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hlavní sponzoři hlavní mediální partneřisponzoři za podpory měst

Police nad Metují

Broumov

Náchod

14. 2. 2015, slavnostní zahájení v 19 hodin
Divadlo Dr. Josefa čížka v náchodě

police symphony orchestra
balet národního divadla

prague cello quartet
zatrestband
flying boys

.

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- 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.)

ZIMNÍ 
VÝPRODEJ

- 50%

Náchod, Plhovská 695 
(naproti Itálii)

Náchod, Kamenice 113
Nové Město n.M., Nádražní 80

Trutnov, Havlíčkova 6

- Zimní bundy
- Vesty
- Čepice 
- Šály  
- Obuv

Dovolujeme si Vás pozvat na divadelní 
zpracování skandální rozhlasové hry, 
která rozpoutala lavinu soudních ža-
lob a  mediálních emocí, aby se nako-
nec stala nejstahovanějším pamlskem 
na internetu a v anketě posluchačů roz-
hlasovou hrou roku.
 Divadelní komedie s  názvem KOU-
LE - PŘÍBĚH VRHAČKY v provedení 
Divadelní skupiny TEMNO z  Týniště 
nad Orlicí se koná ve čtvrtek 29. ledna 
v Kině 70 v Novém Městě nad Metují. 
(Autor hry David Drábek, režie Eva 
Drábková)
Začátek představení v  19 hodin, vstu-
penky jsou v prodeji v Městském klubu 
a stojí 90 Kč.
 Rezervovat vám je také můžeme 
na našem telefonním čísle 491 470 358.
Těšíme se na  Vaši návštěvu a  přejeme 
příjemný divadelní zážitek.
 Stanislava Brendlová

KOULE - PŘÍBĚH 
VRHAČKY

Prodej a montáž
- okna (plastová, Alu.)

- vstupní dveře

- interiérové dveře

- žaluzie, rolety

- laminátové podlahy

- vinylové podlahy

- PVC, Marmoleum

- Koberce- Koberce

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz
www.domivo.cz

ROZNOS letáků 
a reklamních tiskovin v Polsku

(příhraniční oblasti Kudowa Zdrój, Polanica, 
Duszniki Zdrój, Szcytna, Radków, Lewin Klodzki)

Více informací na tel. 602 103 775 
e-mail: echo@novinyecho.cz

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

DO KONCE 
ÚNORA 

SLEVY AŽ 50% 
NA VYBRANÉ 

MODELY 
JÍZDNÍCH KOL

 V plánu investičních akcí města Náchod, který je součástí rozpočtu  pro letošní 
rok, je i stavba nové tak zvané „Radniční pasáže“, která navazuje na podloubí rad-
nice a pokračuje nad Radniční ulicí směrem k ulici Krámské. V rozpočtu města je 
na tuto akci předběžně rezervováno 1,5 milionu korun. Autorem architektonického 
návrhu (viz obrázek) je Ateliér Tsunami. (kp)

Radniční pasáž
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VZPOMÍNKA
Dne 2. 2 2015 by oslavil 81. narozeniny pan 

Karel Plšek z Náchoda.
Dne 24. 2. 2015 uplyne 1 smutný rok, kdy nás 

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček navždy opustil.   

Zarmoucená rodina

Okénko do jaroměřské historie...
aneb Incident pod stříbrným plátnem
 V  minulých vydáních novin 
ECHO jsme se v  příspěvcích jaro-
měřského historika PhDr.  Jiřího 
Uhlíře věnovali počátkům existen-
ce biografů  v  Jaroměři – Josefově. 
Od kočovných kinematografl ů jsme 
se dostali až ke stálému Sokolskému 
biografu. A  právě  zde  17. května 
1917 došlo k  politováníhodnému 
incidentu, o němž se později jedna-
lo dokonce v  říšské radě ve  Vídni. 
Šlo o  zranění šavlí, které způsobil  
poručík pevnostního dělostřelectva 
Rudolf Bakalowitz panu profesoru 
na  státní průmyslové škole v  Jaro-
měři Adolfu Řehákovi. Jak k celému 
incidentu došlo? 
 Večerní  promítání  pořádané ve  

prospěch kojenců navštívil zmíně-
ný dělostřelecký důstojník. Ten už 
při prvních obrazech promítané-
ho fi lmu dával najevo svou nespo-
kojenost s  českými nápisy tím, že 
bušil šavlí do podlahy a ulevoval si 
výkřiky, které musely české obcen-
stvo urážet, jako : „Die verfl uchte 
böhmische Bande!“ (česky asi: „Pro-
kletá, zpropadená česká bando“).  
Pan prof. Řehák, mírná a pasivní le-
tora mu německy vysvětlil,  že je zde 
český biograf a  že  naše publikum 
si přeje české nápisy a  s  tím přece 
nic nenadělá. Poručík odcházel ze 
dveří vestibulu neuspokojený  a ro-
zezlený. Prof. Řehák si svým přáte-
lům Čechům v  rozrušení postěžo-

val německy, doslova řekl: „Takový 
povaleč, to je drzost!“ - Po  těchto 
slovech vrazil z venku zpět do vesti-
bulu dveřmi pan poručík Bakalowi-
tz a vytasil šavli a  sekl cílevědomě 
pana profesora Řeháka do  hlavy. 
Včasné uhnutí pana profesora Řehá-
ka umožnilo, že rána nestala se těžší. 
 Tato událost  ve  třetím roce první 
světové války měla značný politický 
ohlas  mezi Jaroměřany a  dopad  
na  veřejné protirakouské mínění. 
Sokolové byli totiž nositeli národ-
ního cítění, sebevědomí i opravdo-
vého vlastenectví, což projevovali 
i později při různých příležitostech. 
 PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno) 

VZPOMÍNKA
Dne 31. ledna 2015 uplynou 4 smutné roky, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička, 
paní Jarmila Šplíchalová z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Milan, dcery Jitka a Jarmila s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2015 uplyne šest smutných let,

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

pan Ladislav Holý z Mezilesí.
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

rodina 

VZPOMÍNÁME
před rokem dne 24.ledna 2014 nás navždy 

opustila maminka, babička a prababička,

paní Libuše Pejřilová 
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínáme. Za rodinu syn Vladimír

VZPOMÍNÁME
Dne 19.1.2015 uplynulo 12 let, kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Věra Kosinková z Kramolny.

Vzpomeňte s námi. Rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 4. února 2014 uplyne 2. smutný rok, kdy nás 

navždy opustila

paní Ivetka Bártíková z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

  Stalo se již tradicí,že první neděli 
v novém roce se schází  členové So-
kola v  náchodské sokolovně, aby si 
popovídali, navzájem ochutnali své 
vánoční výtvory, ale také si zacviči-
li. Nejinak tomu bylo i letos 4. ledna, 
kdy se sešli kromě členů náchodské 
jednoty také sestry a bratři z Hrono-
va. O přípravu místnosti, servírování 
pohoštění z  přinesených sladkých 
a slaných výtvorů a vaření kávy a čaje 
dle přání účastníků se postarala sest-
ra Dana Lipovská s řadou ochotných 
sester, zejména Jarmilou Reimano-
vou, Ivonou Čadovou, Víťou Nová-
kovou a Věrou Prachařovou.

 Všechny přítomné přivítala s přá-
ním do  nového roku starostka ná-
chodské jednoty sestra Vítězslava 
Nýčová. V  krátkosti vyjmenovala 
úspěchy členů sokola v minulém roce 
a vyzvala přítomné k uctění památky 
bratří a sester, kteří v minulém roce 
opustili naše řady. Pak předala slovo 
náčelnici jednoty, která seznámila 
přítomné s  připravovanými akcemi 
na nejbližší měsíce. Následovala vol-
ná zábava, při které došlo i na cviče-
ní, tanec a  zpěv. Odpoledne uteklo 
jako voda a  nezbylo, než se rozlou-
čit se slovy „Jsme rádi, že jsme přišli 
a za rok zase nashledanou!“  (ET)

Proč bychom se netěšili, když jsme zase pospolu.

