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červen 1942 - parašutista skupiny 

Silver A na Červenokostelecku

www.bucur.cz

Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516

VELKÝ VÝPRODEJ

VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- zastavíme exekuce (dražby nemovitostí, 
   srážky ze mzdy,  blokace účtů atd.)

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
 pro pobočku v Náchodě

 Klub vojenské historie Náchod po-
řádá u pevnostního skanzenu Březin-
ka v Náchodě – Bělovsi Den dětských 
her pod heslem Prázdniny za  pááár 
„na  Březince“. Pro děti je připravena 
řada atrakcí: střelnice pro vzduchov-
ky i praky, hod granátem, překážková 
dráha, poznávací soutěž a pro ty nej-
menší jsou připraveny omalovánky 
a hádanky. Akce se uskuteční u srubu 
N – S 82 „Březinka“ 20. června od 10 
do 18 hodin. 

Prázdniny 

na Březince

Po průjezdu americké kolony Náchodem zažila naše okresní metropole další transport vojenské techniky. V tomto pří-
padě se však jednalo o přepravu tanku T – 72 z výzbroje polské armády do České republiky pro soukromého klienta 
-   nejmenovanou společnost, která se zabývá  obchodem se zbraněmi a  vojenským materiálem.  Foto Josef Pepa  Voltr

Hledáme spolehlivého distributora pro roznášku novin ECHO 

pro oblast Hronov - Hostovského ul. a okolí.

Více informací na tel. 602 103 775 (PO-PA 8 - 17 hod. nebo SMS) nebo na e-mail: echo@novinyecho.cz

Pěkný a prostorný DB 4+1 v Náchodě - Plhov (IHNED VOLNÝ) 795 000,- Kč
Byt 3+1 v osobním vlastnictví v Náchodě – Staré Město 1 085 000,- Kč
DB 1+1 v Náchodě SUN (nová kuchyně, okna) – IHNED VOLNÝ 690 000,- Kč
Chata ve Velkých Svatoňovicích u rybníka - EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 690 000,- Kč
Krásná prvorepubliková vila v Opočně - EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 2 990 000,- Kč
Penzion s restaurací v Orlických horách - Olešnice, Polom 6 990 000,- Kč
Zařízená chalupa (penzion) v Orlických horách - Sněžné 2 990 000,- Kč
Stylová chalupa s rybníkem v Orlických horách - Sněžné 3 490 000,- Kč
Stavební pozemky - Václavice, nádherný výhled (možná realizace RD) 800,- Kč/m2

Stavební pozemek v Náchodě - Staré Město 580 000,- Kč
Pronájem kanceláří (120 m2) v centru Náchoda 10 000,- Kč/měsíc

Kontakt: 776 622 777, 776 622 776, info@reality-az.cz, www.reality-az.cz

10 % z provize za tip 
na prodávanou nemovitost

724 173 560



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

VZPOMÍNÁME
 Dne 25.6.2015 uplyne jeden smutný rok, kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan Josef Kučera z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 14.6.2015 uplyne 9 let, kdy nás

 navždy opustila Milena Dostálová, 
krejčová z Malého Poříčí. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umístě-
ný v klidné lokalitě na břehu malého 
potoka ve Velkém Dřevíči. Stavba prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vymě-
něna okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety).    Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ................................. nfo v RK
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ....................................  699 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
Letos vzpomeneme

 20. výročí úmrtí 
pana Zdeňka Nágla 

a 15. výročí úmrtí 
Vlaď ky Náglové.

Kdo jste je znali,
 vzpomeňte s námi. 

VZPOMÍNKA
Dne 23.června 2015 uplyne 10 let od náhlého 
odchodu našeho milovaného manžela, tatín-
ka, dědečka a bratra, pana Jana Sýkory 

z Náchoda – Starého Města.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

 Trest vězení na  dva a  půl roku 
podmíněně odložený na  zkušební 
dobu pěti let. Takový verdikt si vy-
slechl u hradeckého krajského soudu 
Přemek Jirka, majitel stavební fi rmy 
Stamp z Náchoda, obžalovaný z pod-
vodu a zločinu zvýhodnění věřitele. 
 Podle spisu jako jednatel společ-
nosti přijímal zejména v  druhé po-
lovině roku 2010 zakázky, přestože 
věděl, že fi rma není schopna za odve-
dené práce zaplatit a  způsobil celko-
vou škodu téměř 20 milionů korun. 
„Byla to velká fi rma, všichni s ní chtě-
li spolupracovat. Pak začaly problémy 
s  hrazením faktur. Visí nám tam asi 

