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Příští Echo vychází 14. března 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1871, první divadelní 

spolek v Náchodě 

JAZYKOVÉ KURZY
Němčina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz
Angličtina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz

Bližší informace:
NJ – 491 420 945, 603 440 969, 
lada.petrankova@gatenachod.cz

AJ – 491 423 077, 603 493 780, 
jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz
ODDLUŽENÍ

dle insolvenčního zákona
= jediný zákonný způsob, jak 

se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

PŘIJMEME ČÍŠNÍKA – SERVÍRKU
hotel ALFA RESORT
www.alfaresort.cz

Telefon  773 100 119

Božanovský masopust
 V  sobotu 1. 3. se v  Božano-
vě u  Broumova uskutečnil nul-
tý ročník masopustu. Věřím, že 
se z  této vydařené kulturní akce 
plné nefalšovaného mezilidského 

přátelství, krásných masek 
a  spousty výborných domácích 
dobrot na posilnění stane tradice. 
Kdo zde nebyl o hodně přišel!
 Libor Šustr

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice
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GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

4. Pracukrář je z neolitu
 Éra zemědělské produkce začala pravděpodobně velmi jednoduše. A to, 
když lidé pochopili, že rostliny vyrůstají ze semen, které spadly do půdy. 
Důležité bylo také zjištění, že pokud je zvěř od mláděte v zajetí, stane se 
krotkou a dokonce závislou na člověku. Obecně se má za to, že za většinou 
těchto pokroků v zemědělství stojí žena. Ona byla sběračkou rostlin a tou, 
kdo lovil malou zvěř. Ženy navíc zůstávaly v domovech a staraly se o úrodu 
a zvířata. V období neolitu člověk dovedl stavět stálá obydlí z přírodních 
materiálů, chovat dobytek a  pěstovat rostliny ke své obživě. Z nomáda se 
tak stává usedlý zemědělec, pastevec a  chovatel. Poprvé v  historii lidstva 
pociťuje člověk pouto ke své „rodné hroudě“.
 Jídelníček se rozšiřuje o obilniny. Na scénu přichází kravské, kozí i kobylí 
mléko a samozřejmě také vejce. Rozvoj řemeslné výroby způsobil pronikavé 
změny nejen při přípravě jídel, ale i při jejich podávání. Používaly se dře-
věné i keramické mísy, lžíce, nádoby, podnosy a pravděpodobně i pekáče. 
Poprvé v historii můžeme hovořit o stolování. Z konce tohoto historického 
období pocházejí i stopy cukrářství. Archeologické vykopávky hovoří o ko-
láčcích zhotovených z čisté pšenice, kterou „pracukrář“ smísil s nějakým si-
rupem a uvařil v horké vodě. Vložil je pak do listů a upekl v ohništi. A první 
„zákusek“ uzřel světlo světa. Nakonec je třeba se zmínit také o tom, že se 
ve vykopávkách našly i pozůstatky pecek z divokých druhů ovoce a hroznů. 
Dnes již víme, že z divokých hroznů pračlověk po zakvašení pomocí hub 
uměl připravit i víno.

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

 

Hostinec s pensionem v Machově, restaurace, ubytování, parkování ...............................1 995 000,- Kč
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci .................................2 690 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově.................................2 200 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .....................1 100 000,- Kč
Menší rodinný dům se zahradou, garáží, dílnou Nové Město n/Metují – Spy ...................1 090 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Poloroubená chalupa po částečné 
rekonstrukci ve Velkých Petrovi-
cích - Petrovičky. Nová elektřina, vodo-
vod, odpady, podlahy, omítky, koupelna 
a WC. Pozemek celkem 593 m2.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 3. března 2014 uplynul jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička a prababička, 

paní Jaroslava Nýčová 
z Náchoda – Lipí.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Jaroslava a Jana s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
   Dne 16. března 2013 uplynou dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, bratr, strýc a dědeček,

pan Miloš Šlechta 
z Hradce Králové a Šonova.

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.  
          Zarmoucená manželka, syn Miloš a vnučka Tereza

VZPOMÍNKA
  26. února uplynulo smutných 6 let od odchodu našeho 

milovaného dědečka, tatínka, bratra 

pana Václava Šubrta 
z Náchoda Staré Město.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami

Festival Jeden svět

Investice on-line

Ahoj lidičky!

 Festival dokumentů o  lidských 
právech Jeden svět se koná v Polici 
nad Metují ve dnech 20.-23. března 
2014 v prostorách Kolárova divadla. 
Celkem se promítne 14 dokumen-
tů ze šesti kategorií (Hlavní sou-
těž, Máte právo vědět, Práce dělá 

člověka, Rodiny v  ohrožení, Tak-
zvaná civilizace, Moc médií, Český 
pohled).  Jako předprojekci je uvá-
děn ve středu 19. března v rámci se-
niorského klubu v Pellyho domech 
dokument režisérky Lidie Dudaové 
Všechno je možné.  (red)

 Kanalizace, veřejné osvětlení, 
opravy komunikací a  chodníků – 
všechny tyto investice v  lokalitě 
Zbečníka mohou nyní občané sle-
dovat takříkající on.-line. Za virtu-
ální okno do skutečné treality jim 

bude sloužit podrubrika na  iter-
netové  prezentaci města Hronova 
(www.mestohronov.cz). Objevíte 
ji v  záložce věnované investičním 
akcím. 

 Tak jsme letos opět, my žáci 
1.stupně ZŠ T.G.Masaryka v Nácho-
dě, vyrazili do Krkonoš na ozdravný 
pobyt.
 I  když skoro nikde není sníh, 
my zde u  nás máme parádní umě-
le zasněženou sjezdovku. A  kde to 
je u nás? No přece v  Dolním Dvo-
ře, kde bydlíme v  hotelu U  Zvo-
nu.  A  co děláme? Proháníme lyže 

a  snowboardy na  sjezdovce, hraje-
me hry a soutěžíme, taky se trochu 
učíme a zajímavým zpestřením po-
bytu byla i poutavá přednáška o Kr-
konošském národním parku. 
 A  co večer nesmělo chybět? No 
přece karneval a  stezka odvahy.  
Na karnevale se sešly masky šašků, 
kovbojů, malých čertíků, čaroděj-
nic, mušketýrů, pirátů, kuchařky, 

Pata a Mata, pračlověka... Nejsměš-
nější byla maska nešikovného lyža-
ře,  co si způsobil spoustu ošklivých 
zranění.  Bylo opravdu těžké vybrat 
nejkrásnější masku, proto jsme do-
stali cenu všichni.
 Stezku odvahy jsme šli lesem po-
dle svíček,  na konci cesty nás čekal 
Krakonoš, vypadal jako Pavel a taky 
to byl Pavel, protože měl svoji čer-
venou bundu. Měsíčk nám svítil  
na cestu, poto jsme se báli jen tro-
šičku. 
 Nezalekli jsme se ani rychlého 
svištění v  rámci závodů ve  sjezdu 
a nedělaly nám vrásky ani malé ro-
zestupy slalomových tyček, mezi 
kterými jsme s přehledem kličkovali. 
 V pátek nás čekalo milé překva-
pení, dostali jsme na mlsný jazýček 
velký zmrzlinový pohár se šlehač-
kou.   
 Celý týden utekl jako voda.  Tak 
ahój a za rok vyrážíme znovu. 
    

Žáci 1. stupně 
ZŠ T.G.Masaryka, Náchod

Do Ománu? 
Do Dobrušky!
 Městská knihovna a  Vlastivěd-
né muzeum v  Dobrušce vás zvou 
na  cestopisnou přednášku o  sulta-
nátu Omán. Exotickou zemí plnou 
mešit a  jeskyní vás provede Bohu-
mil Vašíček. Vstupné je dobrovolné. 
Termín a místo konání: 11. března 
od 18 hodin v malém sále Společen-
ského centra - kino 70 v Dobrušce. 