  ACADEMIA MERCURII vyces-
tovala 8.- 12. prosince 2014 na  vý-
měnný studijní pobyt do  nizozem-
ského gymnázia CSG Wilem van 
Oranje v  Oud-Beijerlandu. Pobytu 
se zúčastnilo 13 žáků ze studijních 
oborů Ekonomické lyceum a  Ces-
tovní ruch.
  Pro studenty byla připravena 
prohlídka školy, setkání s  jejím ře-
ditelem, prohlídka města Oud-Be-
ijerlandu a  také ofi ciální přivítání 
na radnici starostou města. Holand-
ští studenti nás provedli historic-
kým městem Dordrecht i  moder-
ním Rotterdamem. K  zajímavým 
zážitkům patřil lodní přejezd mezi 
těmito městy a studenti mohli vidět 
Rotterdam jako jeden z  největších 
přístavů na světě, loděnice s rozesta-
věnými loděmi i  využití lodní pře-
pravy v podobě „lodních autobusů“.
  Částí studijního pobytu byla sa-
mozřejmě také účast na vyučování. 
Naši studenti se zapojili do  hodin 
matematiky, angličtiny, zeměpisu, 
sociologie, dějepisu, ale i  hudební 

a výtvarné výchovy, při nichž výuka 
probíhala v anglickém jazyce.
Protože naším příletovým i odleto-
vým místem byl Amsterdam, měli 
jsme možnost prohlédnout si jeho 
památky a  navštívit Dům Anny 
Frankové, muzeum věnované příbě-
hu židovské dívky za druhé světové 
války.

  Kromě nových zážitků v  podo-
bě poznání nové země, její kultury, 
způsobu života a  studia, zlepšení 
komunikace v  anglickém jazyce, si 
naši studenti „přivezli“ i  nová přá-
telství.
Tento projekt znamená pro naše 
studenty cennou jazykovou i  kul-
turní zkušenost.

ACADEMIA MERCURII – studijní pobyt v Nizozemí

* čtvrtek   5.2. od 14 hod.
  „Nesmrtelní válečníci -

 NAPOLEON“
- dokumentární fi lm  

promítne Anna Poláková;

* čtvrtek  12.2. od 14 hod.
  „Omán – tajemný orient a  

Qatar – perla budoucnosti“,
dokumentární fi lmy promítne p. Milo-

slav Hlaváč;       

* čtvrtek  19.2. od 14 hod.
 „Bratránek z Batávie“

- pro pamětníky a milovníky operetky
připravila Anna Poláková;

* čtvrtek  26.2. od 14 hod.
  „Na lodi kolem světa“,

 své zážitky z cest nám bude vyprávět
p. Iva Wiesmerová.

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

únor 2015
ubovně Harmonie 2, 

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.

 Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Poznámka: příspěvkové známky obdržíte v lednu a únoru vždy ve čtvrtek odp.po programu

v klubovně Harmonie 2, kde jsou již také k výběru rekreace SD ČR /tuzemské i zahraniční/.  

Zájemci o účast na letních hrách seniorů ve Skřivanech 3.června – přihlášky do konce února!

Oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný tatínek, přítel a kamarád, pan Jiří Zikán z Náchoda  - Babí. 

Zemřel náhle 21. 12. 2014 ve věku 63 let.
                                                   

 Nikdy nezapomene kamarádka a rodina
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Hledáme hodnou, spolehlivou, šikovnou pani,  
která by si chtěla přivydělat. Jedná se o úklid malé fi rmy 

na sídlišti Malecí v Novém Městě nad Metují. 

Pracovní doba pouze několik hodin týdně. 
Nástup od 1. 2. 2015.

VOLEJTE POUZE: 
10. – 11. hodina dopoledne ve všední dny

KONTAKT:  Telefon:  491 470 378  602 959 893

 V  Polici nad Metují platí již 
od  minulého roku zákaz po-
domního a  pochůzkového pro-
deje. Nyní se polická radnice 
rozhodla toto nařízení doplnit 
i  výmluvnou samolepkou (viz. 
obrázek), která – umístěna 
na  domech, schránkách atd. - 
bude na  tuto skutečnost upo-
zorňovat všechny, kteří by snad 
nevěděli...  (foto web PnM)

Zákaz podomního 
prodeje  

 Od  3. října 2014 probíhal projekt 
Šikovné ruce pro hospic 2014, aneb 
lidé lidem, do kterého se zapojilo 171 
účastníků (včetně skupin) darováním 
vlastnoručně vyrobených výrobků. 
Do konce listopadu si mohli v prodej-
ní výstavě zájemci kupovat vánoční 
dárky, umělecké předměty, oblečení, 
výzdobu do domácnosti, ale i šité taš-
ky, hračky, bižuterii apod. Ve výběru 

bylo celkem více jak tři tisíce výrob-
ků, jejichž prodejem bylo získáno 
pro Hospic Anežky České 72 tis ko-
run. 
 „Díky všem dárcům nápaditých 
předmětů do  projektu Šikovné ruce, 
ale i  těm, kteří si přišli na  výstavu 
něco zakoupit s  úmyslem především 
podpořit hospic, také díky podpo-
ře Královéhradeckého kraje, jsme 

získali značnou část nákladů na doro-
zumívací zařízení mezi sestrou a  pa-
cientem do  prvního patra v  budově 
hospice,“ říká Miroslav Wajsar, ředitel 
Oblastní charity Červený Kostelec 
a  dodává: „Dorozumívací zařízení je 
velmi nákladné, jeho pořízení před-
stavuje částku 250 tis korun, přestože 
nám dodavatel dal ještě 25 procent 
slevu. Avšak díky další benefi ci Běh 
pro hospic a  podpoře Nadace Divo-
ké husy jsme získali dalších 128 tis 
korun a  zbývající část nákladů byla 
uhrazena z veřejné sbírky pro hospic.“ 
Vrchní sestra Petra Nováková k tomu 
dodává: „Nyní je již nový dorozumí-
vací systém nainstalován a je účinnou 
pomocí při ošetřování nemocných. 
Pro nás je velmi důležité především 
to, že se nyní na  signalizaci můžeme 
spolehnout a že se nemusíme neustále 
zdržovat voláním na servis. Původní, 
19 let staré zařízení, nebylo již opra-
vitelné. Všem, kteří projekt podpořili, 
velmi děkujeme i za naše nemocné.“      
  Text a foto : Tomáš Kábrt, 
 město Červený Kostelec

Hospic Anežky České pořídil z benefi čních akcí 
dorozumívací zařízení

 V  úterý 13. ledna 2015 navštívil 
náchodský starosta Jan Birke a mís-
tostarosta Tomáš Šubert  němec-
ké partnerské město Halberstadt. 
Přijali tak pozvání od  starosty An-
drease Henke na  tradiční výroční 
slavnostní večeři Hilariusmahl. Sta-
rosta Halberstadtu Andreas Henke 
a  prezident rady Dr.  Volker Bűrger 
přivítali ve  velkém zasedacím sále 
radnice všechny významné hosty 
a následoval kulturní program.
 Ve  středu pokračovala návštěva 
na  radnici v  malém zasedacím sále 
pracovním jednáním o  možných 
oblastech spolupráce. „Spolu s mís-
tostarostou Tomášem Šubertem 

jsme představili investiční záměry 
města Náchoda a  prioritní oblasti 
pro příští období, seznámili jsme 
starostu Andrease Henke s  inves-
ticemi, které již byly v  Náchodě 
zrealizovány a  představeno bylo 
i  Evropské město Náchod - Kudo-
wa-Zdrój. Oba starostové se poté 
shodli na  tom, že je třeba posílit 
společné partnerství obou měst a to 
nejen společným setkáváním před-
stavitelů měst, ale také pořádáním 
společných akcí a  projektů. Shodli 
se i na společné podpoře propagace 
obou měst.
 „Je nutné posílit společnou 
informovanost o  obou městech 

s ohledem na nabídku místních in-
formačních center. Chceme připra-
vit projekty, které se budou ucházet 
o  podporu z  Evropské unie. Jejich 
předmětem bude krátkodobá výmě-
na pracovníků městských informač-
ních center za  účelem zdokonalení 
v jazyce a získání nových zkušeností 
a  informací o  partnerském městě, 
které je třeba dále šířit. Uvažujeme 
také o  projektu výměny studen-
tů středních škol, zde bude nutné 
uskutečnit ještě další jednání", do-
plnil místostarosta Tomáš Šubert. 
V  závěru jednání byl německý sta-
rosta srdečně pozván na  návštěvu 
do Náchoda.  (red)

Vedení Náchoda navštívilo Halberstadt

Opět otevřena podniková prodejna 
PRIMÁTOR v Náchodě.