400 tisíc,“ sdělil soudu podnikatel 
František Holman, který pro Stamp 
pracoval. „Stále mi dluží něco kolem 
700 tisíc korun. S obžalovaným jsem 
v té době jednal osobně. Říkal mi, že 
mu neplatí investor. A  když jsem se 
začátkem roku 2011 sešel s  investo-
rem, ten mi řekl, že má vše zaplacené. 
O  problémech fi rmy jsem nevěděl,“ 
vypovídal u  soudu podnikatel Petr 
Kapoun.
 „Společnost Stamp v polovině roku 
2010 byla v úpadku formou insolven-
ce, nebyla schopna plnit své splatné 
závazky. Proto za  takové situace ne-
měla přijímat další zakázky. Vznikla 

škoda velkého rozsahu,“ potvrdil stát-
ní zástupce Zdeněk Štěpánek. „Škoda 
vzniklá trestným činem podvodu je 
zhruba pět milionů korun. Společ-
nost v době úpadku navíc upřednost-
ňovala jednotlivé věřitele před jiný-
mi, namísto aby své závazky plnila 
poměrně. Znevýhodněným věřitelům 
vznikla další škoda přibližně 15 mili-
onů korun,“ dodal Štěpánek.
 Hlavním důkazem obžaloby je zna-
lecký posudek z  ekonomiky. Přemek 
Jirka se hájí tím, že na vše měl ve fi r-
mě lidi a nevěděl o tom, že je na tom 
společnost, kterou vedl, fi nančně tak 
špatně. Již dříve uvedl, že kdyby spo-

lečnost nespadla do  konkurzu, měla 
by šanci se z problémů dostat.
 Vrchní soud v  Praze vrátil případ 
do Hradce k novému projednání poté, 
co se proti zprošťujícímu rozsudku 
odvolal státní zástupce. Tentokrát se 
proti rozsudku odvolal obžalovaný, 
případem se tak už podruhé bude za-
bývat Vrchní soud. Státní žalobkyně 
si ponechala lhůtu. Soud také obžalo-
vanému ukládá trest zákazu činnosti 
výkonu funkce statutárního orgánu 
obchodní společnosti nebo družstva 
po dobu pěti let. 
 Ze zdroje: www.idnes.cz 
 zpracoval Karel Petránek

Šéf stavební fi rmy z Náchoda, která dluží miliony, dostal podmínku

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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

o klienta po uzavření této smlouvy.

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Nový Elton a.s. v Novém Městě 
nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek 
do nepřetržitého provozu,

 ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem podmínkou, práce vhodná pro muže 

Skladníka do jednosměnného provozu, 
ukončené středoškolské vzdělání výučním 

listem podmínkou, práce vhodná pro muže

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu, 

vyučen v oboru a praxe 
min. 5 let podmínkou

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

   V České Skalici proběhl zajímavý 
ceremoniál. Výsledkem je keramic-
ká cedulka umístěná na  pánském 
WC tamní hospody U  Konvalinků. 
Upomíná na  Josefa Vilhelma řeče-
ného Jóna, který byl  v České Skalici 
známou postavou a poněkud formál-
ními slovy lze tuto neformální osob-
nost zařadit i  do  proudu místního 
undergroundu. O  akci Jónova muš-
le se postaral Klub konvalinkových 
umělců a volnomyšlenkářů ze sekce 
Cedulkáři.      

Jónova mušle

Zámečnická fi rma z České Skalice
přijme

zkušeného zámečníka

Informace na 
tel. 776 167 900 

nebo 603 949 867 

  Již po  čtyřicáté vás zve TJ Sokol 
Starkoč na dálkový pochod „Po sto-
pách bojů z války roku 1866“.  V so-
botu 20.června 2015 se bude prů-
běžně vyrážet mezi šestou a  půl 
jedenáctou hodinou na  pěší a  cyklo 
trasy z  vlakového nádraží ve  Star-
koči.  Pro turisty budou připraveny 
čtyři pěší trasy na  10, 15, 25 a 50 km 
a  čtyři cyklotrasy pro horská a  sil-
niční kola na  33 a  66km. Trasy po-
vedou atraktivními místy našeho 
okresu přes Peklo, Ratibořice, Vác-
lavice, Červený Kostelec, Náchod,  
či Českou Skalici a v okolí přehrady 
Rozkoš. V cíli pochodu na koupališ-
ti ve  Starkoči,obdrží každý účastník 
krásný diplom a  opečenou klobásu. 
Dále budou vyhodnoceni  nejmlad-
ší, nejstarší a nejvzdálenější účastní-
ci pochodu a  nejpočetnější kolektiv. 
Novinkou bude možnost zakoupení 
turistické vizitky pochodu. 
 Využijte 20.června velmi výhod-
ného vlakového spojení do Starkoče 
a zpět za příznivé skupinové slevy.
 Za TJ Sokol Starkoč Jaroslav Rufer