Připomínkou toho, že v Červeném 
Kostelci žila spisovatelka Božena 
Němcová, je i její socha ve Smeta-
nových sadech.  foto echo

Hronovské divadlo bylo postaveno podle návrhů ing. arch. Jindřicha Frei-
walda. Málou známou skutečností je, že tento talentovaný architekt (jeho ži-
vot předčasně ukončila německá kulka v době povstání v Praze v roce 1945) 
byl i autorem projektu přestavby Státního divadla v Teheránu, hlavním městě 
tehdejší Persie (dnes Irán)  foto echo

Cena: 770 000,- Kč

 Nejen dospělí, ale i  děti žijí 
v  těchto dnech plesovou sezó-
nou. A  tak jsme měli možnost 
sejít se ke  konci února v  krás-
ném prostředí hotelu Bonato 
na již 2.plese MŠ Babí. Holčičky 

v  krásných róbách a  kluci 
v oblecích nás přivítali prome-
nádou, po  které následovala 
dámská, pánská či rodičovská 
volenka a  také úžasné dětské 
předtančení. Odměnou a  pře-
kvapením pro děti bylo, když 
rodiče zahráli a  zazpívali po-
hádku „O  Budulínkovi“. V  zá-
věru nás čekal ještě pirátský 
tanec či zábavná dětská módní 
přehlídka. Byl to překrásný ve-
čer plný překvapení, za  který 

Večer plný překvapení
stačí už jen poděkovat výbornému 
personálu MŠ, šikovným rodi-
čům a p. Bydžovské, která nás celý 

večer doprovázela na klávesy.         
Za spokojené rodiče 

– Poláková M.
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Okénko 
energetického 
poradce 47. 

 Vážení čtenáři,
 dnes se budu zabývat největším dodavatelem ener-
gií v České republice – ČEZ prodej s.r.o..
 Upřímně – nebýt tvrdé konkurence, tak ceny ener-
gií od  tohoto dodavatele by dnes dosahovali astro-
nomických částek. Ještě velmi nedávno dosahovala 
obchodní marže u  většiny produktů více jak 100%. 
Největší devízou ČEZ Prodej s.r.o. je jeho původní 
téměř monopolní postavení na trhu se silovou elektři-
nou, kterou dobře využil při získávání nových klientů 
na plyn a to kupodivu s velmi podobnou cenou jako  
nejdražší RWE Energie s.r.o.. Chování tohoto giganta 
nicméně přes velmi umně zpracovanou /a  drahou/ 
marketingovou strategii je bohužel velmi podobné 
těm nejhorším na trhu. Sám mám čerstvou zkušenost 
s  několika  lživými nabídkovými telefonáty od  této 
společnosti.
 Avizovaný 15%ti  pokles ceny silové elektřiny 
na tento rok se bohužel nezakládá na pravdě. Holt pro 
reklamu se udělá cokoliv.
 U plynu je situace ještě horší. Cena tzv. fi xů patří 
k nejvyšším u nás. A nejvíce mě trápí to, že 1. rok 
je veden zákazník v ceníku A a 2. rok je převeden 
do  mnohem horšího ceníku B. Bohužel o  tomto 
ceníku B téměř žádný zákazník dopředu neví a  to 
považuji za  velmi špatné. Zde doporučuji využít 
změny VOP k 1. 1. 2014 a odstoupit od takovýchto 

smluv do  30. 3. 2014 a  na  příští topnou sezónu si 
vybrat mnohem levnějšího a serióznějšího dodava-
tele.
 Na rozdíl od jiných dodavatelů s výjimkou ARMEX 
ENERGY a.s. má kamenné pobočky, které fungují 
i pro ČEZ Distribuci a.s.
 Z  několikaletých zkušeností  oznámkuji ČEZ 
Prodej s.r.o.  s  přimhouřením obou očí školní 
známkou  4-.
S úctou Váš 

Mgr. Michal Bors, generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, 
vedoucí  zákaznického kontaktního místa, 
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Linnet eu s.r.o. Zámecká 1845 Náchod 

Rozši ujeme kolektiv o

OBCHODNÍ REFERENTY
PRO TELEMARKETING

Nápl  práce:
 telefonické kontaktování zákazník , 

telemarketing 
 práce s PC - aktualizace a editace údaj , 

internet, e-mailová komunikace 

Požadujeme:
 SŠ vzd lání, vhodné pro ZPS, invalidy, 

d chodce 
 dobré komunika ní schopnosti 
 uživatelskou znalost práce na PC 

Nabízíme:
 zkrácenou 5 hodinovou pracovní dobu 

(8.00 – 13.00, 13.00 – 18.00),  
 práci v klidném a istém prost edí, školení 

obchodních dovedností, profesní r st 
 Mzda  10 - 15 tis.K   
 pracovišt  Náchod 

---------------------------------------------------------------------- 
V p ípad  Vašeho zájmu volejte, nebo zašlete e-mailem sv j 

profesní  životopis, v etn  telefonních kontakt  na sebe. 

       Linnet eu s.r.o.              Tel: 774 705 824  
Zámecká 1845 Náchod,vlachova@linnet-eu.cz

Město Nové Město nad Metují 
pronajme nebytové prostory:

- provozovna (bývalá zubní laboratoř), Celková výměra 101 m2

„lokalita Rychta – autobusové nádraží“
- provozovna (kancelářské prostory), Celková výměra 153 m2

„budova radnice, nám. Republiky“
- provozovna (bývalá rehabilitace), Celková výměra 189 m2

„ul. 28.října, lokalita atletického stadionu“
Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce 
Města Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz 

nebo na tel: 777 752 426

Nevedou si špatně
 Náchodští basketbalisté v  uply-
nulých utkáních opět zvítězili a  to 
na domácí palubovce s týmem Česká 
Třebová 76:71 /38:42/, body: Sarpong 
31, Tondr 20, Vaněček 11, Prouza 10, 
Pavlišta 5. V dalším kole hráli v Jičíně 
vítězně 85:72 /37:41/, body: Sarpong 
44, Tondr 20, Vaněček 13, Pavlišta 6 
a Prouza 2. Následně i úspěšně v No-
vém Bydžově a to 78:51 /38:31/, body: 
Sarpong 32, Tondr 13m, Vaněček 
13, Prouza 11, Pavlišta 5 a Bogdan 4. 
Zajímavostí na  tomto je, že všechny 
tyto tři celky mají schodnou bilanci 
11 výher a 7 proher a  jsou na 4 až 6 
místě a bojují o  to 4 místo zaručující 

účast ve FINAL FOUR. Náš celek má 
na  prvním místě bilanci 15 výher  3 
prohry. Náchodští basketbalisté hostí 
v  posledních zápasech základní části 
na  palubovce SPŠ stavební v  sobotu 
8. 3. 2014 od  17:30h celek Přelouče 
a v neděli 9. 3. 2014 od 10h Sokol Par-
dubice. Pokud domácí oba zápasy vy-
hrají, obsadí první místo v  krajském 
přeboru a  budou pořádat na  domácí 
palubovce FINAL FOUR, které je 
v termínu 22. a 23. 3. Přijďte naše bor-
ce podpořit k  tomuto úspěchu. Dále 
platí nábor chlapců a  dívek na  tento 
krásný sport, info na tel. 608 667 732 
p. Prouza, předseda oddílu

Pozor na jedy!
 U  České Skalice (v  okolí přehrady 
Rozkoš) se nedávno objevila otrávená 
návnada, která se stala osudnou pro 
jednoho zde venčeného psa. Jednat 
se mělo o  ilegální návnadu obsahující 
vysoce nebezpečný nervový jed karbo-
furan (dříve se používal jako pesticid 
v zemědělství, ale byl zakázán). Pomocí 
karbofuranu se někteří nezodpovědní 
jedinci pokoušejí likvidovat dravé ptá-
ky  a další zvířata. Jedná se o vysoce ri-
zikovou činnost, protože tato bílá krys-
talická látka je nebezpečná nejen všem 
zvířatům, ale i  lidem (smrtelná dávka 
pro člověka je čtvrtina čajové lžičky).

 Významnou historickou památ-
kou v Polici nad Metují je tento go-
tický portál dnes barokního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Gotic-
ký portál barokní stavby upomíná 
na to, že kořeny objektu leží hlubo-
ko v minulosti, konkrétně až v polo-
vině 13. století.  foto echo

   Poděkování
 Jest mou morální povinností poděkovat veřejně 
operačnímu kolektivu VISUS spol. s r.o. v Náchodě 
za předoperační péči o pacienta i vlastní citlivé provedení 
operace Prof. MUDr. Rzsívalovi a dvěma asistujícím 
andílkům při mé operaci, provedené dne 24. 2. 2014.

Ještě jednou mockrát děkuji.     

 V. Grym, Hrašeho 14, Náchod

ZTRACENÁ JORKŠÍRKA NELLY - ODMĚNA 2 500 KČ
ZTRATILA SE 23. 2. v obci HOŘIČKY.

Čerstvě ostříhaný čumáček, chybějící zoubek, malý černý ocásek (jako 
by žádný neměla), nadměrně plachá a ustrašená, neměla obojek! 

