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Příští Echo vychází 18. prosince 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

prosinec 1873, v náchodském pivovaru 

uvařeno první pivo

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Noviny ECHO pro vás již více než 20 let tiskneme v ofsetové tiskárně UNI-
PRINT Rychnov nad Kněžnou. Se zdravou dávkou vlastenectví tak konstatuje-
me, že  jsme české noviny tištěné v české tiskárně. Ale jak je to  s oním výrazem 
„ofsetový“, který charakterizuje  metodu tisku? I tady najdete zřetelnou stopu 
vedoucí na území Čech, protože za objevitele nyní celosvětově rozšířeného of-
setového tisku je považován Kašpar Herrmann, který se narodil v  roce 1871 
v  Kynšperku nad Ohří. Dodejme, že  ofestový tisk rozvíjí starší metodu tzv. 
kamenotisku a využívá vzájemné odpudivosti mastných tiskových barev a vody. 
 Foto echo

je název výstavy, kterou připravilo 
Regionální muzeum v  Náchodě.  
Představí se v ní (od 27. listopadu 
do  31. prosince)  betlémy z  Ná-
chodska, Policka a  Hronovska. 
Expozice je umístěna v  budově 
muzea na  Masarykově náměstí 
v Náchodě. 

Za Betlémskou 
hvězdou

 Na  světě je návrh rozpočtu Dob-
rovolného svazku obcí Region Novo-
městsko pro rok 2016. Tento doku-
ment počítá s  příjmy tohoto svazku 
ve výši 230 tisíc Kč a s výdaji ve výši 
630 tisíc Kč. Příjmy i  výdaje budou 
samozřejmě během příštího roku  po-
vyšovat  získané dotace. 

Rozpočet DSO
Novoměstsko 2016

 
 

 
 

LIKVIDACE PRODEJNY 
SLEVA 20 - 60% NA VŠE 
HRAČKY U KALÍŠKU 
stále velký výběr zboží, otevřeno do 23.12.2015! 

 

Otevřeno: PO – PÁ 9:00 –17:30, SO - NE 9:00 –12:00, Adresa: Volovnice 437, NÁ 

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Pracovní pozice: 
 
 

Programátor – analytik 
Konzultant – výroba 
 
Do našich řad přijmeme nové zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
firemní benefity, plný pracovní úvazek, nástup 
možný ihned. 
Požadujeme: aktivní přístup, pečlivost a smysl 
pro systém, řidičský průkaz B, zodpovědnost, 
minimálně středoškolské vzdělání, právní 
bezúhonnost. 
Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 

 Město Broumov se obrátilo na ve-
řejnost, aby nominovala adepty 
na  Ocenění významných osobností 
a  spolků. Uzávěrka nominovaných 
jmen a  subjektů je 31. března 2016. 
Nominace by se měly týkat práce 
v oblasti kultury, sportu, reprezentace 
města apod. 

Ocenění osobností

města Police nad Metují poskytne 
sportovní láhev se znakem tohoto 
města a  logem www.sportvpolici.cz.  
Tato láhev je novinkou v nabídce port-
folia propagačních a  upomínkových 
předmětů  z Police nad Metují. Zakou-
pit  ji můžete v  Informačním centru 
v Polici nad Metuji.

Osvěžení pro patrioty 

Do  Oblastní nemocnice Náchod 
zavítaly zpěvačky Světlana Nálep-
ková a  Michaela Gemrotová spolu 
se zakladatelkou Nadačního fondu 
Šárkou Birke a  organizátorem cha-
ritativních akcí Davidem Novot-
ným.  V rámci adventních koncertů 
vystoupily obě zpěvačky v Jaroměři 
a v Náchodě. Část výtěžku z advent-
ního koncertu z  Náchoda obdrží 
Nadační fond Šárky Birke, který se 
stará o  nemocné a  postižené děti 
a  její zakladatelka Šárka Birke vítá 

jakoukoliv podporu. "Je důležité 
pomáhat tam, kde je to zapotřebí 
a  jsem vděčná za pomoc právě na-
šemu fondu, který se snaží pomáhat 
především dětem" dodává Šárka 
Birke. "Pro mě je to samozřejmost 
pomáhat, dělám to již řadu let a ni-
kdo z  nás neví, kdy pomoc bude 
potřebovat. Pro děti v  náchodské 
nemocnici byla návštěva známých 
osobností příjemným zpestřením" 
dodal pořadatel koncertů David 
Novotný.  D.N.

Pomáháme tam, kde je to potřeba.