ČTYŘICÁTÝ 

ROČNÍK VE STARKOČI     

PODĚKOVÁNÍ
Rádi  bychom  touto cestou poděkovali mobilnímu 
Hospici v Červeném Kostelci za  příkladnou péči  o pana 
Miroslava Králíčka  z Nového Města nad Metijí.
 
 Děkuje syn a manželka

Okénko 
energetického 
poradce 92. 

Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a již po čtvrté 
rozjíždíme a realizujeme individu-
ální poptávku cen na  plyn i  elek-
trickou energii pro domácnosti 
a  to jak pro našich 2  000 klientů, 
o které se pravidelně v naší oblasti 
každoročně staráme, tak samo-
zřejmě pro nové zájemce, které 
ve svých řadách rádi uvidíme.
 Naše strategie dlouhodobé spo-
lupráce se zákazníky nese s  kaž-
dým rokem lepší a  lepší výsledky, 
které se promítají do stále se snižu-
jících cen za energie. Tyto ceny lze 
na našem trhu označit za rekordně 
nízké vůči běžným cenám na trhu.
 Opřít se také můžete o náš tým 
spolupracovníků na  pobočkách 
v  Náchodě, Trutnově a  Rychnově 
n./K.
Naše stávající zákazníky během 
června vyzveme k  pravidelnému 
servisnímu úkonu na  pobočky / 
na rok 2016 /. Však už to znáte….
 Ti z  Vás, kteří se chtějí k  nám 

nově přidat, ti kteří již třeba i ně-
kolik let váhají a konečně se chtějí 
rozhoupat a  pravidelně snižovat 
své výdaje za  energie a  to zcela 
transparentně s  reálným silným 
servisním zázemím / pobočky, 
místní zaměstnanci /, tak neváhej-
te a  stavte se u  nás, zatelefonujte, 
přijedeme i k Vám, napište…….
Jsme a i za rok i za další a další bu-
deme tady pro Vás !!!

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

VZPOMÍNKA
Dne 21.července uplyne 
10 smutných let, kdy nás 

navždy opustil 

pan Josef Čepelka 
z Jizbice a dne 19.června 

1 smutný  rok, kdy 

nás opustila jeho manželka 
Zdenka Čepelková.

Kdo jste je znali, 
vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina
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 „ Přátelství na dlani“  ve škole na Babí pokračuje.

 V pondělí 1.6. žáci ze ZŠ Pavlišovská společně s polskými kamarády oslavili den dětí. Poděkování patří panu Tauf-
manovi – tatínkovi našich žáků – který tento sportovní den pro děti uspořádal. Všichni si to moc užili, počasí  přálo 
a polské děti odjely domů plné dojmů a zážitků.   Kolektiv ZŠ Pavlišovská

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

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

provozovna Kovopol

17. listopadu 226

549 54 Police nad Metují

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

CNC FRÉZAŘ HORIZONTKÁŘ  - do dvousměnného provozu

CNC FRÉZAŘ  - do dvousměnného a třísměnného provozu

OBRÁBĚČ KOVŮ – do dvousměnného provozu

NÁSTROJAŘ   - do jednosměnného provozu

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ  - do nepřetržitého provozu

Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

Vaše životopisy zasílejte  na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

požadujeme: 

- vzdělání - vyučen v oboru 
nebo vzdělání strojírenského zaměření

- praxe vítána (vhodné i pro absolventy)
- nástup možný ihned
 

nabízíme:

- stabilní, dlouhodobé zaměstnání v rozvíjející se fi rmě
- týden dovolené navíc
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek na obědy
- další zaměstnanecké výhody

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 7. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 
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MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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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
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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

 Tradiční Broumovská pouť 
proběhne v metropoli Broumov-
ského výběžku 26. - 27. června. 
Místem konání je parkoviště 
u  Městského úřadu v  Broumo-
vě a  Schrollův park. Představí 
se zde například kapely Ma-
mut, Nanosféra a  Vivian. Chy-
bět nebude ani broumovská 
ZUŠ. A v závěru  se můžete těšit 
i na ohňostroj. 