Příjemné prostředí, milá obsluha.
Pivní pohotovost včetně víkendů a svátků. 

Těšíme  se na vás.
Provozovatel: Jana Pállová.    Mob. 728 201 688

 Až do 31. ledna budou na ob-
servatoři v Úpici probíhat veřejná 
pozorování (za  jasného počasí) 
komety LOVEJOY C/2014Q2. 
Jedná se o termíny pondělí – so-
bota od 18. hodin. Bližší info zís-
káte na www.obsupice.cz

Pozorování komety

 V  sále sokolovny v  městysu 
Nový Hrádek se 7. února usku-
teční  oblíbený Hasičský bál 
(od  19.30 hod.) K  tanci i  po-
slechu zahraje skupina J.Band. 
Chybět nebude samozřejmě ani 
bohatá  tombola s  hlavní cenou 
– divočákem! 

Hasičský bál

 Cestujete – li často autobu-
sem z České Skalice nemusíte už 
pracně hledat jízdní řády. Všech-
ny odjezdy autobusových linek 
z tohoto sídla si můžete stáhnout 
z webových stránek města (www.
ceskaskalice.cz) a  uložit přímo 
do  vašeho  mobilu. Podmínkou 
je, aby tento telefon dokázal 
zobrazit soubory ve  tvaru PDF, 
ve  kterém jsou tyto jízdní řády 
zpracovány.  

Jízdní řád 
v „pé dé ef“

Bowling & Bar 
– REDUTA
Plhovská 340, Náchod

AKCE  
TURNAJE  
PÁRTY
Otevřeno středa – neděle
Rezervace na tel. 607 424 900

   Aeroklub Jaroměř zahajuje 
31. ledna kurz pilotního vý-
cviku na  kluzácích. Pilotní 
průkaz je možno získat již 
od  25  000,-Kč a  zajímavos-
tí je, že tento výcvik mohou 
absolvovat již zájemci od  15-
ti let věku (zkouška od 16 – ti 
let věku).  
 Bližší info na www.lkja.cz

Pilotní výcvik

 je název tématické akce pro děti, 
kterou připravilo Muzeum papí-
rových modelů v Polici nad Me-
tují. Časově je akce identifi ková-
na s termíny od 2. do 8. února. 
Bliší info získáte na webu muzea 
na adrese www.mpmpm.cz

Týden 
s Herkulem 

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka 
včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

Tel. 603 440 969
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA

 Žijeme v kraji, který je spjat s po-
čátky lyžařského sportu v Čechách. 
Ostatně,věděli jste, že Svaz lyžařů 
v Království českém -  z roku 1903 
-  je nejstarším lyžařským národním 
svazem na světě?  Bohužel, i když se 
o sportu  říká, že překonává národ-
nostní a  jiné rozdíly, je tímto roz-
dílným národnostním prostředím 
i  přímo ovlivněn. A  tak se historie 
lyžování v Čechách (v  její nejstarší 
fázi) odvíjí de facto ve dvou    lini-
ích: v  české a  německé (sudetské). 
A  nutno dodat, že rozvoj lyžování 
v oblastech německých Sudet v prv-
ní fázi o několik let předstihl vývoj 
v ryze českém prostředí.  Později se 
rozdíly  vyrovnaly. Lyžování se také 
dostává  z Krkonoš i do dalších lo-
kalit. Například takový městys Ma-
chov v  našem regionu datuje svoji 
lyžařskou tradici již od  roku 1907. 

V  pozdějších, možno zároveň říci 
i nedávných,   letech   byl Machov 
známý především díky svému sko-
kanskému areálu (jedinému v rámci 
Královéhradeckéh kraje) . Ilustrační 
 foto Mirek Brát 

Po stopách  lyžařů  a lyžníků...

 Poslední den výstavy Play 
Broumovsko (areál společnosti 
VEBA a.s. v Broumově)  se usku-
teční 28. února (10 – 18 hodin). 
V  rámci pomyslné „derniéry“ 
této interaktivní výstavy obdrží 
každý návštěvník malý dárek.   

Play Broumovsko: 
derniéra

 V  prostorách Turistického 
informačního centra v  Tepli-
cích nad Metují  je možno až 
do  7. března navštívit zajíma-
vou výstavu fotografi í.  Jedná se 
o portfolium snímků vzniklých 
v rámci mezinárodní fotosoutě-
že „Policko a Góry Stolowe“. 

Výstava fotografi í

 E

AŽ  50.000 KÈ

HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

Teplice n.M., Adršpach a okolí 
Mezimìstí, Broumov a okolí 
Broumov a okolí
Hronov, È.Kostelec a okolí
N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí
Náchod, È.Skalice a okolí
Jaromìø a okolí
Úpice a okolí

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
775 110 989
725 317 668
730 175 241
603 500 339

mzdová účetní, asistentka

Hledáme nového člena týmu 
na pozici

Požadujeme výbornou orientaci ve mzdové 
a personální problematice, samostatnost, 
zodpovědnost, pečlivost, příjemné vystupování, 
znalost cizího jazyka výhodou. 

Nabízíme práci v mladé stabilní prosperující společnosti, 
příjemné a přátelské pracovní prostředí, příspěvky na stra-
vování a penzijní spoření, mobilní telefon. Příležitost k dal-
šímu profesnímu rozvoji. Finanční ohodnocení s možností 
růstu dle kvality práce. Možnost nástupu ihned.

www.alprim.cz

Životopis a motivační dopis zasílejte na: uctarna@alprim.cz
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DOPRAVNÍ SPOLEČNOST CDS Náchod   
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+EPŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

PRO MEZINÁRODNÍ
KAMIONOVOU DOPRAVU 

S MOŽNÝM VÝDĚLKEM AŽ 50.000 KČ

KONTAKT: 725 761 401
EMAIL: PATZELT@CDSNACHOD.CZ 

Stomatologická ordinace
MUDr. Svatava Olšarová

Komenského 72,
 Nové Město n/Met.

oznamuje, že od 
1. 1. 2015 převzal

péči o pacienty
MDDr. Lubomír Šeda

Dále informujeme, že 
po omezenou dobu budeme 

registrovat nové pacienty! 
Pro (registraci) objednání

volejte: 602 310 239

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

Sýrárna a mlsárna EDUŠKA nyní i v Náchodě!
Stačí prý jen ochutnat a už se v tom vezete…
Příjemnou tečkou za  dobrým jíd-
lem může být zákusek nebo kou-
sek kvalitního sýra. Ale není vů-
bec nutné takovými příjemnými 
tečkami šetřit! Spíše bychom měli 
podobné tečky umístit za  všechny 
chvíle prosycené radostí a dobrou 
náladou. Můžeme si tak mnohem 
častěji dopřát i  samostatně záku-
sek  v kombinaci s čerstvou  kávou, 
sýr se sklenkou vína…  