Moc prosím o pomoc, může ji mít u sebe kdokoliv. 
Děkuji Dragulová 739 433 801

Předprodej vstupenek 
v Beránku
 Koupit nebo vyzvednout již za-
rezervované vstupenky do  divadla 
v  Beránku nebo on line vstupenky 
v síti Ticketportal můžete v novém 
městském informační centru, které 
je již měsíc otevřeno v nové přístav-
bě Hotelu Beránek na  Masarykově 
náměstí v  Náchodě. Kromě před-
prodeje vstupenek nabízí Íčko pro 
obyvatele města i  pro návštěvníky 

svoje služby 7 dní v  týdnu. Přijď-
te si do  infocentra pro Náchodský 
zpravodaj, Echo, Swing a  turistické 
měsíčníky TIM a  KAM nebo nově 
vydanou publikaci Staroměstský 
hřbitov v  Náchodě, kterou vydalo  
Město Náchod u  příležitosti 760. 
výročí první písemné zmínky o Ná-
chodě. K dostání jsou i další turis-
tické a propagační materiály.  (kp)

 V Červeném Kostelci probíhají sanační práce na části objektů bývalé 
Tepny. Jedná se například o bourání správní budovy.  foto echo 

Do Jaroměře 
dorazí Slavia 
Praha!
 Mládežnický hokejový oddíl 
HCM Jaroměř uspořádá v neděli 9. 
března zajímavý miniturnaj. Na ja-
roměřském zimním stadionu změ-
ří síly hráči narození v  roce 2004 
a  mladší. Vedle domácího týmu 
se zde představí i  hokejové naděje 
HC Slavia Praha a  SC Kolín. Hrát 
se bude na  velké hřiště. „Začátek 
je plánovaný na  osmou hodinu, 
končit budeme kolem poledne,“ 
upřesňuje organizátor miniturnaje, 
šéft renér HCM Jaroměř Martin Tá-
borský. Více informací je na strán-
kách oddílu www.hcmjaromer.cz. 
 Petr Záliš

www.
gatenachod
 .cz

Pachatel se přiznal
 Po  20 dnech, kdy byla poškozena 
socha sv. Jana Nepomuckého na Masa-
rykově náměstí v Náchodě (8. 2. 2014), 
již policisté znají osobu, která má celou 
věc na  svědomí. Dvaadvacetiletý mla-
dík se policistům přiznal k  noční jíz-
dě zakončené nárazem do  pískovcové 
balustrády sochy. Dopravní policie tak 
nehodu v nejbližších dnech uzavře. 
 „Potom, co se mladý muž přiznal, 
jsem se s  ním na  jeho žádost sešel. 
Za své jednání se omluvil a v tuto chvíli 
přebírá veškerou zodpovědnost za jeho 
důsledky. Dohodli jsme se, že mě bude 
informovat o  výsledku jednání s  po-
jišťovnou a následně budeme řešit po-
drobnosti náhrady škody“, uvedl sta-
rosta Jan Birke.    NA

Galerie výtvarného umění 
v Náchodě pořádá ve svých 

prostorách v zámecké jízdárně 

Vladimír Hanuš 
/ Krajina zevnitř. 

Práce z let 1991–2014.
 Výstava umělce střední genera-
ce z podhůří Orlických hor před-
staví reprezentativní výběr z jeho 

dosavadního díla. Výstava je 
pořádaná ve spolupráci s Galerií 

výtvarného umění v Chebu. Vidět 
ji můžete v přízemí a na ochozu  

jízdárny do 13. 4.
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- výroba     - montáž     - servis

- BAZÉNY

- ZASTØEŠENÍ

- PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

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

POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 

EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?
• Bez registrů  • Bez poplatků předem • Bez registrů  • Bez poplatků předem 

• Ručení nemovitostí  • Ručení nemovitostí  

• Konsolidace úvěrů• Konsolidace úvěrů

• Rychlé půjčky do 5tis.Kč

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

KčKč

Obraťte se Obraťte se 

na nás!na nás!

tel.:tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

VAŠE PODNIKÁNÍ 
NEMÁ HRANICE 

INZERUJTE  V POLSKU!
Tel. 602 103 775 

Projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Podpora rozvoje regionálních fi rem na česko-polském příhraničí

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Podpora rozvoje regionálních firem 

na česko-polském příhraničí.
 Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje realizuje 
druhým rokem přeshraniční pro-
jekt s  názvem „Podpora rozvoje 
regionálních fi rem na  česko-pol-
ském příhraničí“. Spolu s  dalšími 
partnery, kterými jsou OHK Jab-
lonec nad Nisou, OHK Jeseník, 
SIPH Švidnice a HK Šlask z Opo-
le, připravila vedle každodenní 
poradenské činnosti další zajíma-
vé podnikatelské příležitosti. Nej-
bližší akce bude 28. března výjezd 
na  stavební veletrh do  Vroclavi, 
který je určen především pro sta-
vební fi rmy, odborníky a všechny 
zájemce o  stavebnictví.  Dále je 
naplánována návštěva Speciální 
průmyslové a  ekonomické zóny 
ve  Valbřichu určená pro zájem-
ce o  fungování průmyslových 
zón a  pro navázání případných 
obchodních kontaktů. Na  prv-
ní polovinu letošního roku je 

připraven ještě jeden výjezd 
do  Vroclavi s  prohlídkou Tech-
nologického centra a  především 
zdejšího zařízení pro předškolá-
ky. Již čtvrtým rokem zde fungu-
je mateřská škola „Technoludek“, 
která odkrývá malým návštěv-
níkům tajemství techniky tou 
nejpřirozenější formou - hrou. 
K návštěvě TC a předškolního za-
řízení jsou zváni všichni zájemci 
o  činnost předškolních zařízení 
jak z  řad místních samospráv, 
tak z  řad zájemců, kteří zvažují 
například otevření „dětské sku-
piny“ v  rámci své fi rmy. Pokud 
čtenáře některá z  nabídek zau-
jala, napište prosím na  adresu: 
nachod@komora-khk.cz a  my 
zájemcům zašleme podrobné in-
formace. 

František Molík
Krajská hospodářská komora KHK

Jednatelství Náchod

www.tbnabytek.cz

PŮJČOVNA STROJŮ PŮJČOVNA STROJŮ 
NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮNA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Cena 500,-/den, 700,-/víkend 

včetněčistícího prostředku 

(na cca 130m2)

Vratná záloha 

2000,-Kč.

Tel.: 725 557 030Tel.: 725 557 030
info@easyuklid.czinfo@easyuklid.cz

KAMNA

Českých Bratří 2101, Náchod, www.cool-kamna.cz 
tel.: 602 195 878, 777 195 400  

PRODEJNA / SKLAD
NOVÁ PRODEJNA 
krby, kamna (u jídelny Rubena)

NOVĚ BRIKETY Z TVRDÉHO DŘEVA

Klempí ské a mechanické Klempí ské a mechanické 
opravy osobních vozidel opravy osobních vozidel 

a menších dodáveka menších dodávek
mnohem více a další info na:

www.AUTODILNASEVCIK.czwww.AUTODILNASEVCIK.cz
nebo na tel: 

          776 227 724           723 588 725

 Poslední únorovou sobotu se ko-
nalo v Chlumci nad Cidlinou 2. kolo 
Polabské ligy žactva v  judu. 27 klu-
bů z celé republiky nasadilo do bojů 
svoje nejlepší a nejzkušenější judisty, 
kterých se do Chlumce sjelo celkem 
328. Těchto 328 judistů mezi sebou 
během soutěže svedlo neuvěřitelných 
513 zápasů. Náchodský Judoklub při-
vezl na  soutěž 8 mláďat a  2 mladší 
žáky ze své přípravky. V této obrovské 
konkurenci se jim podařilo vybojovat 
pro Náchod 1x zlato, 1x stříbro a 2x 
bronz a v celkovém hodnocení druž-
stev se dokázali probít na  18. místo 
z 27. V celkovém pořadí po dvou ko-
lech této soutěže se SKP Judo Náchod 
drží na  průběžném 12.místě a  to je 
pro naše nováčky pěkný výsledek.
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HLINÍKOVÉ PERGOLY 
HLINÍKOVÉ PLOTY 
HLINÍKOVÁ ZÁBRADLÍ 
SVÁŘENÍ HLINÍKU
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900

Úspěch červenokosteleckých 
ochotníků
 17. ročník Východočeské pře-
hlídky amatérského činoherní-
ho a  hudebního divadla Červe-
ný Kostelec přinesl velký úspěch 
domácímu divadelnímu souboru 
NA  TAHU, který se na  festivalu 
předvedl hrou Srdeční záležitosti. 
Premiérové nastudování hry Petra 
Strnada totiž odborná porota oceni-
la nejvyšší možnou mírou: nomino-
vala ji na Divadelní piknik Volyně, 
celostátní přehlídku amatérského 
divadla! 
 „Tady vidíte, k čemu vede poctivá 
práce!“ řekla v  uvolněné atmosféře 
po  vyhlášení režisérka Jana Jančí-
ková svým hereckým kolegyním. 