Broumovská pouť

 V  těchto dnech fi nišuje již 37. 
ročník festivalu české fi lmové a te-
levizní veseloherní tvorby Novo-
městský hrnec smíchu. Starosta 
Nového Města nad Metují Petr 
Hable na  téma  tohoto festivalu 
říká: „Město přispívá na  festival 
částkou 800  000 korun českých. 
Neplánujeme tuto částku ani na-
vyšovat, ani snižovat. Myslím si, že 
rozsah festivalu je pro naše město 
optimální a splňuje naše očekávání. 
Domnívám se, že v  Novém Městě 

nad Metují není starší, tradičnější 
akce, než je Novoměstský hrnec 
smíchu. Je to už 37. ročníků a jsme 
rádi, že si stále drží duch rodinné-
ho festivalu, alespoň takto nám to 
říkají umělci, kteří sem přijíždí jako 
na místo pro odpočinek, místo, kde 
se mohou setkat i pobavit se svými    
přáteli. Nejsou to Karlovy Vary, ty 
jsou na jiném stupni, na kterém by-
chom ale ani Novoměstský hrnec 
smíchu vidět nechtěli.  Foto archiv 
 Novoměstský hrnec smíchu

 V Polici nad Metují zavedli s nej-
vyšší pravděpodobností novou tradi-
ci. Stal se jí nultý ročník akce Polická 
zelňačka. Jak název napovídá, jedná 
se o soutěž ve vaření této známé po-
lévky. Nultý ročník doprovodil i ře-
meslný trh a další kratochvilné akti-
vity. Kdo ví, možná na příští ročník 
přiletí i  mimozemšťané.... Kdo neví 
proč, tomu doporučujeme projek-
ci známého, dnes již pamětnického   
francouzského fi lmu s  Louisem de 
Funesem v hlavní roli (z 80. let mi-
nulého století).  

Polická zelňačka

je název plaveckých závodů, které 
pořádá Oddíl dálkového a  zimního 
plavání Výtahy Náchod. Jedná se 
o 3. ročník těchto závodů a zároveň 
o  6. kolo českého poháru v  dálko-
vém plavání. Akce začíná na rybníce 
Špinka u  Červeného Kostelce – 1. 
kiosek, 150 m od  hráze, 20. června 
od 10.00 hodin. Plavecké trasy jsou 
vytyčeny v délkách 10 000 metrů až 
1000 metrů, přičem nekratší trasa je 
otevřena i běžné veřejnosti. 

„Na Špince

přes Špinku“

(pi)



* Prodám levně pianino, event. odve-
zu, naladím. Tel. 775 328 366

* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  díly. 
TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj.aj., starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papírový 
materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD 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

* Nabízím zdarma stavební suť z de-
molice rodinného domu. Vhodné 
na zavážku. Tel. 774 242 821
* Nabízím prkna a  trámy ze střechy 
rodinného domu. Nutno rozebrat. Tel. 
774 242 821
* Důchodce shání výpomoc v domác-
nosti, 2 hodiny týdně. Odměna doho-
dou. Policko. TEL.: 491 542 905
* Jsem vyučená švadlena, momentálně 
na mateřské, provádím úpravy, opra-
vy oděvů, zkrátím délku kalhot, sukní 
atd.Výměna zipů u  bund,kalhot nebo 
sukní. NÁCHOD.Více Tel.: 604 349 703
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  ma-
lování a  rekonstrukci, žehlení prádla, 
praní koberců a čištění sedacích souprav, 
čištění interiérů aut. TEL.: 737 564 496