Cukrujte si život!
„Víte, já vyznávám jedno přísloví: Cuk-
rujme si život, osolí nám ho jiní. A s ta-
kovou fi lozofi í přistupujeme u  nás 
k zákazníkům,“ říká paní Eva Dušková. 
Byla to právě kombinace počátečních 
písmen jejího jména a  příjmení – 
Eduška , která pozitivnímu životnímu 
a  podnikatelskému usilování dala for-
mální pojmenování. Tak se v roce 2006 
v Úpici rodí Mlsárna Eduška jako pro-
jekt cukrárny s vlastní výrobnou zákus-
ků a dortů. Později se k  tomu přidává 
i prodej originálních holandských sýrů 
Gouda. Mlsárna Eduška je rodinnou 
fi rmou, jejíž základ tvoří manželé Eva 
a  Vladimír Duškovi. Zákusky z  Úpice 
se vydaly na  úspěšnou cestu do  světa 
a  zachutnaly místním i  přespolním.  
„Myslím si, že úspěch dortů „made 
in Eduška“je dán použitou technolo-
gií. Je to trochu cukrářská revoluce, 
protože základem našich zákusků je 
pouze smetanový krém. Nepoužíváme 
žádné máslo. Proto jsou naše zákusky 

decentně sladké a  lehké v  porovnání  
s  ostatní produkcí, která se bez másla 
či rostlinných tuků s vysokou tučností 
neobejde. Rozvedli jsme do praxe tech-
nologii, která byla představena na Me-
zinárodním potravinářském veletrhu 
Salima Brno v  roce 2004. Nyní máme   
vlastní receptury a  know – how, naše 
rodinné stříbro, na  které jsme hrdí.  
Potvrzením toho, že svoji práci děláme 
dobře, je neustále se zvyšující počet zá-
kazníků. I když, pro nás to už není jen 
práce, výroba zákusků je i naše hobby“, 
vysvětluje pan Vladimír Dušek. Dodej-
me k jeho slovům, že cukrářská výroba 
Mlsárny Eduška se neomezuje pouze 
na  produkci zákusků, ale objednat si 
zde můžete i  velké dorty pro rodinné 
oslavy, narozeniny apod. Každý dort 

je prý originálním dílem. A vyroben je 
samozřejmě z kvalitního smetanového 
krému s  tučností  33 %. Vysokotučná 
másla a rostlinné tuky mají do Mlsárny 
Eduška vstup zakázán! 

Zákusky i sýry 
V  lednu 2015 otevírá Mlsárna Eduška 
svoji prodejnu i  v  centru Náchoda – 
Hrašeho ulici. Prodejna oblékla slušivý 
prvorepublikový image, stejný, jaký má 
úpická centrála fi rmy. V nabídce najde-
te kvalitní zákusky i výborné holandské 
sýry Gouda. „Právě prodej sýrů Gouda 
pro nás představoval novou výzvu. Je to 
fascinující svět chutí a vůní. Prodáváme 
sýry z kravského i kozího mléka, staré 
několik týdnů, ale i jeden rok. Přírodní 
i doplněné řadou bylinek a zajímavých  
příchutí včetně levandule, pískavice, 
lněného semínka, medvědího česneku 
atd. Kdo naše sýry jednou ochutná, rád 
se za  nimi vrací stejně jako za  našimi 
zákusky. Lidé nám v žertu říkají, že to 
vytváří i závislost. „glosuje nabídku pan   
Vladimír Dušek. 

Stačí jen ochutnat…
Dát si dobrý zákusek Jadran se šálkem 
kávy nebo nechat na  jazyku rozkvést 
chuťové variace uleželého sýra  gouda 
s  olivami? Navštivte nově otevřenou 
prodejnu Mlsárny Eduška v  Náchodě, 
Hrašeho ulici. „Ale pozor, tamní zá-
kusky a sýry způsobují závislost“, varují 
dlouhodobí spokojení zákazníci. Stačí 
prý jen ochutnat a už se v tom vezete… 
 (echo – pi)

Rancho Montana 
Kudowa Zdrój

Více informací na tel.:  722 667 233

Nabízí

Výuka jízdy na koni ve westernovém stylu

Společenské akce

Jízdy na saních tažených koňmi

Ubytování v holandském domku 

s vybavenou kuchyní, koupelnou s WC, 

dvěma ložnicemi a obývacím pokojem
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Čeká na Vás bohatý výběr originálních sýrů nejen z kravského, ale i z kozího mléka. 

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

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

ODVEZETE

Broumovští benediktini 
nemovitosti nedostanou
 Státní pozemkový úřad odmí-
tl vydat část zemědělského majetku 
Benediktinskému opatství svatého 
Václava v  Broumově, o  které si řád 
požádal v  rámci církevních restitu-
cí. Více než pět stovek pozemků a tři 
stavby na  Náchodsku řád pozbyl už 

před rozhodným únorem 1948, a  to 
v  letech 1919 a 1945. Nemovitosti se 
podle úřadu nestaly předmětem ma-
jetkové křivdy.
 Podle vyjádření právničky řádu 
Aleny Štumpfové v České televizi be-
nediktini podají žalobu k soudu.

Jazykové kurzy
angličtina - němčina

1. - 5. ročník Tel. 603 440 969  



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Srdečně Vás zveme do nově otevřené vinotéky  

CHÁTEAU VALTICE
Všem milovníkům a přátelům dobrého vína zde nabízíme  širokou 

škálu výborných vín – jakostní, s přívlastkem, 
výběr z hroznů i tři druhy stáčených vín.

Jsme tu pro Vás každý den od pondělí do soboty.

Pondělí – pátek  10 – 17 hodin
Sobota  8 – 12 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Najdete nás  na adrese:

Pod Kalvárií 1198, Náchod – Plhov  vedle Podlahářství

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:NABÍZÍME:
Nebankovní hypotékyNebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. KčRychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. KčKonsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

t peníze?t peníze?
1, 491 417 1801, 491 417 180

 Společnost SaarGummi, která vy-
rábí dynamická těsnění do aut, v roce 
2014 uvedla do provozu Mísírnu gu-
márenských směsí, která je jednou 
z  nejmodernějších na  světě.  V  prv-
ních měsících probíhal zkušební pro-
voz a  od  poloviny června již vyrábí 
v  normálním režimu. Snižuje tak 
závislost fi rmy na  cenách vstupních 
materiálů. Kromě zásobování vlastní 
výroby, rozšiřuje i  nabídku produktů 
z SGC a umožňuje vyvíjet nové druhy 
směsí. 
 Díky velmi dobrému startu mísírny 
směsí a  náběhu nových projektů tak 
společnost může v  tomto roce zvýšit 
mzdy všem svým zaměstnancům při-
bližně o 4 procenta. 
 Zároveň se fi rma může pochlubit 
bezpečnou prací, kterou potvrdil au-
dit  OHSAS a  EMS, který probíhal 
na konci listopadu v našich závodech 
v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí. 
Norma OHSAS stanovuje podmínky 
systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), EMS je sys-
tém environmentálního řízení a  týká 
se tedy životního prostředí. Náročnou 
prověrku jsme absolvovali úspěšně 
a na následující tři roky jsme tak opa-
kovaně získali certifi káty podle norem 
ISO 14001 A OHSAS 18001. Audit re-
alizovala nadnárodní společnost  Bu-
reau Veritas, která následně vystavila 
i certifi káty.
 Při auditu nebyla zjištěna žádná 
tzv. velká neshoda. V jednom případě 
byl dokonce vyzdvižen a oceněn nad-
standardní přístup naší společnosti 
za  uplatňování opatření nad rámec 
zákonných povinností. To potvrzuje 
velmi vysoký standard a  odpovědný 
přístup naší fi rmy k péči o zaměstnan-
ce, k podmínkám a prostorům, ve kte-
rých pracují, i k životnímu prostředí.
 Hana Říhová, personalistka

Firma Saar Gummi má za sebou úspěšný rok 

PNEUSERVISY JOPECO
A NÍZKÝCH CEN!

