ŘÍZKOVÉ HODY
V sobotu 20.4. od 19 hodin

Hudba k tanci a poslechu
Country skupina 

„TAK JAKO DŘÍV“
Těšíme se na Vaši návštěvu

Rezervace na tel.: 739 078 003

T.J. Sokol Nové Město nad Metují

nabízí pronájem 
zavedeného klubu 

Dorazka 
nebytové prostory o celkové 

ploše 355 m2 

Vhodné jako vinárna, taneční 
klub nebo herna. 

Více na webu: 
sokol-novemestonm.webnode.cz

Email: sokol_novemestonm@
centrum.cz

Telefon: 606 662 086

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

Nezbytné uzavírky
 Dovolujeme si touto cestou in-
formovat občany a  návštěvníky 
Náchoda, že od  2. dubna do  20. 
června 2013 budou postupně uza-
vírány z  důvodu výměny vodo-
vodního a  kanalizačního potrubí 
místní komunikace v ulicích Přík-
rá, V Dolcích, Okrajová, Truhlář-
ská, Hrušková, Jabloňová, Tichá 
a Ungrádova v katastrálním území 
Babí u Náchoda.

 Práce budou prováděny po-
stupně a  občané budou předem 
informováni a uzavírce před jejich 
objektem. Objížďky budou vedeny 

po  souběžných místních komuni-
kacích.
 Další uzavírkou, na kterou chce-
me řidiče upozornit, je uzavírka 
silnice č. III/285 26 na  Novém 
Hrádku. Tato komunikace bude 
uzavřena v  termínu od  2. dubna 
do 23. října 2013 z důvodu výstav-
by kanalizace a  její rekonstrukce. 
Objížďková trasa je vedena po sil-
nicích č. III/285 25 Nový Hrádek, 
II/285 Blažkov, I/14 Spy, III/308 21 
Krčín, III/285 20 Vrchoviny, I/14 
a  I/33 Náchod, III/285 26 Dobro-
šov, Borová, Česká Čermná, Nový 
Hrádek.   NA

Nabízíme k prodeji 

dvoupodlažní 

budovu v centru 

města Náchod. 
Dům je částečně podsklepe-

ný s půdním prostorem. 
U budovy 3 garáže a zastře-
šené stání. Celková výměra 

pozemku 1 442 m2. 
Objekt je napojen na horko-

vod, vodovod, kanalizaci 
a el. energii. 

Cena dohodou. 
Tel. kontakt 604 298 855
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„Systém vzdělávání INTEGRAF – záruka kvality a konkurenceschopnosti fi rmy.“

Společnost Integraf s.r.o. ukončila v rámci OP LZZ - projekt č.: CZ.1.04/1.1.02/35.01362 

Projekt byl fi nancován z prostředků ESF a z prostředků národního fi nancování ze státního rozpočtu 
zahájení projektu prosinec 2010                                                                                  ukončení projektu prosinec 2012

Hlavní účetní
Požadujeme:

- výbornou znalost účetnictví a daní
- účetní praxi alespoň 10 let

- zkušenost s výrobní fi rmou alespoň 
5 let podmínkou

- fl exibilitu a samostatnost
- částečná znalost mzdového 

účetnictví výhodou

Elektronik
Požadujeme:

- vyučen v oboru elektronik
- praxi alespoň 3 roky

- fl exibilitu a samostatnost
- další oprávnění výhodou

Skladník
Požadujeme:
- SŠ nebo ÚSO

- VZV, řidičský průkaz skupiny B
- praxe na obdobné pozici

- 3-směnný provoz
- znalost práce na PC

U všech pracovních pozic 
nabízíme:

- práci na hlavní pracovní poměr 
v Náchodě

- odpovídající fi nanční ohodnocení
- příjemné pracovní prostředí

- nástup možný ihned

Veškeré informace budou sloužit výhradně pro potřeby 

společnosti Integraf a budou pokládány za přísně důvěrné.

Hledáme spolupracovníky na pozice

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na email:  j.klapka@integraf.cz 
nebo na: Integraf s r.o. Myslbekova 273, 547 01 Náchod, k rukám provozního ředitele
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