* Koupím staré či nepotřebné motocy-
kly, díly, příslušenství. Tel. 723 837 437

* ČIVAVA - prodám odrostlá a vycho-
vaná štěňátka. Pejsek a  fenečka bílé 
barvy se znaky. Jsou odč., očk. s  čipy. 
Tel. 603 206 743, 491 426 680 
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* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt ži-
votního partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garson-
ku v  klidné části Nového Města n. 
M. Dům je zateplen, zaveden inter-
net, plastová okna, výtah. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 
3+1 s  balkonem 77 m2 v  Náchodě 
na Brance. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 s  příslušen-
stvím v  Hronově u  náměstí. nájem 
4000Kč,1000Kč topení, kauce Tel.: 
603 770 977
* Pron. nově zrek.byt 1+kk v přízemí 
25 m2 + terasa + kolna v D.Radecho-
vé. Náj. 3.500,- + zál.voda a plyn 2.000 
+ el +kauce. Tel.: 608 903050
* Pron. zrek. nadst. mezonet. byt 4+1 
ve 3. a 4. NP 103 m2 + balkon + sklep 
v  Náchodě, Šafránice. Náj. 7.000,- + 
2500 zál. voda a  topení + el + kauce., 
volný od 1.9.2015, tel. 608 903 050
* Prodám byt 3+kk s  balkonem 
v  OV v  cihlovém domě v  Hronově, 
po  kompletní rekonstrukci, nízké ná-
klady na bydlení, vlastní vytápění, tel. 
732 148 717
* Pronajmu renovovanou z  části za-
řízenou garzonku v  Náchodě Sta-
rém Městě, nižší nájem, kauce. Tel. 
731 033 040 po 18. hod.
* Prodám byt SBD, k  1.10.2015 pře-
vedený do OV, Nové Město n.M.- Ma-
lecí, 1. patro panel. domu, 1+1, 32 m2. 
Nová kuchyň. linka s el. spotřebiči, čás-
tečně rekonstruované byt. jádro. Ihned 
k dispozici. Tel 607 708 691
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 
v  Náchodě - Plhově, bezdětné dvo-
jici, nájem + energie 8000,-Kč, tel. 
608 248 016
* Pronajmu dlouhodobě nově zre-
konstruovaný a  zateplený DB 3+1 
ve Velkém Poříčí. Cena 8500,- vč. slu-
žeb, bez elektro. TEL.: 602 447 627
* Pronajmu byt 2+1, 70 m2, v Novém 
Městě nad Metují - Krčíně. Areál cho-
vatelů. Tel. 605 332 641, 776 070 915
* PRONAJMU BYT 2+KK VE STÁR-
KOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt 42 m2 je 
po celkové rekonstrukci, nájem 3.600,- 
+ 1.800,-inkaso, kauce nutná.Tel.602 
133 173 Email: renestarkov@seznam.cz
* Prodám družstevní byt 1+1 v Brou-
mově na Spořilově, ul. ČSA. Cena do-
hodou. Tel. 606 251 299
* Pronajmeme dlouhodobě pěkný 
byt 2+kk v Novém Městě nad Metují 
od 1.8. volný, nájemné a kauce doho-
dou. Tel. 777 29 24 25
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v Náchodě 
- Starém Městě. 6. patro, s  výtahem. 
Dům je zateplený, v bytě jsou nové roz-
vody. Cena dohodou. Volný od 8/2015. 
Nevolat RK! Tel. 702 839 177
* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.: 608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve správě SBD Náchod. Uveďte cenu, 
velikost bytu a jeho vybavení, adresu 
a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kon-
takt: gorceous@seznam.cz
* Nabízíme pronájem bytu 2+kk, 
41,09 m2 v Hronově, Hostovského 995, 
a to od 1. srpna 2015. Info 737 746 155
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostel-
ci, Koubovka 895. Cena Kč 590 tisíc. 
TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 
(71,70 m2), 2. Podlaží v  Červeném 
Kostelci, Koubovka 895. Cena mini-
málního měsíčního nájemného je Kč 
4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 733 131 189.

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRAKO-
NOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, 
ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠO-
VĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ 
ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 
777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k  podnikání, cca 50 m2 v  přízemí, 
Husova ul. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmu garáž - IHNED! Ve  Sta-
rém Městě v  Náchodě. Vhodné pro 
obyvatele Bražce, Lipí, sídliště SUN. 
Tel. 724 26 13 69 (večer)
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fitcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390
* Prodám prase - živé nebo v  půl-
kách. Cena 30,-Kč / 50,-Kč. TEL.: 
724 024 174
* Prodám kombinovanou chl. Polar 
C340 220/80 l, mrazák 3 šupl. dole, stáří 
6 let, bezvadný stav, tichý chod. 1500 Kč. 
Po dohodě dovezu. Tel. 721 986 186
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám trekkingové kolo dámské 
FORT AURIGA šedá metal., 21 převo-
dů, řazení otočnou rukojetí. V loni repas - 
brzdy, výplet, bowdwny. nové Město nad 
Metují. Cena 2000 Kč. Tel. 721 986 186
* Prodám přívěsný vozík za kolo to-
vární výroby, 2 děti nebo až 100 kg 
nákladu. Dobrý stav. 1500 Kč. N.Měs-
to n.M.. Tel. 721 986 186
* Prodám LED TV Philips 40PFL 
6606H, 102 cm, nasvětlené pozadí, 
digitální pozemní + vestavěný satelit, 
v  záruce do  09/2015. Velmi pěkná - 
stěhování. 4000 Kč. SMS 603 97 87 21
* Prodám kytaru španělku 4/4, dobrý 
stav, pro začátečníka. Cena 800 Kč vč. 
náhr. strun. SMS 604 55 73 24
* Prodám mechanický metronom 
s kyvadlem systému Maetzel, použitý, 
dobrý stav, 500 Kč. SMS 603 97 87 21
* Prodám koloběžku Speedboard fy. 
Vella Náchod, pružná deska, stavitelná 
světlost nad vozovkou, ideální do  te-
rénu, nové brzdy. PC 9000 Kč, použitá 
3000 Kč. Tel. 721 986 186