U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

GT RADIAL

205/55R16 91H

1349 Kè

185/60R14 82T

939 Kè

195/65R15 91T

1369 Kè
(vítìz testu zimních pneu)

pneuservisu.

i pro rok 2015. 50%

 Zajímavé spojení požitků „sluchových i chuťových“ nabí-
zí broumovské ArtCafé, kde se 28. ledna uskuteční projekt  
s názvem: Společné akordy hudby a vína. Moderátor a mu-
zikolog  Lukáš Hurník zde bude během interpretace děl 
W.A.Mozarta, G.Verdiho, G. Rossiniho a  dalších velikánů  
řídit degustaci kvalitních moravských vín. Základní vstup-
né – 450-Kč se zdá býti vysoké. Ovšem v ceně vstupenky je 
i zmíněná  ochutnávka vín. 

Hudba a víno
 Podmínky pro letošní zimí radovánky v  obci Deštné 
v  Orlických horách pomáhá zlepšovat nová rolba. 
Zakoupena byla za částku 211 000 EUR (90 % této částky 
pokryla dotace z  evropských zdrojů a  státního rozpočtu 
ČR). Rolba PistenBully 100 má zajišťovat úpravu bě-
žeckých lyžařských tras v  této lokalitě. S  výsledky jejího 
„rolbování“ se jistě setkáme i na tradičním Orlickém ma-
ratonu 31. ledna. 

Nová rolba

Člověk musí ales-

poň na chvíli něco 

obětovat, ale výsle-

dek pak stojí za to

Paní Zuzana Žáková celý život cviči-

la, přesto se ale její váha vyšplhala  

k 80 kg při výšce 160 cm. Hledala 

tedy účinné řešení, až našla výživo-

vou poradnu NATURHOUSE v Ná-

chodě. Začala docházet na pravidel-

né konzultace a po 4 měsících váží  

62 kg a může si konečně kupovat 

takové oblečení, které se jí líbí.

Můžete nám sdělit, co Vás přivedlo 

do NATURHOUSE?  

Váhu jsem nikdy moc neřešila. Rodin-
né dispozice mi předurčovaly vyšší 
váhu, alespoň jsem si ji tak omlou-
vala. Postupně však začala narůstat 
po narození dětí. Celý život sportuji,  
v mládí jsem závodně lyžovala, nyní se 
věnuji i cyklistice, pěší turistice, kalane-
tice. Ale teď už se mi zdálo při prohlí-
žení fotografií, že zabírám příliš místa.

Zkoušela jste se svých nadbytečných 

kilogramů zbavit sama?

Žádné drastické diety jsem nedržela, 
přípravkům nabízejícím v časopisech 
a novinách úžasné hubnutí jsem nevě-
řila. Asi před dvěma lety jsem na radu 
změnila jídelníček, po kterém jsem 
zhubla asi 4 kg, ale další pokrok nena-
stal. A když jsem viděla, že zhubnout 
můžu, řekla jsem si, že bych to měla 
zkusit se skutečnými odborníky.

Jak jste se o nás dozvěděla?

Asi dvakrát jsem si se zájmem přečet-
la článek v novinách, potom jsem i na 
vlastní oči viděla úspěch v hubnutí jed-

né známé a tak jsem se rozhodla navští-
vit poradnu NATURHOUSE v Náchodě.

Co Vás vedlo k tomu začít hubnout

Nebyly to zdravotní problémy, alespoň 
ne zatím. Asi se to bude zdát dětinské, 
ale nejvíc to, s jakými problémy jsem 
na sebe sháněla oblečení. A taky to, jak 
mě známí chválili, když jsem předtím 
zhubla ty 4 kg.

Jaké byly největší změny ve Vašem 

jídelníčku?

Řekla bych skoro minimální, co se jídel 
týkalo. Pravidelnou a myslím si i zdra-
vou stravu jsem dodržovala už před-
tím, zelenina mi nebyla cizí ani před 
dietou. Myslela jsem si, že i pitný režim 
jsem dodržovala správně, ale to neby-
la pravda. Tam byla asi největší změna.

Byly i situace, kdy jste doporučení 

od výživové poradkyně porušila, 

nebo byste nejraději s kúrou  

skončila?

Díky tomu, že každým týdnem byly vý-
sledky dost viditelné, taková situace ne-
nastala. Porušila jsem ji jen jednou a to 
se svolením dietoložky. Slavila jsem své 
padesáté narozeniny, bylo tudíž hloupé

si připít vodou. Pevná vůle mi byla vel-
kým pomocníkem, hlavně když jsem 
letos dvakrát navštívila Moravu a čty-
řikrát  jsem se zúčastnila ochutnávky 
ve sklípku, ale nedala jsem si ani skle-
ničku. Možná i obdiv od kamarádů mi 
pomohl vydržet. Skončit s kúrou mě 
nenapadlo vůbec.

Jak se Vám podařilo zhubnout?

Řekla bych celkem snadno. Asi to bylo 
i tím, že jsem si uvědomila, že chci 
zhubnout a ne, že musím. Člověk musí 
alespoň na chvíli něco obětovat, ale 
výsledek pak stojí za to.

Podařilo se Vám shodit za 4 měsíce 

18 kilo. To je fantastický výsledek.

Do poradny jsem přišla s tím, že bych 
chtěla shodit 10 kg. Mám dole 18 kg 
a je to skvělé, ale už mi to stačí. Teď 
už jen si tuto váhu udržet. Je to velmi 
příjemné přijít do obchodu a koupit 
si oblečení, které se Vám líbí a ne to, 
do kterého se stěží nasoukáte. Nako-
nec i za ten pohled do zrcadla to stálo.  
A slova chvály, jak mi to sluší, se nikdy 
neomrzí. Děkuju moc celému náchod-
skému týmu, zejména pak výživové 
poradkyni Jarmile Musilové.

NATURHOUSE  Náchod, Kamenice 113 - pasáž Magnum, 
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz



* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné 
části Nového Města N/M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu byt 3+1 s balkonem na Koubov-
ce - v Červeném Kostelci. Tel. 724 916 454
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s balkonem 77 m2 v Náchodě na Brance. Vol-
ný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu přízemní byt 2+kk, balkon, 
špajz v zatepleném domě poblíž centra Ná-
choda (59 m2). Cena 4500,-Kč + režie, nut-
ná kauce 9 tis.Kč. Volný od 1. 3. 2015. TEL.: 
702 018 628
* Pronajmu pěkný slunný byt 3+1 po rekon-
strukci v Červeném Kostelci na Koubovce, 
4.patro, výhled do lesa. Nájem 5.000 Kč + po-
platky, energie. Vratná kauce. Tel. 732 135 136
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk s  bal-
konem v  OV v  Novém Městě n. M. Volný 
ihned. Nájem 3.500,- + 1.500 inkaso. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu 3+kk + šatna v RD ve Velkém 
Poříčí, vč. 1 park.stání s  volným vstupem 
na zahradu. Cena vč. energií 9000,-Kč, kauce 
nutná. TEL.: 602 444 097
* Pronajmu družstevní byt 1+1 v Náchodě 
na Plhově. Tel. 602 192 972
* Pron. dlouh. zrek. nadst. 3+kk 80m2 
v podkroví rod. domu + balkon, 1/2garaže,-
zahrada v Olešnici u Červ. Kost. Náj. 6.000,-
Kč + 1.000,- zál. voda + el + topeni (kotel) + 
kauce, tel. 608 903 050.
* Pronajmeme byt 3+1 94 m2 v OV v centru 
Náchoda. TEL.:777 29 29 40, 608 976 956
* Prodám DB 2+1 s  balkonem na  sídlišti 
u nemocnice v Náchodě, výhled na Bražec, 
cena 690.000 Kč. Tel. 608 97 69 56
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě Bělo-
veská ul. Tel. 605 571 595, 608 97 69 56
* Pronajmu byt 1+1 v  OV s  balko-
nem na  Karlově kopci v  Náchodě. Tel. 
605 571 595, 608 97 69 56
* Prodám byt 4+1 (90,49 m2) v  osobním 
vlastnictví v  Červeném Kostelci - Koubov-
ka 897, 5. patro. Klidné místo u  lesa. Tel.: 
607 556 600
* Pronajmu byt 2+kk ve Stárkově na náměs-
tí. Cena 3.600,- + inkaso, kauce nutná. Tel 
602 133 173. email.renestarkov@seznam.cz