 Pěvecký sbor Viktorka při čes-
koskalické ZUŠ  oslavil  patnáct 
své existence. K  tomuto jubileu  si 
nadělil výroční „cédéčko“, které ob-
sahuje deset  písní nahrátých v pro-
storách kostela Církve českosloven-
ské husitské. 

Viktorka jubilantkou
 Vyšlo zimní vydání Novin Klad-
ského pomezí. Dozvíte se například 
užitečné informace, které se týkají 
zimních běžeckých stop v regionu, od-
jezdů skibusů atd. Noviny jsou zdar-
ma k odběru v informačních centrech 
v městech a obcích Kladského pomezí. 

Zimní noviny

www.polskykram.cz  - LEVNÉ TOPENÍ
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VZPOMÍNÁME
Dne 30.12.2015 uplyne rok, co nás opustil ve věku 

nedožitých 62 let  pan Václav Čepek 
z Nového Města nad Metují, dlouholetý 

zaměstnanec Rubeny Náchod.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 17.prosince 2015 by se dožil 60 let 

pan EMIL NOŽKA 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi jako 
upřímného a pracovitého člověka, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka Markéta, dcera Markéta a syn Lukáš.

Do předvánoční   atmosféry   se obléklo i centrální náměstí v Novém Městě 
nad Metují. Vánoční stromky se objevily i v tamním historickém podloubí. 
 foto echo

 Zdá se, že zajíci to nemají lehké ne-
jen v legendárním ruském kresleném 
seriálu, ale i  na  Broumovsku. Proč? 
Protože se podle agenturních zpráv 
množí pozorování, že právě v  této 

části náchodského okresu bylo vidě-
no zvíře podobné vlku. Prokazatelné 
důkazy zatím chybí. Dodejme, že před 
časem se na Broumovsku objevil i rys 
ostrovid. 

Jen počkej, zajíci!

 Zejména důvod napadení stromů 
škůdcem lýkohubem vedl městys 
Nový Hrádek k  záměru důkladněj-
ších oprav novohrádeckého hřbito-
va. Celá akce bude víceletá a odvislá 
i od množství shromážděných � nanč-
ních prostředků. V první etapě  půjde 
především o ozdravění tamního stro-
mořadí a opravu dláždění cesty. 

Revitalizace hřbitova
jsou  tématem výstavy v  Regionál-
ním muzeu v  Náchodě v  prosto-
rách  rodného domku Aloise Jiráska 
v Hronově.Výstava potrvá do 3. led-
na 2016. Navíc si zde můžete zku-
sit  i vlastní zdobení perníčků – 15. 
prosince – pod vedením PhDr. Dany 
Holmanové (držitelky ocenění Zlatý 
kolovrat).

Perníkářské formy

 V  rámci Olešenského posvícení 
v Červeném Kostelci bylo provede-
no i  slavnostní žehnání opravené 
sochy Panny Marie . Žehnání vedl 
farář Petr Kubant. 

Žehnání sochy

V sobotu 28.11.2015 se konalo v Pra-
ze v hale ve Stromovce " Mezikrajo-
vé utkání staršího žactva v atletice . 
Mezi vybranými byl i můj svěřenec  
Miloslav Novotný( foto z haly těsně 
po závodě na 800 m), který v  závo-
dě na  800m skončil celkově druhý 
v  osobním halovém rekordu za  2 : 
04,62 min. z celkových 25 nejlepších 
starších žáků v ČR.  Milda byl ještě 
nominován v běhu na 6 x 200m / 3 
chlapci a 3 dívky /. Celkově skončili 
na velice pěkném 6. místě. 
 Jiří Vondřejc – trenér

 Komenského most v  Jaroměři  
se probojoval do  � nále prestižní 
soutěže Stavba roku 2015, kterou 
vypisuje Nadace pro rozvoj archi-
tektury. Dodejme, že nový most 
nahradil původní stavbu z  roku 
1884, jež byla zničena v  době po-
vodní.  

Most roku 2015

 Čas nezadržitelně letí a  smě-
řuje k  závěru roku 2015. Již nyní  
můžete navštívit  Vánoční výstavu 
ve  výstavních prostorách Infor-
mačního centra v  Teplicích nad 
Metují. Otevřena je od 1. prosince 
a fungují  zde  i tradiční umělecké 
dílny. 