* Prodám částečně rekonstruova-
nou chalupu s pozemky o rozloze 
cca 9 000m2 v obci Borová. RK ne-
volat, pouze v  případě odkoupení! 
Tel. 777 140 902

* Prodáme pěkný rovinatý slunný 
pozemek ve  Velkém Poříčí. TEL.: 
777 818 053
* Prodám větší rodinný dům se 
zahradou v  Červeném Kostelci 
před dokončením rekonstrukce. 
Tel. 774  311  404 , RK nevolat Cena: 
1 990 000,- Kč
* PRODÁM STAV. POZEMEK 
V  NÁCHODĚ POD ZÁMKEM. 
TEL.608 771 515
* Pronajmu nově zrekonstruovaný 
dům s  krásnou zahradou v  Nácho-
dě-Bělovsi. Cena Kč 10  000,- plus 
energie. Kauce ve  výši 2 nájmů. Vil-
ma Kollmanová, tel.č. 776  711  582, 
Vilma@email.cz Foto a více info zašlu 
na pořádání.

* Prodám rodinnou 2 generač-
ní vilu v  klidné, atraktivní části 
Nového Města nad Metují, síd-
liště František.2 oddělené bytové 
jednotky,bazén,posezení s  grilem,-
venkovní stání,okrasná i  užitková 
zahrada, 10m skleník.Podsklepe-
ný,půda.K nastěhování 11/2015. 
TEL.: 731 383 866

* Prodám chalupu v Červeném Kos-
telci Horním s  novější stodolou. 2 
větší místnosti, prádelka, sklípky, 
kůlny. Určitá úprava nutná. Cena 
470.000 Kč s  možností o  ceně jednat. 
Tel. 777 585 742
* Prodáme chalupu v Olešnici v Orlic-
kých horách i s pozemky (možno i sa-
mostatně), celoroční využití v  klidné 
části obce, včetně vybavení.Po domluvě 
možnost prohlídky. TEL: 736 424 953, 
EMAIL: olesnice42@seznam.cz RK ne-
volat
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. 
pozemek 350m2, voda, el., krb, slun-
ná lokalita, krásný výhled, klid, dob-
rá dostupnost. Cena 398 tis. Kč. Tel. 
608 141 035

* RD Hořičky 7+kk.Prodám velký 
nadstandardně vybavený RD v Ho-
řičkách po částečné rekonstrukci,-
vhodný k trvalému obývání či jako 
exkluzivní víkendový dům.Celkem 
4 ložnice, 2 obývací pokoje, her-
na s kulečníkem, 2 garáže atd. Více 
info na  rdhoricky@email.cz nebo 
725 549 419

* Prodám pozemek na  k.ú. Provo-
dov cca 7500 m2 za  3. mil. Kč. TEL.: 
606 951 546

* Pronajmu skladovací prosto-
ry 219 m2 v  centru Náchoda. Tel. 
606 951 546
* Obchodní prostory s  velkou výlo-
hou a zázemím o celkové výměře 40 
má v Náchodě na Kamenici do pro-
nájmu. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 18 000,- Kč/měs. + elektřina
* 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.
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. 
jakékoliv využití navr.cena 1.5 mil.Kč. 
TEL.: 606 951 546

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

SEZNÁMENÍ

RŮZNÉ

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím knihy, časopisy 

i celou pozůstalost. 

TEL.: 724 020 858

Dobře zaplatím za staré 

pohlednice a poštovní znám-

ky, dále dopisy, obálky-legie, 

koncentrační tábory apod. 