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 po celk.
rekonstrukci, ve zděném domě v centru 
Nového Města n. M. v  blízkosti autobus.
nádraží, 1.patro, velká lodžie, připoj. 
internetu, vlast. plyn. vytápění, vel. 38 
m2. Cena nájmu 4000,- + služby, vratná 
kauce 15000,-. Volný od  1. 3. 2015. Tel. 
777 136 918

* Pronajmu zařízený byt 2+1 (69m2) v Hro-
nově. K dispozici garáž i zahrada. Byt je ne-
daleko centra / autobusového nádraží. Volný 
ihned. Mob.:+420 602 364 692
* Pronajmu nový pěkný byt 2+kk v  OV 
s balkonem v Náchodě u nemocnice - nejde 
o panelový dům. Rohová vana, kuchyň. linka
na míru. Nájem 5500,-. Tel. 723 102 244
* Pronajmu byt v  Náchodě v  rodinném 
domě se zahradou 3+1 + balkon, wifi , sat. 
od  1. 3., možnost pronajmout i  garáž Tel. 
606 390 144
* Prodám byt v OV 3+1, výměra 82 m2 v Ná-
chodě Bělovsi, po rekonstrukci kuchyň, nové 
podlahové krytiny, dřevěná eurookna. Velká 
lodžie. Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
1 100 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v OV, výměra 70 m2 v Na-
hořanech, po  rekonstrukci, balkon, zděná 
koupelna s vanou. Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat Cena: 949 000,- Kč
* Prodám byt 1+kk, družstevní vlastnictví, 
výměra 28 m2 v  Náchodě - Starém Městě, 
velká opravená lodžie, opravený kuchyňský 
kout, nízké měsíční náklady. Tel. 777 602 884, 
RK nevolat Cena: 420 000,- Kč
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk, 
výměra 60 m2 v Hronově. Plastová okna, re-
konstruovaná koupelna, podlahové krytiny. 
Tel. 774  311  404, RK nevolat Cena: 5  500,- 
Kč/měs. + služby
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk, 
výměra 70 m2 v  Hronově. Zrekonstruovaná 
koupelna + sociální zařízení. Tel. 774 311 404, 
RK nevolat Cena: 4 800,- Kč/měs. + služby
* Koupíme byt 3+1 i větší (nad 74m2) v Čes-
ké Skalici nebo Novém Městě nad. Met. 
Solidní jednání, platba v  hotovosti. Pište na 
maciska@seznam.cz nebo volejte na 733 797 261, 
737 836 224. Nejsme RK.

* Koupím RD do 15km od Náchoda, v ceně 
od  0,5mil. do  1,7mil. dle stavu nemovitosti. 
Tel. 739 486 403
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel.: 608 245 634
* Prodám řadovou zděnou garáž v Hronově 
1 - Štefánikova ul., parcela 322/16. Telefon 
725 076 609.

* Pronajmu garáž 25 m2 v  ul. El. Krásno-
horské v NA naproti Benzině. Volná od 1. 1. 
2015, 1000,.Kč /měs. TEL.: 608 888 141
* Koupím lesní pozemky na  Náchodsku. 
TEL.:776 327 208
* Prodám rodinný dům ve  Velkém Poříčí, 
5+1, zahrada, sklep, půdní prostory, plyn, ka-
nalizace, po celkové rekonstrukci - ihned k by-
dlení. Cena: 1.790.000,- KČ, Tel.: 777 302 483
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod – Branka, 
jedná se o dům vel. 6+1, dvojgaráž, dílna , 
sklep, zahrada s pergolou. Cena dohodou. 
TEL.:737 41 66 24, 603 75 36 38

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC, v nově zrek. domě v NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj. 1.500,-Kč + 
600 zál. na el., vodu, topení. + kauce., tel. 
608 903 050.
* Pronájem obchodu (65 m2) se skladem (28 
m2) soc.zaříz. a výlohami v centru Nového 
Města n.M., hlavní ulice. Po celk. rekonstruk-
ci, volné od 1.3.15. TEL.:608 221 996 (majitel)
* Pronajmeme nebytové prostory o  ploše 
34,1 m2 v  Novém Městě n.M., ul. Boženy 
Němcové 121. Vhodné jako kancelářské pro-
story nebo provozovna. Měsíční nájemné bez 
služeb 3000,-Kč. Info: 733 131 189
* Pronajmu obchod na pěší zoně v Nácho-
dě, Palackého 27 (Kamenice) cca 15m2 ; Vol-
ný od  1. 2. 2015; přízemí. nájemné 12.500,-
kč + zálohy na  energie 1.600,-Kč. Info: 
777 302 483 nebo 776 208 916
* V  Hronově pronajmu prostory k  podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. 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

* Prodám kočárek Casualplay S4 tiatinium 
+ hluboký díl Mako, barva carbon (šedá), 
zdarma k tomu autosedačku Baby Zero, která 
jde dát na podvozek, jako hluboký díl Mako. 
Vše je po jednom dítěti. Cena 5000,-Kč. Ná-
chod a okolí. Tel.: 776 629 080

* PRODÁM velkou pánskou kabelu - 
pravá kůže (Marlboro) - uzamykatelná, 
nepoužitá 3000,-Kč, menší krosové kolo - 
nepoužívané (nevhodný dárek) 5000,-Kč, 
starší, zachovalý, plně funkční masážní 
stroj - výkonný 1000,-Kč, automatickou 
domácí pekárnu Professor DP 02 - málo 
používaná 1000,-Kč, potápěčský žaket 
vel.S - nepoužívaný 5000,-Kč. Vše možno 
poslat na fotografi i mailem. Sleva možná.
TEL.: 606 452 440

* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Prodám suché truhlářské fošny + 
prkna, smrk, borovice, dub, buk. Levně.
mob.774 308 086

* Prodám ovci, stáří 2roky (možná březí).
Cena:1500Kč. Tel.739 066  371 okr.Náchod.
Volat po 15hod
* Prodej tvrdého, měkkého dřeva, suchého. 
TEL.:777 690 390
* Pšenici - 400,- Kč /q, oves - 400,-Kč/q na-
šrotovat + 50 Kč, červená řepa 5,-Kč/kg, pytle 
výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz
* PRODÁM  pračku – pův.cena 4999,-Kč 
NYNÍ 3000,-Kč, lednici s mrazákem ZANU-
SSI – pův.c. 6 999,-Kč NYNÍ 5000,-Kč. Ná-
chod, obojí ještě v záruce. Důvod – stěhování. 
TEL.:603 865 112