„Vůbec jsem to nečekala, to můžu 
říct upřímně. A to i přesto, že jsem 
holkám na  jevišti opravdu věřila, 
protože ta práce, kterou jsme všich-
ni odvedli, byla skvělá.  Po vyhlášení 
výsledků jsem také volala autorovi 
hry Petru Strnadovi. Nevěřil,“ doda-
la s úsměvem spokojená režisérka.
 Vedle samotné inscenace ocenila 
porota kostýmy Marcely Labíko-
vé (čestné uznání), herecký výkon 
Mileny Hořejší v roli Marie (čestné 
uznání), celý soubor za ansámblové 
herectví (cena), režii Jany Jančíko-
vé (cena) a  scénu Jaroslava Jančíka 
(cena).
 Foto: T.Kábrt (redakčně kráceno)

Kadeřnická soutěž ve Velkém Poříčí
 Dne 21. února se konala ve spo-
lečenském sále Obecního domu 
ve Velkém Poříčí kadeřnická soutěž, 
které se zúčastnilo 19 žákyň 3. roční-
ku Střední školy propagační tvorby 
a polygrafi e Velké Poříčí. Letošním 
ústředním tématem všech účesů 
byla fantazie. Soutěžící totiž měly 
za  úkol vytvořit účes podle vlastní 
fantazie s použitím vlasových ozdob 
či příčesků. Celkový čas na  zho-
tovení účesu byl omezen na  jednu 
hodinu. Výkony mladých kadeřnic 
bedlivým okem sledovala odborná 
porota vedená panem Emilem Ma-
ryškou, která při hodnocení účesů 
kladla důraz především na  čistotu 
provedení, celkový vzhled, slušivost 
a uplatnění fantazie.
 Zvítězila Kristýna Papežová 
s  účesem nazvaným Cukrová Rů-
ženka. Druhé místo obsadila Vlasta 
Vincencová s  Lesní vílou a  na  tře-
tím místě se umístila Michaela 
Rotterová s  účesem, který nazvala 
Květ pouště. 
 Většina žákyň měla před soutěží 
i v jejím průběhu obrovskou trému. 

Nepochybně pro ně bylo přínosné, 
že díky tomuto klání měly možnost 
si vyzkoušet, jak se pracuje před di-
váky a  porotou. Podobné výtvory 
jistě nebudou mladé adeptky ka-
deřnického umění ve  své budoucí 
práci vytvářet každodenně, přesto 
však osvědčily kromě značné dávky 

fantazie také velkou zručnost 
a  praktické dovednosti, které jistě 
jejich budoucí zákaznice ocení. 

 Ing. Stanislava Dostálová 
a Mgr. Renata Lelková

 Střední škola propagační tvorby 
a polygrafi e Velké Poříčí

www.ssptp.cz

Na společné fotografi i jsou zleva se svými modelkami: 2. místo Vlasta 
Vincencová, 1.místo Kristýna Papežová a 3. místo Michaela Rotterová.

Konec zimní 
běžecké ligy
 V  neděli 2. března 2014 pro-
běhlo v  Úpici v  Městském sále 
slavnostní vyhlášení Zimní běžec-
ké ligy „O  pohár Jestřebích hor“ 
ve všech věkových kategorií. Z mé 
tréninkové skupiny z  Náchoda 
bylo vyhodnoceno hned 8. nej-
lepších závodníků na 1. - 3. místě 
/podmínkou vyhlášení bylo od-
běhnout alespoň 5 závodů/. 

Jiří Vondřejc - trenér

Kultura ve fotografi ích
 Srdečně vás zveme na  výstavu, 
která vám připomene uplynulá 
léta činnosti městského kulturního 
střediska v Červeném Kostelci. Mů-
žete si prohlédnout velké množství 
fotografi í, letáčků, plakátů, kronik 
a různých dokumentů z dob minu-
lých i současných, a to jak z činnosti 
samotného kulturního střediska, 

tak z činnosti spolků se střediskem 
dlouhodobě spolupracujících (pře-
devším se to týká divadelního sou-
boru).  
 Poslední možnost výstavu na-
vštívit máte do 9.března denně od 9 
do  12 hodin a  od  13 do  17 hodin 
ve výstavní síni MěÚ. 
 Foto: Tomáš Kábrt

Kácení stromů bez povolení 
– jak (ne)spadnout do průšvihu
 Zima bez sněhu mění zaběhnuté 
stereotypy. První případy nedovole-
ného kácení dřevin mimolesní zeleně 
se letos na  Broumovsku objevily již 
v polovině února. A nejedná se zrov-
na o prkotiny. Za více než stovku ne-
legálně pokácených stromů ve dvou 
lokalitách v CHKO Broumovsko visí 
ve vzduchu tučné pokuty. Může za to 
opravdu nezvyklé počasí?
 Jen částečně. Nejvíce stromů ros-
toucích mimo les se během roku 
obvykle porazí, když odtaje sníh, 
nejčastěji v  druhé polovině března. 
Letos sníh v  práci nepřekáží, slu-
níčko láká ven, a  tak jsou motoro-
vé pily v  pohotovosti. Když k  tomu 
noční mráz zpevní rozbředlý terén, 
podmínky jsou téměř ideální a není 
na  co čekat. Špačci už jsou tady 
a tak honem stihnout co nejvíc ještě 
v době „vegetačního klidu“. Spěch ale 
nebývá dobrým rádcem… 
 Menší revoluci v  zaběhnutých 
pravidlech totiž udělaly loňské změ-
ny předpisů, které kácení dřevin 
regulují. Významná část veřejnosti 
je bohužel pochopila pouze jedno-
stranně. Poměrně dost lidí se domní-
vá, že ke kácení stromů na vlastním 
pozemku už není potřeba žádné po-
volení. To je ale zásadní omyl. Ze-
jména mimo zastavěné území je teď 

nutného „papírování“ víc než dřív. 
V čem jsou tedy novinky?
 Bez povolení si majitel může po-
kácet pouze stromy, které rostou 
u  rodinného nebo bytového domu 
na  stavebně oploceném pozemku, 
který není přístupný veřejnosti. Ty-
pickým příkladem budiž menší sou-
kromá zahrada u rodinného domku, 

která je celá oplocená.  Nikoliv živým 
plotem z  keřů, ale trvalým pevným 
plotem ze zdiva, dřeva nebo z pleti-
va, nejlépe uzavřená brankou. Zde 
může majitel odstranit jakýkoliv  
počet keřů nebo pokácet libovolně 
velký strom, pokud se nejedná o pa-
mátný strom. 

   Nově je naopak povolení potřeba 
vždy ke  kácení ve  stromořadích nad 
10 stromů, a  to bez ohledu na  jejich 
velikost. Také náletové dřeviny např. 
na louce, v remízku ale i na zanedba-
né zahradě s rozpadlým plotem potře-
bují povolení, pokud vytvářejí zapo-
jené porosty a kácením by mělo dojít 
k odstranění dřevin z plochy větší než 
40 m2. Velikost jednotlivých dřevin 
opět nerozhoduje a povolení je v těch-
to případech potřeba oproti minulosti 
také pro menší stromy a stromky s ob-
vodem kmene pod 80 cm.
   Výše zmíněná povolení vydávají 
příslušné obecní nebo městské úřa-
dy. Zde je také dobré záměr kácení 
předem konzultovat a  ujasnit si, 
zda povolení je nebo není potřeba. 
Postihnout detailně všechny přípa-
dy není možné jen v  tomto článku. 
Speciální režim vyžadující závazné 
stanovisko správy CHKO zůstává 
zachován u dřevin v břehových po-
rostech vodních toků, na pozemcích 
rybníků a  v  nivách potoků a  řek. 
Správa CHKO Broumovsko Vám 
také stejně jako obce ochotně po-
skytne informaci k  možnostem ká-
cení dřevin mimo les ve Vašem kon-
krétním případě.  