TEL.: 722 907 510

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

EXTERNÍ vedení účetnictví, daňové 

evidence, mezd, daňového přiznání, 

silniční daně, DPH. Kompletní služby. 

www.ak-ucetnictvi.cz
Tel. 723 492 445

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

PLAVBA NA PLACHETNICI
(aneb dovolená jinak)

Vilém Šimek(Boat skipper)
info: e-mail-vilik73@seznam.cz

tel. 732 933 615

Teplice nad Metuj

Náchodsko. TEL.: 721 963 679

Hledám obchodníka se

 znalostí AJ nebo NJ.

Otevírám chráněnou dílnu.

Přijmu pracovníka do 

vinotéky v Náchodě na 

zkrácený pracovní úvazek.

Vhodné i pro důchodce apod. 

Bližší informace na tel. 602 814 280
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Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:

Nebankovní hypotéky

- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč

Hotovostní půjčky do 50tis. Kč. 

Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

 Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ 
TGM Náchod vás zve na akci Po ce-
loroční píli – Pobavme se chvíli! Den 
konání? 26.6.2015. Místo konání? are-
ál hřiště nad školou  TGM.
 Co Vás čeká? Hlavní program:  
15.45 Zahájení, 16.15 Vystoupení 
dětí z  mateřské školy, 16.30 Vystou-
pení pěveckého sboru „Hlásek“ ze ZŠ 
TGM, 17.00 Vystoupení ZUŠ Náchod 
– taneční ukázky, 17.15 Vystoupení 
kouzelníka p.  Malého, 17.50 Ukázka 
výcviku psů , 18.30 Vystoupení hu-
debního seskupení „GAMES GROU-
PE
 Dále se těšte na  doprovodné akce: 
ukázky oddílu Judo Náchod, horo-
lezecká stěna pod odborným dohle-
dem, ukázka záchranného sboru, vý-
tvarný happening.

Partneři akce jsou: Pekárny a  cuk-
rárny Náchod, Primátor Náchod, Ma-
reš uzeniny Náchod, Vitek uzeniny 
Náchod, Pekařství U Zvonu Náchod, 
Řeznictví U  Vacků Studnice, Město 
Náchod
 Souběžně s programem budou pro-
bíhat drobné sportovní disciplíny pro 
děti i rodiče.
 Bohaté občerstvení po  celou dobu 
akce. V  případě nepříznivého počasí 
se akce uskuteční v prostorách školy. 
Těšíme se na Vás

Po celoroční píli – Pobavme se chvíli!

CDS Náchod  

AUTOBUSU

725 761 401

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

www.gatenachod.cz

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

Provozní elektro-mechanik 

(údržba strojů ve výrobní lince)

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Kontakt: tel. info.deva@danone.com

Kontaktní osoba:  
Adresa:  

Zaujala Vás tato volná pozice? 

Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s. 

v Novém Městě nad Metují!

HOTEL TOMMY v Náchodě - Babí 

* MASÉRA – MASÉRKU - PRACOVNÍK WELLNESS CENTRA * 

Velmi dobré platové podmínky po zapracování. 

* ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU *

Otevřeno po až pá 8,30 -  12,00, 12,30 – 16,30 hod. 

E-shop nonstop. Možnost nákupu na splátky.
www.alfanm.cz

www.prodej-nabytku.com

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Náchodská ul. 206

NÁBYTEK ALFA
Nabízíme hezký, kvalitní, moderní a ne drahý nábytek

tel. 491 472 320, 721 067 754

PLOTY . ZÁBRADLÍ 
BRÁNY . SCHODY 
BALKONY . TERASY  
PRÁCE S NEREZEM
www.japkovo.cz
japkovo@seznam.cz 
telefon: 603 949 867, 776 167 900



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

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 

    zemní práce, doprava (kontejner 

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

Hotel Elko  o
e k o k e k o l

kol ek k e t e
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E   E

elko otel
tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Squash centrum Náchod
I na Titaniku se 

hrál squash….