* Koupím knihy a časopisy. TEL.: 722 907 510

* Pronajmu hezký byt 2+kk v  centru Ná-
choda. Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klid-
né místo. Nájem 4900 + 1500 služby. Volný 
ihned. Kauce 10.000,-Kč. Tel. 602 247 247
* Pronajmu byt 1+1 na  Plhově, volný 
od  března popř. od  dubna 2015. Kontakt: 
605 207 703
* Prodám pěkný byt (48 m2) v OV v cihlo-
vém domě Náchod - Staré Město, 15 mni. 
Do centra. Velká nová kuchyň s vest.spotře-
biči + bar, velký obývák, plastová okna, nové 
podlahy, snížené stropy, WC, koupelna, před-
síň, sklep. Ranní slunce, parkoviště ve dvoře. 
Cena 870 tis.Kč. TEL.:603 722 252
* Pronajmu dlouhodobě nový, zděný byt 
3+kk v  centru Náchoda. Vybavená ku-
chyň, balkon, parkovací místo. Kauce, volný 
od února. Volejte 724 040 389.
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici - škola, 
školka obchod, dobré spojení. Romové vítáni. 
Povinná kauce. TEL.:608 869 885
* Pronajmu byt 2+kk v  Hronově, 4.400,-
Kč + inkaso, kauce nutná. Tel: 602 133 173, 
renestarkov@seznam.cz.
* Prodám, př. pronajmu. ihned volný, ne-
zařízený družstevní byt 1 + 1, 24m2 v Me-
ziměstí. Cena 220 000,- Kč.Tel. 604 628 520
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova 1457, 
1+1, nájemné 3500 + služby 2500, 2+1, ná-
jemné 4000, 3+1, nájemné 4500 Kč + služby 
2 500 Kč až 3 500 Kč (podle počtu osob), elek-
triku si hradí sám nájemce. tel: 775 061 233, 
email: faifr@seznam.cz
* Pronajmu slunný malý byt v  Náchodě 
u  nemocnice - není to panelák - na  dobu 
min. 1 roku zaměstnané osobě. 777 021 798
* Prodám DB 5+1 na  Plhově v  Náchodě, 
zateplený, nová okna, nová kuch.linka, spol.
místnost, sklep. Velmi dobrá cena 900 tis.Kč. 
TEL.: 775 223 358
* Pronajmu ml.lidem byt 1+1, 30m2, 1.pat-
ro, v Novém Městě n. Met. U Luštince. Zce-
la po  rekonstrukci. Foto zašlu na  mail.Tel.
728 137 099 volat po 18h. Cena 3300,- + po-
platky/měsíc. Kauce 10tis.
* Prodám DB 2+1 s  balkonem na  sídlišti 
u nemocnice v Náchodě, výhled na Bražec, 
cena 690.000 Kč. Tel. 608 976 956
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 (70 m2) 
v  klidné části Červeného Kostelce. Nájem 
4.800 + energie. Tel. 776 33 56 37
* Pronajmu slunný byt 3+kk V  cihlovém 
domě v  Hronově, 200m od  náměstí. Ná-
jemné 3.900,-Kč + zálohy 300,-Kč/os/měs 
(voda + el. spol. prostor). Info: 777 302 483, 
776 208 916
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 
ve  2.patře zděného bytového domu po-
blíž centra. Prostorný byt po  výměně oken 
za  plastová, vybavený novou kuchyňskou 
linkou je k dispozici ihned. Nájemné 4500,-
Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044.
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 2+1 (62,44 m2) 
v Broumově, Pionýrská 368, 6. podlaží. Cena 
činí Kč 349 tisíc. Info 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 2+1 (62,44 
m2) v Broumově, Pionýrská 368. 6. podlaží. 
Cena minimálního měsíčního nájemného 
je Kč 3,5 tisíce bez služeb. Bližší informace 
na telefonu 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v  Jaroměř, 
Smetanova 718, 1. podlaží, cena Kč 690 tisíc. 
Telefon 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 v Jaromě-
ři, Smetanova 718, 1. podlaží. Minimální ná-
jemné bez služeb Kč 4 tisíce.Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 450 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
* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) 
v Broumově, Pionýrská 363, 1. podlaží, cena 
Kč 320 tisíc. Info: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 
2+1 (61 m2) v Broumově, Pionýrská 363, 1. 
podlaží, měsíční nájemné bez služeb Kč 4 ti-
síce. Tel.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v Jaroměři, J. Šímy 
778, 8. podlaží, 31,88 m2. Měsíční nájemné 
bez služeb Kč 3300,-Kč .TEL.: 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.

* Pronajmu garáž U  Cihelny v  Náchodě. 
TEL.: 602 444 097

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

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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.

* Koupím řády, vyznamenání i socialist. Tel. 
608 420 808
* Koupím do své sbírky pivní etikety, tácky, 
staré pivní láhve, staré hračky, stereokotouč-
ky, vláčky, LP - desky, staré pohlednice atd. 
Tel. 606 115 393
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky, Čína, Československo a jiné. Dále 
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré pivní lahve. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční 
ozdoby. TEL.:722 907 510
* 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 hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vyba-
vení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* 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, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, 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, ban-
kovky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Hledám paní na  úklid, 2-3 dny v  týdnu, 
1-3hod na Vysokově. TEL.: 734 822 633.
* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. Tel. 
777 803 359

* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755 

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

Opravy a rovnání ALU disků
 pro automobily a motocykly

Pneuservis
Zdeněk Brož, Velké Poříčí 112

Tel. 608 54 13 13

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.

DAN
Da ové p iznání P iznání DPH 
Da ová evidence Silni ní da  
Silni ní da  Komplexní služby 

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 
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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
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod Klínek-Novostavba nízkoenerget. RD (4+kk) s poz.775 m2 (příp. více)..2.750.000,-Kč nebo pozemek (800 m2) k výstavbě RD ..............875,-Kč/m2

N.Město n/M-Malecí-Kompl.rekonstr.byt 2+1,nová zděná koupelna s WC,nové rozvody,plast.okna,dveře,kuchyň na míru, klidná část ............... 895.000,-Kč
N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou-rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc. zař.),kuchyně,ob.pokoj ...................... 4,25 mil.Kč
N.Město n/M-ul.Malecí-Byt 3+1 (60 m2) po část.rekonstr..990.000,-Kč,N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží ........... 1.500.000,-Kč
Náchod centrum-Zděný byt 3+1 po rekonstr.(66 m2)..1.295.000,-Kč,V.Jesenice u Č.Skalice-Pěkný,kompl.rekonstr.byt 3+1+zahrádka ......... 890.000,-Kč
Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2)..210.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz.až 1000 m2 ...................od 1,29 mil.Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..2,39 mil.Kč, Sviništ‘any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 ................ 799.000,-Kč
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klidné místo..1.800.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží,možnost zahrady .............. 1.190.000,-Kč
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě,oploc.pozemek 403 m2..400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ................ 2.490.000,-Kč
Dobré-Hlinné-Poloroubená chalupa,stylově vybavená,poz. 2013 m2..1,75 mil.Kč,Č.Kostelec-centrum-Pronájem prodejny (18 m2) ...................3.000,-Kč/měs.
Č.Skalice-náměstí-Pronájem vybav.kadeřnictví..4.500/měs.,Hronov-Machov-Komerční výrobní objekt (zast.680 m2) po část.rekonstr .................... 3,35 mil.Kč 

PŘIJMEME ŘIDIČE 
sk. C+E na MKD. 
Firma P.J.P.T.s.r.o., 

Česká Skalice
Tel.: 491 453 132

HLEDÁM MANUÁLNĚ 

ZDATNÉHO ŘEMESLNÍKA 

s vážným zájmem o štukatérské 
práce a umělecká řemesla

tel.: 737 716 114

Pronajmeme kancelář 
cca 30 m2

v Náchodě blízko centra.
Cena dohodou.