Vánoční výstava 

 I letos Vám skauti a skautky při-
nesou betlémské světlo. Malý pla-
mínek, tento novodobý symbol Vá-
noc, jenž svou silou spojuje mnohá 
srdce, vám budeme předávat dne 
20.12.2015 na Masarykově náměstí 
od 16:30 do 17 hodin.  
 Junák Náchod

Betlémské světlo

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém Dře-
víči. Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 
při které byla vyměněna okna, vybudová-
ny koupelny, opraveny podlahové krytiny 
(dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

 V Červeném Kostelci odstartoval 
předprodej abonentek na rok 2016. 
Oproti předešlým letům si na své při-
jdou nejen milovníci divadla, ale nově i 
hudby a pohádek. Divadelní předplat-
né je plné opravdových delikates. Za 
zmínku stojí např. inscenace „Králova 
řeč“ v podání Divadla pod Palmov-
kou, kde v hlavní roli uvidíme Martina 
Stránského. Těšit se můžete i na hru 
Divadla V Řeznické s názvem „Zlo-
matka“, kde v hlavní roli uvidíte Jitku 
Smutnou, která za tuto roli byla vý-
znamně oceněna portálem i-divadlo. 

 Novinkou roku 2016 je hudební 
předplatné. Na červenokosteleckých 
prknech vystoupí např. proslulá ka-
pela Žalman a spol. nebo skvělá Ra-
důza. Pro děti také nově připravili 
také 4 krásné divadelní pohádky, kte-
ré budou k vidění vždy v neděli od 
15 hod.   
   K příležitosti spuštění předprodeje 
na rok 2016 vydalo Městské kulturní 
středisko v Červeném Kostelci také 
přehlednou brožuru, kde můžete na-
lézt hlavní kulturní program na celý 
následující rok.  (MKS)

V Červeném Kostelci startuje předplatné 
na rok 2016

NONA 92, o.p.s. –Děkujeme  všem, co nám pomáhali v roce 2015

 Společnost NONA 92, o.p.s. z Nové-
ho Města nad Metují je nezisková or-
ganizace, která má ve svém poslání po-
moc lidem se zdravotním postižením, 
zejména s  mentálním hendikepem. 
Snažíme se, aby naši klienti mohli žít 
běžným způsobem života, byli co nej-
více samostatní a i přes jejich omezení 
se dokázali radovat ze života. Tito lidé 
žijí většinou se svými rodiči a  do  na-
šeho denního stacionáře jezdí každý 
všední den. Kvůli tomu, aby mohlo 
využívat naše služby co nejvíce potřeb-
ných, zajišťujeme dopravu do  Nového 
Města nad Metují i obyvatelům Nácho-
da, Dobrušky, České Skalice a okolních 
obcí.
 V  roce 2015 jsme společně odvedli 
velký kus práce. Nově jsme vybudovali 
krásné bezbariérové sociální zařízení 
s koupelnou pro vozíčkáře a začali pro-
vozovat novou sociální službu-sociální 
rehabilitaci, ve které probíhá intenzivní 
nácvik péče o domácnost a pracovních 
dovedností. V  rámci tohoto nácviku 

jsme zřídili veřejnou prádelnu, kterou 
využívají již pravidelní a spokojení zá-
kazníci.
 Naše společnost má dlouhou tradici, 
na kterou můžeme hrdě navazovat pou-
ze za podpory laskavých dárců, sponzo-
rů a ostatních, kteří nás podporují. 

 Všem patří naše velké uznání a podě-
kování. Jsou to: 
město Nové Město nad Metují, město 
Náchod, město Česká Skalice, město 
Dobruška, město Opočno, městys Nový 
Hrádek
obec Dolany, obec  Nahořany, obec Rych-
novek, obec  Kounov, obec České Mezi-
říčí, obec Sedloňov, obec Hořičky, obec 
Česká Čermná
Nutricia Deva a.s., Ammann Czech Re-
public a.s., Maso Jirman, s.r,o., Ovoce 
a  zelenina Hojný, TIMA, Global Pay-
ments Europe s.r.o.,Škoda auto, a.s., Po-
dorlická sodovkárna s.r.o.,  Novoměstský 
penzion, VVM-IPSO s.r.o., Spolek Pod-
skaláků, paní MUDr. Marcela Výravská, 
manželé Výravští, pan David Novotný, 
Sportovní klub Nové Město nad Metují 
a paní Mgr. Věra Mervartová.
Ráda bych popřála krásné vánoční svátky 
a spoustu radosti a pohody do nadcháze-
jícího roku 2016 všem našim zaměstnan-
cům, klientům, jejich rodinám, spolupra-
covníkům a přátelům.

Mgr. Markéta Hanušová
 za společnost NONA 92, o.p.s.