Ing. Petr Kuna, AOPK ČR, 
Správa CHKO Broumovsko

Soutěž Vesnice roku 2014 vyhlášena
 Dvacátý ročník soutěže Vesnice 
roku byl v  Programu obnovy ven-
kova vyhlášen 4. března. Až do  30. 
dubna 2014 mohou starostové obcí 
posílat přihlášky na  Ministerstvo 
pro místní rozvoj. „Pro starosty 
obcí, kteří se chtějí soutěže zúčast-
nit, pořádáme ve  třech termínech 
i  obcích České republiky seminář,“ 
říká tajemnice soutěže Miroslava 

Tichá. Seminář proběhne 12. břez-
na ve  Studenci v  Libereckém kraji, 
13. března v  Jeseníku nad Odrou 
v Moravskoslezském kraji a 14. břez-
na v  Tvarožné Lhotě v  Jihomorav-
ském kraji. Zájemci mohou potvrdit 
svou účast do  7. března na  email: 
Miroslava.Ticha@mmr.cz. 
 Více o  soutěži se dočtete zde: 
http://www.vesniceroku.cz/



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

* Pronajmu částečně vybavený byt 1+1 v  Ná-
chodě u nemocnice. V bytě lednice, pračka, mi-
krovlnka. Nájemné 6000,-(včetně energií). Kauce 
15000,-. Tel:603 163 664
* Pronajmu byt 72m2 v  RD v  Provodově. Náj. 
5000Kč + energie + kauce. Při výpomoci na za-
hradě lze dohodnout slevu na  nájemném. Tel.: 
604 537 633
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1(45m2) ve Vel-
kém Pořičí v  Hronově. K  bytu je půda, sklep 
a kůlna. Více informací na 777 603 632
* Prodám družstevní byt 3+1 v Červeném Kos-
telci na Koubovce.Tel.777 011 015 RK nevolat !!
* Prodám byt 3+1 v Meziměstí v přízemí pane-
lového domu v osobním vlastnictví po celkové 
rekonstrukci. Doporučuji osobní prohlídku. 
Volný od  července 2014. Cena dohodou. Tel.: 
737 505 894, email-kovar.jar@email.cz
* Prodám družstevní byt 1+1 o  celkové vý-
měře 41 m2 v ulici Běloveská v Náchodě. Cena 
550 tis.Kč. Byt je zateplený, plastová okna. Tel: 
777 673 398
* Pronajmu 1+kk v Novém Městě nad Met. Ma-
lecí.Tel.775 051 241
* PRONAJMU BYT 2+kk V  HRONOVĚ. Byt 
je po celkové rekonstrukci velikosti 44 m2. Cena 
3.900 + inkaso, kauce nutná. mail renestarkov@
seznam.cz, tel. 602 133 173
* Pronajmu prostory 35 m2 v I. poschodí domu 
v centru Náchoda. Možné využití: kancelář, ma-
sážní služby, kosmetické služby a pod. Bližší in-
formace na tel.č. 606 951 546
* Pronajmu byt 2+1 64 m2 v Hronově, cca 6500,- 
včetně služeb, centrum, pouze slušným lidem.
Tel.774 846 099
* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve  2.NP, v  NA-
-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zateplení, sklep, 
park u domu, náj. 5.000 + voda + el. + plyn + kau-
ce, tel.608 90 30 50
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě na  rohu 
ul. Raisova a Janáčkova, v osobním vlastnictví. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 799 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnic-
tví v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. 
Cena: 1 850 000,- Kč
* Pronajmu velký 1+kk /40m2/ v  přízemí 
na SUN v Náchodě. Nájem 3000Kč, vratná kauce 
9000. Laciné energie, vše cca 1700/měs. Možno 
i dlouhodobě, nemoc. Tel.602 411 666
* Dlouhodobě pronajmeme pěkný byt 2+1 
s  balkónem, 60 m2, v  centru Nového Města 
nad Metují. Nájemné i  kauce dohodou. Mobil 
776 730 253.
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě SUN, plas-
tová okna, dům zateplený. Tel. 777 602 884 , RK 
nevolat. Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel. 777  602  884 RK nevolat. Cena: 
799 000,- Kč
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  2.NP RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.okna, 
zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + kau-
ce, tel.608 903 050
* Pron. dlouh. nadst. dvoupodl. byt 4+1, 103m2 

ve 3.NP v nově zrek.domě v NA, Šafránice. Vol-
ný od  1. 5. 2014. Náj. 7.000,-Kč + el. + voda + 
topení + kauce, tel. 608 903 050
* Koupím byt v  České Skalici 2+1 nebo 3+1 
do 70 m2. Tel.734 384 521
* Pron.dlouh. byt 3+1, 74 m2 ve  4.NP v  Ná-
chodě na  Brance, pl.okna, balkon,sklep. Volný 
od 1.5.2014. Náj. 5.000,-Kč + inkaso 1.322,-Kč + 
el. + plyn + kauce, tel. 608 903 050
* Pronajmu 3+1 Nové Město nad Met., lodžie, 
přízemí, zděný, 5800,-/mes.(2os.) + energie, kauce 
10000,-. Volný ihned, dlouhodobě. Tel. 606 507 380
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 ve 2.
NP v Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájemné 
3.750 + inkaso 2.000 + kauce.Tel.:608 903 050.
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk (63 m2) 
v  centru Náchoda. Nájem 5.000,- Kč, služby 
1.500,- Kč, kauce 10.000,- Kč. Možnost využít 
přípojku na satelit a internet. Tel.: 737 407 528
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 předěla-
ný na 3+1 v Náchodě ul. Běloveská. Ihned k na-
stěhování. Kauce nutná. Tel.:723 287 329
* Prodám DB 2+1 (přestavěn na  3+1), výmě-
ra 61 má v Náchodě na Plhově, plastová okna, 
opravený výtah. Tel. 777  602  884, RK nevolat. 
Cena: 735 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do OV 1+1, 
výměra 37 má v  Náchodě Bělovsi, po  rekon-
strukci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel. Velká 
prosklená lodžie. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+kk v  centru Náchoda v  uli-
ci Palachova po  rekonstrukci. Plastová okna, 
nová fasáda, rohová vana, velká sklepní kóje. Tel. 
777 602 884. RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/měs.

* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zateplen, za-
chovalý stav. Nízké provozní náklady (2100,-
Kč). Cena 449 tis.Kč. TEL.:603 45 85 37

* Pronajmu malou garsonku 18 m2, po rekon-
strukci, v centru Náchoda, klidný dům I.patro, 
pro 1 osobu - nekuřáka bez zvířat, nájem + ener-
gie 4000,-Kč. Kauce 5000,-Kč. Tel. 773 974 100
* Pronajmu byt 1+1 v  zrekonstruovaném čin-
žovním domě blízko centra v Náchodě. Parková-
ní auta ve dvoře. TEL.:603 853 095
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s halou, balko-
nem ve zděném domě v centru Náchoda. Volný 
ihned. Nájem 5000,-Kč + energie. Kauce 10 tis.
Kč. TEL.:737 211 973

* Prodám větší řadovou garáž v  Novém Měs-
tě nad Metují. Plocha 22m2. RK nevolat. Tel: 
774 636 626
* Poptávám pozemek ke  stavbě rodinného 
domu v Náchodě a blízkém okolí. Min. rozloha 
500 m2, cena za metr do 500 Kč. Zn.:nabídněte. 
Tel. 773 914 986

* Koupím garáž v Dobrušce - blízko ul. Do-
mašínská. Tel.: 776 176 617

* Pronajmu chatu se zahrádkou v zahr.kolonii 
Lhotky. Možno i  dlouhodobě. Cena dohodou. 
TEL.:777 688 284
* Prodám rodinný dům v  centru Hronova se 
zahradou. Pěkné klidné místo za náměstím. RK 
Nevolat. Tel. 608 748 973.
* Prodáme v podhůří Orlických hor RD 4 + 1 
se samostatným WC a  koupelnou, kotelnou 
a  dílnou. Dům je částečně podsklepen, půdní 
prostory umožňují vestavbu. Vytápění je zajiš-
těno kotlem na tuhá paliva, popř. el. přímotopy. 
Na  udržovaném oploceném pozemku o  celkové 
výměře cca 800m2 je zděná kolna. Zahrada je ori-
entována na jih a poskytuje krásný výhled do kra-
je. tel.: 608 245 634
*Koupím louku, les i ve špatném stavu. Může 
být i svažitý pozemek.Zn:v okolí Náchoda. 
Tel:777 277 664
* Prodám větší RD poblíž centra Červeného 
Kostelce - 2 byty 3+1 cca 80 m2, obytná půda, 
celý posklepený, 2 garáže, zahrada. Cena 2,4 mil 
Kč - vhodný i k podnikání. TEL.:734 496 320

* Pronajmu RD 3+ 1 v obci Spyta u České Ska-
lice 100 m od přehrady Rozkoš se zahradou cca 
1 ha + hosp.stavení. Nájem 7000,-Kč + energie + 
kauce 15 tis.Kč. TEL.:604 98 38 44
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v  ceně do  2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Prodám zahradu - stavební pozemek 970 
m2, krásný výhled, vzdálenost od  náměstí 
cca 5 minut v  Náchodě. Cena dohodou. TEL.: 
777 236 224
* Prodám zahradu v  Polici nad Metují - Pod 
Hlavatkou. Chata, skleník, kamenný sklep, ovoc-
né stromy, rybíz velkoplodý keřový, rakytník 
řešetlákový. Jahody. 350 m2, cena dohodou. Tel.
607 951 833
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Prodám st. pozemek 450 m2 s  chatou v  Ná-
chodě Pod Vyhlídkou, s  výhledem na  zámek 
a  město. Voda a  elektrika zavedena, atraktivní 
místo. Tel. pouze SMS, ozvu se, 603 955 910, nebo 
e-mail: cernaiva@centrum.cz
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám pozem.ke stavbě RD. Nové Město 
n/M. TEL.:.608 026 429

* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do zele-
ně, + WC, v nově zrek. domě v  NA, Šafránice. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + voda + topení 
+ kauce., tel. 608 903 050.