Na průzkumu 

Zlatého potoka

Knihy Mirka Bráta včetně nejnovější publikace Odyssea – v mokrých botách můžete zakoupit na www.nasevojsko.eu

1 – Pod hladinou Zlatého potoka jsem často narazil na  potopené stromy,  
2 – V  korytě potoka, 3 – S  potápěčským vybavením jsem byl na  teritoriu 
židovského hřbitova poněkud netradiční host   

 Náš redakční kolega  Mirek  Brát 
v  rámci shromažďování reportáží pro 
připravovanou knihu Pontos – Zá-
pisky z  vodní říše navštívil lokali-
tu Zlatého potoka u  obce Podbřezí 
na Rychnovsku. „Pátrali jsme zde  ze-
jména po  rybě vrance, která by měla 
být v těchto vodách k vidění. Ale štěstí 
nám moc nepřálo, protože ani po del-
ším hledání jsme na  tuto bizarní pří-
buznou  mořské ropušnice nenarazili. 
Přesto to byl  zajímavý zážitek a Zlatý 
potok má například v okolí starobylé-
ho židovského hřbitova pod zámkem 
Skála velmi působivou atmosféru. Vy-
padá to, že to nebyla moje poslední 
návštěva Zlatého potoka a příště snad 
na  vranku obecnou narazím. Takto 
byly pod hladinou mými společníky 
pouze plaší pstruzi a  desítky sladko-
vodních plžů“, říká s úsměvem Mirek. 
text Laďka Škodová, foto Josef Pepa 
Voltr, www.marenostrum.cz

1 2

3

 Stepík Nové Město nad Metují v neděli 
31. května 2015 uspořádal v Náchodě ce-
lorepublikové finále dlouhodobé soutěže 
v pódiových skladbách Bohemia Aerobic 
Tour 2015. Náchod v letošním roce hos-
til nejen finálovou soutěž, ale také 1. kolo 
celé Tour, které Stepík pořádal v  neděli 
29. 3. 2015.

 V letošním roce se Tour zúčastnilo 82 
klubů z  celé ČR, tyto kluby představily 
v soutěži 205 soutěžních skladeb. 
 Za  Nové Město nad Metují soutěžily 
v Tour 4 týmy v kategorii Fitness Team 
a  Komerční aerobik, jmenovitě tým 
Don´t Care (9 – 11 let), Fitness Team (12 
– 13 let), Bad Girl (14 – 15 let) a Summer 

Ladies (16 a  více let). Za  Stepík Česká 
Skalice v  kategorii Komerční aerobik 3 
týmy: Kočičí rej (do 6 let), Pirátky (9-11 
let) a Šachová partie (12 – 15 let).
 Celkem v letošní jarní sezóně vybojo-
valy naše týmy 2 zlaté, 18 stříbrných a 12 
bronzových medailí.
Blahopřejeme!

Finále Bohemia Aerobic Tour v Náchodě!

Prosíme, pomozte najít 
zaběhlou sedmiměsíční 

fenku Pyrenejského
 horského psa. 
Tel. 774 676 966

Odměna nálezci 10.000,-Kč 
Děkujeme

bude opět zavedeno na jaroměřském 
náměstí ČSA. Rozhodli o  tom jaro-
měřští radní. V uplynulých dvou le-
tech bylo parkování bezplatné, nyní 
zaplatíte v  základní sazbě za  první 
hodinu parkování 5,-Kč a za každou 
další půlhodinu opět 5,-Kč. Parko-
vání bude možno platit prostřednic-
tvím parkovacích automatů i formou 
speciálních SMS. Placený režim par-
kování začne platit od 1. července t.r.  

Placené 

parkování

 Na  22. červen plánují v  Červeném 
Kostelci již druhý ročník pochodu Jiří-
ho Potůčka. Jedná se o putování po sto-
pách odbojové skupiny Silver A (oblast 
Č. Kostelce, Pardubic atd.) a parašutis-
ty Jiřího Potůčka, který se na Čeveno-
kostelecku v době druhé světové války 
ukrýval. 

Pochod Jiřího 

Potůčka 
 V  současnosti probíhá v  Královéhra-
deckém kraji již 12. sezóna cyklobusů. Ty 
dopraví zájemce i s jejich velocipédy do za-
jímavých míst Kladského pomezi včetně 
polského regionu Gory Stolowe. S cyklo-
busem můžete navštívit  například Adr-
špach, Pomezní boudy, Broumov, Kudowu 
Zdroj či polské poutní místo Wambierzyce. 

Sezóna 

cyklobusů

Ztratila se 
ve  středu 3. 6. 
z veterinární kli-
niky v Provodo-
vě. Je drobnější 
a má žluté oči. Je 
čerstvě po  kast-
raci a  má vyho-
lený zašitý levý 
bok. Jmenuje se 
Černoušek. OD-
MĚNA JISTÁ!!!
D ě k u j e m e 
za pomoc. Prosí-
me, případně volejte na telefon 602 795 969.

PROSÍME, POMOZTE PŘI

 HLEDÁNÍ ČERNÉ KOČIČKY!