TEL.: 608 32 90 80

Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111

provozovna laserového kovoobrábění
Zábrodí, Končiny

nabízí: 1 volné místo
SVÁŘEČ CO2

dvousměnný provoz
zkušenosti se svářením hliníkového 

a nerez plechu výhodou
platný svářečský průkaz podmínkou

1 volné místo
POMOCNÍK OBSLUHY 

CNC STROJŮ
nepřetržitý provoz

platné oprávnění k řízení 
vysokozdvižného vozíku
praxe v oboru výhodou

dobré platové podmínky
nástup možný ihned

Kontakt: pí. Prouzová  
tel.: 491 445 206

personalni1@odimpro.com

RŮZNÉ
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vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný provoz

NÁSTUP IHNED
Tel. 491 469 466, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

obsluha CNC strojů

Pozice:

Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

www.elkohotel.cz

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují  úspěšně fun-
guje tzv. bibliobox – schránka 
umožňující vracet půjčené knihy 
24 hodin denně – i mimo běžnou 
provozní dobu knihovny. 
 foto echo 

V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují  úspěšně fun-
guje tzv. bibliobox – schránka 
umožňující vracet půjčené knihy 
24 hodin denně – i mimo běžnou 
provozní dobu knihovny.  
 foto echo 

 V  klasických disciplínách, a  to 
ve volné hře v kádru 52,5/2 a v ne-
přímých strcích má oddíl zapoje-
na 3 tříčlenná družstva. Družstvo 
A  v  loňském ročníku sestoupilo 
z  nejvyšší soutěže z  extraligy ČR 
a  hraje v  národní lize ve  skupině 
Čechy. Od začátku soutěže jde tvr-

dě za svým cílem, kterým je návrat 
zpět do  extraligy a  vede tabulku 
s jedinou prohrou. 
 Družstvo B se v loňském ročníku 
udrželo v  nejvyšší oblastní soutěži 
VČ – 1.  První rok v této soutěži se 
stal rokem seznamování a nyní bez 
existenčních problémů bude snad 
rokem trvalého zabydlení se ve VČ 
– 1. Družstvo získalo zatím 7 bodů 
a je současně na 4. místě tabulky.  
 V  družstvu C jsou zařazeni 
všichni zbývající členové oddílu, 
kterým byla vystavena registrační 
karta. „Céčko“ dosud získalo pouze 
2 body, ale doufejme, že se v  jar-
ní části stabilizuje a  udrží účast 
ve druhé nejvyšší soutěži východo-
české oblasti VČ-2. 
 „Vyzýváme všechny zájemce 
o tuto krásnou a náročnou hru, aby 
se se svými znalostmi nepodceňo-
vali a rozhodli se zapojit do našeho 
kolektivu. K  mladým začínajícím 
zájemcům jsme schopni přidělit 
nejlepší odborníky a  zaručit rych-
lé pokroky ve zdokonalování,“ říká 
předseda oddílu Jiří Otčenášek.  Ad-
resa je Pražská ulice 1759, Náchod, 
kontaktní telefon: 724  143  522.  
 (KP)

V polovině sezóny si kulečník vede dobře

Foto: Ing. Petr Kočička při hře 

 V  pondělí 5. ledna byly zaháje-
ny práce na realizaci projektu „Re-
generace zeleně v  parku státního 
zámku Ratibořice včetně přilehlých 
ploch“. Dochází tak k  zevrubné 
obnově vegetace zámeckého par-
ku po  více jak 200 letech od  jeho 
založení. Na celkové ploše 4,24 ha,  
bude vysazeno 772 ks dřevin a ošet-
řeno 254 ks dřevin. Celkové náklady 
jsou ve výši téměř 5 milionů korun. 
Akce bude probíhat v období leden 
- červen 2015, a to v místech zámec-
kého parku, Panského hospodář-
ského dvora, v zásobní (kuchyňské) 

zahradě a  v  areálu Rudrova mlýna 
v Ratibořicích.  (kp)

Začala obnova zeleně v Ratibořicích

Pronájem obchodních prostor
112 m², v objektu Albert, Pražská 1764, 

Náchod
Tel.: 602 211 188, 

e-mail: bkb@bkb-praha.cz

 V  dalších kolem Východočeské 
ligy basketbalistů přivítají náchod-
ští muži v hale na stavebce v sobotu 
24.1.2015 od  17.30h celek Týniště 
n.Orlicí a  v  neděli 25.1. netradič-
ně již v 8:30h celek Rychnova nad 
Kněžnou. Přijďte podpořit domácí 
celek v boji o čelo tabulky a doufej-
me, že tyto týmy porazíme v sezoně 
i podruhé. 
 předseda oddílu Pavel Prouza

Přijďte nás 

podpořit

 Na Zámku rodiny Bartoň – Do-
benín  v Novém Městě nad Metují 
se v termínu od 14.2. do 15.2. usku-
teční  Svatební Valentýnská výstava. 
Jedná se již o  12. ročník oblíbené 
akce, která veřejnosti představuje  
například aktuální trendy svateb-
ních a společenských  šatů. 

Svatební 

výstava 

 Nad  Hronovem se rozkládá les 
Maternice a  v  něm studánka. Její 
voda má pověst léčivé substance 
a prý byla místními obyvateli užívá-
na jako lék i v době epidemie cho-
lery na počátku 19. století. Závora, 
která se objevila na přístupové cestě 
ke studánce, nemá za cíl bránit ten-
to zdroj kvalitní vody. Jejím smys-
lem je  některým pobertům zajistit 
obtížnější podmínky při krádeži  
dřeva. Zábranu instalovala společ-
nost Lesy ČR s.p. Cyklisté, chodci 
i maminky s kočárky zábranu pře-
konají díky ponechaným průcho-
dům na obou stranách  závory.

Závora před 

studánkou

je název loutkové pohádky pro 
děti (od  3 let), jejíž představení se 
uskuteční 31. ledna od  14 hodin 
v knihovně městyse ve Velkém Po-
říčí.  Stopáž pohádky je dlouhá 20 
minut. Loutky bude vodit a hlas jim 
propůjčí Hana Voříšková

Oříšková 

chaloupka

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

U nás se zbavíte 

přebytečných tuků

 Cílem Mateřské školy Běloves je 
vytvoření plynulého, přirozeného, 
nestresujícího přechodu do základ-
ní školy. V tom nám velmi pomáhá 
Základní škola Běloves. Předškolá-
ci mají možnost navštěvovat tuto 
školu v  průběhu posledního roku 
mateřské školy. 
 Seznamují se postupně s  pro-
středím základní školy a díky tomu 
nebude pro ně škola cizím místem 
a přechod do 1. třídy si tím výrazně 
ulehčí.
 Každých čtrnáct dní přicháze-
jí děti do  školy, aby si vyzkoušely 
výuku prostřednictvím interaktiv-
ní tabule.  Rozšiřují tak nejen své 

znalosti v  oblasti IT gramotnos-
ti, ale zábavnou formou se naučí 
vždy něco nového. Toto vše se daří 
především díky pedagogům ze Zá-
kladní školy Běloves, kteří pro nás 
programy připravují. Škola nás zve 
i na představení a akce, které pořá-
dá. Úzce spolupracujeme i při zápi-
su do 1. třídy. 
Těšíme se, že i v příštím roce bude 
naše spolupráce pokračovat jako 
dosud a  společně vytvoříme co 
nejlepší podmínky pro to, aby 
první kroky budoucích prvňáčků 
v opravdové škole byly co nejúspěš-
nější. 
 Kolektiv MŠ Běloves

Spolupráce MŠ a ZŠ Běloves 

Nelinka je 9letá fenečka, kří-
ženec. Je velikosti asi jako 
kokr. Celý svůj život prožila 
s babičkou, bohužel babička 
musela do  nemocnice, kde 
již zůstane a Nelinka se ocit-
la v útulku. Nelinka je milá, 
hodná, socializovaná, byla 
zvyklá na zahradě, ale zvyk-
la by si určitě i  na  bydlení 
v bytě. Je vhodná i k dětem. 
Jen má problém s  kočkami. 

Městský psí útulek Brou-
mov, tel: 721 543 498

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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