* Pronajmeme nebytový prostor o  výměře 
79 m2 (prodejna oděvů) na náměstí v Nácho-
dě, atrium KB. Tel. 603 470 419

* Pronajmeme garáž na  Plhově. Cena 850 Kč/
měs. Tel. 776 321 927
* Pronajmu kancelář na  pěší zoně v  Náchodě, 
k dispozici kuchyňka a luxusní sociální zařízení. 
Nájemné 4.000,-Kč/měs + služby 1.000,-Kč info 
777 606 464
* Pronajmu prostory k  podnikání v  Hronově 
např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena vč. 
energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:608 66 77 30

* Pronajmeme nebyt. prostor o výměře 20 
m2 na náměstí v Náchodě atrium KB, vhod-
né jako prodejna. TEL.:603 470 419

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. 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

* Prodám za  symbolickou cenu oblečení pro 
děti za 10,20,30 Kč/ks + spousta věcí ZDARMA. 
Dívčí od narození do cca 4 let. E-mail: obleceni.
pro.deti.nachod@seznam.cz
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové dříví. 
TEL.:777 690 390
* Prodám plné cihly, očištěné, super stav. Cena 
3,-kč ks, celkem 400ks. Náchod, Vysokov. TEL.: 
734 822 633

* Pronajmu pěkný slunný byt 1+1 44m2 po re-
konstrukci v  Náchodě. Pouze slušným lidem. 
TEL.:777 828 428
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okrese 
Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. Uveď-
te cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* Prodám DB 3+1 zařízený v Náchodě na Bran-
ce - cihlový, slunný, s balkonem, výhled do příro-
dy. Nově: vybavená kuchyně vč. spotřebičů, plast. 
okna, plyn.kotel. K  bytu náleží prostorný sklep. 
TEL.:775 144 481 RK NEVOLAT!!!
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 12. 
patro - 46 m2, plast. okna, celková rekonstruk-
ce, zděné jádro, vestavěná kuchyň a skříně, malý 
obývák a  oddělená spací část. Nízké provoz-
ní náklady. Cena 700.000 Kč. Více info na  tel. 
737 773 183 nebo foto na e-mail: aramis.denisa@
seznam.cz
* Pronajmu levně byt 1+1 v Náchodě u nemoc-
nice. Volný ihned. Kauce. Tel. 720 134 107 volat 
po 16. hod.
* Od  1.4. pronajmu dlouhodobě slunný byt 
3+1 s velkým balkonem, nová plastová okna, 
ve  4. poschodí v  Náchodě na  sídlišti Branka. 
Nájem 4500,- Kč + inkaso. + poplatek SBD 
zálohově 1700,- Kč. Kauce 10.000 Kč. Tel. 
722 135 026
* Prodám garzonku v  Náchodě blízko centra. 
Nová okna, zatepleno, 28 m2. Cena 500 tis. Kč. 
RK nevolat. Tel. 724 123 191
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v Náchodě, 
34 m2 s lodžií, výtah, po rekosntrukci, vestavěná 
skříň, plovoucí podlaha, žaluzie, vč.internet. při-
pojení. Nájem dohodou + inkaso + vratná kauce. 
Volný ihned. TEl.:777 966 190, 730 527 252
* Pronajmu byt 2kk v  Náchodě, Palachova 
ul.1457, 5.patro bez výtahu, nájemné 3.500Kč 
+služby 2.500 Kč+ el.energie. Sklepní byt 2480 
včetně služeb +el. energie. Tel:775 061 233.
* Prodáme zděný DB 3+1 (76m2) ve Velkém Po-
říčí (klidná lokalita). Byt prošel kompletní rekon-
strukcí. Více informací na tel.: 732 340 159, email: 
f.sara@seznam.cz (zašleme foto). RK NEVOLAT !!!
* Pronájem bytu 1+1 v  České Skalici. Tel.
603 578 209
* Pronajmu přízemní garsonku (45 m2) s tera-
sou do zahrady v Náchodě - Bělovsi. Parková-
ní v  zahradě. Nájem 5000,-Kč + energie. TEL.:
777 737 122
* Pronajmu část.zařízený byt 1+1 I.kat., v Ná-
chodě - Komenského ul. nájemné 3500,-Kč + in-
kaso, vratná záloha 11 500,-Kč. TEL.723 461 286
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na  Karlově 
kopci v  Náchodě. Nájem 3500,-Kč + energie + 
kauce. TEL.:776 697 386
* Pronajmeme levně zrekonstruovaný byt 3+kk 
v centru Náchoda. Kauce a dlouhodobý příjem 
podmínkou. Tel. 602 575 252
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem v  Ná-
chodě poblíž centra. Byt je po  celkové rekon-
strukci, nová koupelna s  rohovou vanou. Vyba-
vený je kuchyňskou linkou s vestavěným varným 
setem. Nájemné 5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+kk, 90m2 
v  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200m 
OD  NÁMĚSTÍ. NÁJEMNÉ 3.600,-Kč +ZÁLO-
HY 250,- Kč/os/měs (voda +el.spol. prostor). 
Info: 777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, Kři-
nická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 495 
tisíc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 v Žer-
nově 120 u České Skalice, 3. poschodí. Cena Kč 
250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové rekon-
strukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po celkové rekonstrukci v Broumově, U Větro-
lamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 tisíc. Info 
733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okre-
se Náchod výhradně ve  správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Pronajmu byt v Náchodě 2+kk, zděný, zaříze-
ný,ul.Okrová. TEL.: 774 061 131
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici u  Náchoda, 
byt je zařízen nábytkem. Škola, školka, obchod, 
pošta. Dobré spojení do Náchoda, Č.Skalice a Č.
Kostelce. Povinná kauce. Romové vítáni. Trvalý 
pobyt. TEL.: 608 869 885
* Prodám DB 1+1 s  balkonem v  Červeném 
Kostelci Na Větrníku, 7.patro, dům je zateplený, 
nový výtah, nová plast. okna. V  případě zájmu 
prosím volejte 724 226 298

* PRONAJMU byt 3+1 v  Náchodě u  ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. TEL.: 
602 158 418

* Prodám byt 3+1 v  OV 60 m2 + 7 m2 sklep 
ve  3. poschodí, zděný dům, plastová okna, 
ústřední topení, dům po opravě. V Náchodě. Tel. 
608 125 310
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmeme byt 2+1+kk ve 3.patře bytového 
domu v  centru Nového Města n.M., nájemné 
4000,-Kč + inkaso + kauce. TEL.:776 224  358 
volat v prac. dny
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt bude za-
čátkem r. 2014 odkoupen do OV, cena 1000 000,-
Kč + náklady. RK nevolat! Tel. 777 224 127

* Prodám sponky na  lešení (žabky) protočené 
cca 200 kusů, pilu zkracovačku BOSCH skoro 
nová. TEL.:602 827 860
* Prodám stavební materiál - LEVNĚ. Traver-
zy průměr 18, lepenka IPA, hurdisky stropnice 
a k tomu patky. Tel. 774 918 484
* Prodám klavír. Tel. 603 188 974 (Náchod)
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám zachovalé vybavení restaurace, sto-
ly, židle, bar, možno i  jednotlivě. Odstín třešeň.. 
TEL.:604 437 128

* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bov-
den od  výrobců zn.ITES, KDN, IGRA,IGLA, 
OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, Čína, Československo a jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hrač-
ky zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lah-
ve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. 
Tel.608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, 
mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím el.sporák š.50 cm ale pouze plně 
funkční v  dobrém stavu. Na  barvě nezáleží. 
TEL.:604 437 128

* Hledáme ženy z  Náchoda a  okolí na  za-
kázkové pletení, háčkování a  šití. Zašlete pro-
sím stručný životopis, ev. ukázku své práce na: 
milena.stuermer@hs-kanalsanierung.de
* Hledám zodpovědného člověka v  Novém 
Městě nad Metují a okolí na pomoc mým dě-
tem, když jsem v  práci. Jedná se o  polodenní 
i celodenní výpomoc. Zájemci volejte na telefon:
721 990 902
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstruk-
ci, drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, 
praní koberců. TEL.:737 564 496
* Daruji za  odvoz stavební buňku v  dobrém 
stavu (skříňová AVIE). Velké Poříčí. TEL.:
603 77 90 92
* Přijmeme fl oristku i  brigádně. Tel. 
608 143 570

* Zhotovení přesných autopotahů na  za-
kázku z  kvalitních materiálů včetně mon-
táže. Náchod - Běloves, K Brodu 391. Volejte 
prosím 606 299 945

* Prodám Škoda Felicia Lxi, LPG, najeto 
55000! r.v.1996; koupeno od 1.majitele v 2/2013 
při 30000km; přestavba LPG 3/2013; +letni dis-
ky a gumy; auto nepoznalo sůl. Cena dohodou. 
Tel. 605 970 010
* Prodám levně kvalitní autopotahy na  Seat 
Ibiza II a Seat Alhambra - 7 míst. Nutno vidět. 
Tel. 774 329 994

* PRODÁM KRÁLÍKY KALIFORNSKÉ 
SAMIČKY i zapuštěné. TEL.: 776 353 038

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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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

Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) se samost.garáží,klidné místo....2.190.000,-Kč,Police n/M-Č.Metuje-Pěkný RD,2 byty,poz.2567 m2 .....1.490.000,-Kč
Náchod-zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2.....790.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky 1000 m2 .....od 1,29 mil.Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1,OV,69 m2,2.patro....690.000,-Kč,N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-tři obyt.podlaží+podkroví ... 3,2 mil.Kč
N.Město n/M-ul.Johnova-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr...2.65 mil.Kč,N.Město n/M-Okras.zahrada se započatou stavbou chaty ...129.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru ....6.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,1 mil.Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,80 m2+pěkná zahrada ...630.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo.....2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část .....110.000,-Kč
Ohnišov u Dobrušky-Pěkná novostavba RD před dokončením...1,7 mil.Kč, Hejtmánkovice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.1200 m2) ...850.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,N.Hrádek,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,poz. ke stavbě RD ..od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

AUTO - MOTO NÁCHODSKO
776 353 038

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

Přijmu v Náchodě na výpomoc 
zručného zámečníka 

se znalostí sváření a soustruhu. 
Nejlépe důchodce.
Tel. 602 642 888

Přijmu v Náchodě 
automechanika s praxí 

se znalostí klempířských prací.

Tel. 723 570 017

Nabízím vedení účetnictví.

Levně   Tel.: 608 941 282

Menší výrobní fi rma z Náchoda přijme

KONSTRUKTÉRKU STŘIHŮ
Požadavky: 

- výuční list v oboru krejčová
- řidičský průkaz sk.B
- spolehlivost, fl exibilita
Informace na tel.: 777 737 122

Nabízím práci 
na VPČ a HPČ

ve východočeském regionu.

TEL.: 608 143 903
Nebankovní úvěry a hypotéky, 

vždy proti zástavě nemovitosti.

Rychle, diskrétně. 

TEL.: 602 303 062

PRODEJ A MONTÁŽ SATELITNÍCH KOMLETŮ 
A ANTÉN POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV. SKYLINK, 

T-MOBILE TV.    Info na tel. 604 122 307

Nabízím klempířské práce.
Tel. 721 907 420

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496
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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 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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.

Nový občanský zákoník 7.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

 Tradiční a  nejdůležitější institut 
rodinného práva je svazek manžel-
ský. Nový občanský zákoník (NOZ) 
jeho povahu zásadně nezměnil. Jeli-
kož se ale manželství týká velké čás-
ti čtenářů, bude zajímavé představit 
i  jeho drobné úpravy, které přinesl 
nejenom NOZ.
 První změna se týká příjmení 
manželů. V  případě, že si manželé 
nejprve ponechali svá původní pří-
jmení, mohou se kdykoliv později 
pouhým prohlášením dohodnout 
na  společném příjmení. V  případě 
rozvodu může manžel (resp. nejčas-
těji manželka) přijmout své původ-
ní příjmení do  šesti měsíců, dříve 
byla lhůta pouze jeden měsíc.
 Došlo také k  významnému pro-
dloužení lhůty pro popření otcov-
ství, a to nejpozději do šesti let věku 
dítěte (stále však platí, že to musí 
být do  šesti měsíců od  vzniku po-
chybnosti o  otcovství). Výjimečně 
bude možné otcovství popřít i poz-
ději, o tom nově rozhodne soud.
 NOZ dále rozšiřuje manželské 
povinnosti o vzájemné informování 
o příjmu, veškerém jmění a budou-
cích plánech – ty pak musejí být 
v souladu se zájmem rodiny. Z cha-
rakteru rodinněprávních vztahů 
však nelze předpokládat, že manže-
lé budou splnění těchto povinností 
vymáhat soudní cestou.
 Nad novou právní úpravou NOZ 
se budou muset přinejmenším 

zamyslet všechna ta manželství, kde 
jeden druhému pomáhá v podniká-
ní bez uzavřené pracovní či spole-
čenské smlouvy. A to za situace, kdy 
je daný závod (podnikání) ofi ciálně 
veden jen na  jednoho z  manželů. 
Tuto problematiku upravuje tzv. ro-
dinný závod. Jeho význam spočívá 
zejm. ve spolurozhodování o tomto 
závodě a podílu na zisku. Vyhnout 
se danému omezení bude možné 
jednoduše – smluvní úpravou této 
rodinné pomoci. Výpomoc v  ro-
dinném závodě nemusí být pouze 
manželská, rodinný závod vzniká 
i  při pomoci od  dětí či jiných pří-
buzných.
 Z  významných změn týkající se 
společného jmění manželů je vhod-
né upozornit na  novinku v  oblasti 
výkonu rozhodnutí a  exekuce, kte-
rá od ledna 2014 rozšířila možnost 
postižení majetku druhého manžela 
při výkonu rozhodnutí. Nově může 
být postižena mzda i  bankovní 
účet manžela, který o dluhu vůbec 
nemusí vědět. Důležité bude, aby 
manžel dlužníka projevil nesouhlas 
se závazkem vůči věřiteli bez zby-
tečného odkladu poté, co se o dlu-
hu dozvěděl. K  tématu společného 
jmění manželů bude však vhodné 
vyčlenit samostatný článek.

JUDr. Jan Dostál,
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

 V úterý 11. 2. 2014 přivítaly děti 
z  MŠ Vítkova v  Bělovsi posádku 
Zdravotnické záchranné služby Krá-
lovéhradeckého kraje z  výjezdové 
základny Náchod. Zdravotní sestra 
paní Fialová připravila pro děti be-
sedu s využitím různých poutavých 
ukázek. Děti měly možnost si prak-
ticky vyzkoušet, jak přivolat pomoc 
v  případě nouze. Seznámila děti 
s  nejdůležitějšími čísly na  ZZS, ha-
siče a policii a k jejich zapamatování  
poradila pomůcku (5-vozík, 0-ryb-
níček, 8- pouta). Učila děti reagovat 
na otázky dispečerů ZZS a děti měly 

možnost si uvědomit, co by měly 
znát, aby dovedly popsat cíl výjezdu 
(jméno, adresu, významné budovy 
v  okolí). Největším zážitkem pro 
děti bylo, když v domluveném čase 
dorazila na zahradu mateřské školy 
sanita záchranné služby, kterou si 
mohly děti projít, prohlédnout si její 
vybavení a dostalo se jim i odpovědi  
na otázky, co k čemu slouží.
 Touto cestou bychom chtěli záro-
veň pracovníkům ZZS KHK podě-
kovat za jejich ochotu a vstřícnost.

Děti a zaměstnanci 
MŠ Vítkova, Náchod

Manželství a NOZ 

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

PS – STAV 
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel.: 608 351 606, www.ps-stav.cz 

e-mail: sedlacek@ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ
Okna z profilů REHAU, 
BRÜGMANN, VEKA 
ŽALUZIE, ROLETY, 
PARAPETY

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Pronájem nebytových prostor 
v areálu Řemeslnického centra, 

Na Hamrech v Náchodě. 

Plocha je cca 120m2, volný ihned, 
možnost parkování v areálu.

 Kontakt  tel.: 777 601 040

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 27.2.2014 výběrové řízení č. HNA/12/2014 –  

3. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:   
bytová jednotka č. 1522/2 v budově Kladská č.p. 1522, podíl 

na společných částech domu a pozemcích, včetně všech 
součástí a příslušenství a včetně movitých věcí uložených 

v jednotce, vše v k.ú. a obci Náchod. Minimální kupní cena 
za jednotku s příslušnými podíly činí 950 000,- Kč. Pevná kupní 

cena za movité věci činí 9 210,- Kč. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

Netradiční návštěva

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 20. 3. 2014

Tel. 491 461 414   mob. 774 197 388

nutno

objednat

Prořez Prořez 
ovocných ovocných 
stromůstromů
724 173 560724 173 560

Motel EDISON, Kleny 46

Přijme
Číšníka/servírku
Tel.: 775 576 515 (516)

NABÍZÍME MÍSTO 
PRACOVNICE ODBYTU 

plný úvazek 8 - 16,30 h, 

v Novém Městě n. M. 

Požadujeme maturitu, praxi skla-
dové evidence, samostatnost, ko-
munikativnost, přesnost, manuální 
jemná zručnost, fl exibilita, znalost 
PC (excel, word, outlook), výhoda 
znalost anglického jazyka. 

TEL. 608 223 669   10-16 hod.
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

„Broumov 
for Tibet“
 Město Broumov se připojí k akci 
Vlajka pro Tibet, kterou se v březnu 
připomíná výročí povstání Tibeťaňů 
proti čínské správě (letos od povstá-
ní, při kterém zahynuly desítky ti-
síc lidí, uplyne 55 let). V  loňském 
roce vyvěsilo tibetskou vlajku 467 
českých měst, obcí, krajů...

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

870.000,- KčCena:

Chalupa Rampuše v Orl. horách
Vybavená chalupa 3+1 s pozemky. Spíž, 
sklep, půda, studna, rybníček. CP 2.128 m2. 

N2957č. inzerátu 

1.099.000,- KčCena:

RD Meziměstí - Ruprechtice
Vybavený RD 5+kk se zahradou. Terasa, 
bazén. CP 628 m2. 

N5432č. inzerátu 

698.000,- KčCena:

Byt 2+1 Náchod 
Zděný DB 2+1, CP 58 m2. 3. Patro, balkon, 
sklep. Nízké náklady na bydlení.

N4968 Řádková inzerce

 

 
Byt 1+kk Náchod č. N5159
CP 38 m2, 490 000 Kč
Byt 2+1 Náchod č. N5466
CP 85 m2, 839 000 Kč
Byt 2+1 Dobruška č. N5488
CP 67 m2, 760 000 Kč
RD Tutleky, okr. RK č. N5558
CP 883 m2, 1 150 000 Kč
Chata Broumov č. N5567
CP 374 m2, 145 000 Kč
St. pozemek Petrovičky u Mladkova 
CP 2.775 m2, 250 000 Kč č. N5522

Byt 3+kk Náchod
Zrek. zděný byt v OV 3+kk, CP 70 m2. 4. p., 
výtah. Balkon, 2x lodžie, sklep.
Cena: 1.500.000,- Kč
č. inzerátu: N5513ti
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Rozesmátá kamera
 V  rámci letošního, již 36. roč-
níku festivalu Novoměstský hrnec 
smíchu (8.-14. června), se v Novém 
Městě nad Metují opět uskuteční 
amatérský blok s názvem Rozesmátá 

kamera. Jedná se o otevřenou soutěž 
pro všechny nadšené amatéry – fi l-
maře. Propozice k soutěži naleznete 
na  novoměstském webu na  adrese: 
www.novemestonm.cz

 V naší republice je cca 8000 železničních přejezdů. Z tohoto počtu je asi jedna 
čtvrtina vybavena automatickou signalizací a eventuelně i závorami. Z pohledu 
řidiče vám nabízíme pohled na  železniční přejezd u  České Skalice. Nebezpe-
čí na železničních přejezdech hrozí a vždy hrozilo. V minulosti zde bylo riziko 
i selhání lidského faktoru při obsluze závor. Takový případ se na českoskalickém 
přejezdu stal v roce 1962, kdy vlak projel nestaženými závorami a téměř narazil 
do autobusu plného školních dětí. Velkou tragédii tehdy odvrátila pouze ducha-
přítomnost řidiče, který blížící se vlak zaznamenal a stačil s autobusem couvnout 
zpět za přejezd.  foto echo  

Jam Defect slaví pět let
 Studentská kapela Jam Defect 
z  Náchoda hrající pod záštitou 
ZUŠ Náchod slaví v  těchto dnech 
(pouhých) 5 let od založení kapely. 
Na  výročním koncertu chtějí mu-
zikanti předvést, co se za  tu dobu 

naučili, jak se proměnil jejich reper-
toár a kteří lidé z hudební scény Ná-
chodska je ovlivnili nebo s nimi hrá-
li. Koncert se bude konat ve čtvrtek 
27.března od  18.30 v  Divadle Pod 
zámkem (v  budově ZUŠ). Diváci 

se mohou těšit na nově zaranžova-
né skladby a hosty hudebníky, kteří 
také obohatí naši produkci. 
 Více informací o kapele naleznete 
na: http://bandzone.cz/jamdefect, 
kde můžete nalézt i  následující re-
cenzi: „V  sobotu 14. 9. 2013 tahle 
parta získala 1. místo v  celostátní 
soutěži zuškových kapel na FESTI-
VALU ZUŠkapel 2013. Všechny ka-
pely byly skvělé, ale JAM DEFECT 
má něco navíc! Jejich skromnost, 
pokora, inteligence a  v  první řadě 
neskutečné aranže a hudební kvalita 
po všech stránkách nás doslova roz-
sekala! A  vím, že se to nemá prás-
kat... ale oběma hlavním pořadate-
lům ukápla i nějaká ta slza :) Kluci, 
moc si vážíme toho, že jste přijeli. 
Nejde o nějaké ceny nebo výhry, ale 
jde v  první řadě a  dobrou hudbu, 
zážitek a inspiraci a oboje jste svým 
vystoupením předali ostatním! 
Díky!“  (kp)

PRAVIDELNÁ TANEČNÍ ODPOLEDNE
každá druhá neděle od 16 do 19 hodin
pokračujeme 16. a 31. 3. 2014 

HOTEL U BERÁNKA NÁCHOD
DANNYHO KAVÁRNA
Hraje Honza Staněk junior
Vstupné 50,- Kč rezervace na tel. 722 927 488
Pořádá: Módní salon Irena
            Irena Černá  736 768 114 Hrabě Špork a písně rozverné

 Koncem února v  klubu ArtCafé 
v  Broumově vystoupil se svým pro-
gramem „Šporkovy barokní písně“ 
Doc.PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., 
profesor Univerzity Hradec Králo-
vé (na  snímku). V  průběhu večera 
představil osobu hraběte F. A. Sporc-
ka, jeho život a  dílo. Hlavním téma-
tem byly písně, které nechával hrabě 
psát a  také je vydával tiskem. Někte-
ré z nich pan Bohadlo zazpíval v do-
provodu loutny a  navodil tak pravou 
barokní náladu. Posluchači, kterých 
se sešlo na tři desítky, se rádi nechali 
atmosférou večera strhnout a  v  písni 
„Smrtí tanec“ z roku 1721 se na výzvu 
interpreta přidali ke  zpěvu opakova-
ných veršů. Na závěr večera Stanislav 
Bohadlo představil knihu – Sporckov-
ské „árie“ jako obecná nota z Bon Re-
pos a  z Lázní Kuks, které je autorem 
a v níž se zabývá tématem těchto písní.
   Další program ArtCafé bude po-
kračovat ve středu 12. března. Martin 
Kratochvíl, známý především jako 

hudebník a  přední postava české 
jazz-rockové scény, se představí jako 
cestovatel, fi lmař a  dokumentarista. 
Přiveze svoje proslulé fi lmy a povídá-
ní o  nich. Jako bonus prvních deset 
návštěvníků obdrží od  Martina Kra-
tochvíla jeho knihu „Suma sumárum“. 
 Kamil Hušek

Squash 
centrum 
Náchod

 Ricochet pro děti
 Sportovní školička 
   pro děti ve věku 
   6 – 12 let
 Každé úterý a čtvrtek 
   od 15:30 – 17:00 hod. 

První zkušební lekce 
ZDARMA

 1 lekce (90 min.) 75,-

Kontakt: Darina Vymětalíková 
606 709 577
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