Práce s našimi klienty v rámci nácviku péče o domácnost.

Žít běžným způsobem života může znamenat  i zvládnutí dovednosti pečení 
cukroví.  



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Společnost Saar Gummi Czech s.r.o. přeje 

všem svým zaměstnancům a obchodním 

partnerům příjemné prožití vánočních 

svátků a úspěšný nový rok.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru

v uplynulém roce a do nového roku 2015

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,

osobních i pracovních úspěchů.

��� ���l���� v ro�� ����
a �od�� �drav� 

����� 

Jaroslav Bidlo

Vše nejlepší v roce 2015
a hodně zdraví 

přeje 

Vše nejlepší a hodně zdraví
v roce 2012

přeje 

Jaroslav Bidlo

PF 2015

Vše nejlepší v roce 2012
a hodně zdraví 

přeje 

Jaroslav Bidlo

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2015
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2015
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.

PF 2015

spolupráci

PF 2016

Cesta za poznáním krás jižní Anglie
 První sobota v  listopadu, to byl den, 
kdy nám začala dlouhá cesta za  pozná-
ním krás jižní Anglie, cesta, při které jsme 
si ale především chtěli otestovat naše zna-
losti z anglického jazyka.
 Ještě před rozbřeskem jsme se v Calais 
nalodili na  trajekt, a  než jsme se stačili 
rozkoukat, už jsme obdivovali bílé křído-
vé útesy v záři vycházejícího slunce.
Náš autobus vyrazil směr Brighton. Hned 
po příjezdu se na nás sesypaly informace 
všeho druhu a my byli trochu zaskočeni 
tím, jak to vše dopadne. V jaké rodině bu-
deme bydlet? Budeme všemu rozumět? 
Jak se dostaneme autobusem na smluvené 
místo? Jak bude vypadat výuka? Budeme 
na to stačit? Naše obavy byly ale zbytečné. 
Vše jsme zvládli na  jedničku. Anglické 
rodiny byly přívětivé a ochotné nám vždy 
se vším pomoci. Výuka proběhla v hotelu 
Hilton, naši lektoři pro nás měli pocho-
pení a  dodali nám chuť i  sebevědomí. 
Jazykové zábrany padly a  my pochopili, 
že mluvit anglicky není takový problém, 
jak jsme si původně mysleli. Prošli jsme 
si nejen lázeňské město Brighton se svým 
pověstným zábavným molem a pohádko-
vým Královským pavilonem, ale navští-
vili jsme několik dalších míst typických 
pro jižní pobřeží. Zaujaly nás vysoké 

útesy Beachy Head, kde jsme trochu zá-
pasili se silným větrem, a starobylé měs-
to Lewes, které už Daniel Defoe nazval 
jako nejkrásnější město Anglie. Mohli 
jsme obdivovat architektonickou krásu 
anglických katedrál v  městě Chichester 
a  Arundel, které se dále pyšní jedním 
z největších hradů v zemi. Nezapomněli 
jsme ani na místo, kde se odehrála jedna 
z  nejvýznamnějších bitev Anglie, 
a tím je město Hastings. Než jsme 
se s Anglií rozloučili, strávili jsme 
poslední den v její metropoli. Zde 

nás nejvíce zaujalo zajímavé propojení 
historie se současností, tajemný středověk 
Toweru a moderní mrakodrapy s vtipný-
mi názvy. Vyhlídková jízda lanovkou nad 
řekou Temží a nad večerním rozzářeným 
Londýnem byla krásným zakončením 
našeho anglického výletu.     

Mgr. Kateřina Francová, Ing. Miloš 
Novotný, Ing. Pavel Janeček a žáci 2.A

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte  si od 4 000 do 50 000 Kč

• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost 
• Profesionální jednání
• On-line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet 

800 888 120
bezplatná linka

www.faircredit.cz 

Pojištění schopnosti splácet 

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám 
jako milí hosté věnovali v roce 2015

Přij�te k nám za výbornou kuchyní, 
dobře zásobenou vinotékou, 

na šálek kávy...

Využijte jedinečné možnosti ochutnat 
tankové pivo Gambrinus a Plzeň.

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

Krásné vánoce, šťastný 
a úspěšný nový rok

STROJNÍ – TECHNICKÝ INŽENÝR

Požadujeme:
- znalost problematiky vstřikovacích lisů

- anglický jazyk podmínkou
- praxe v oboru min. 3 roky

- zkušenosti s výrobou či opravou
 vstřikovacích forem výhodou

- zkušenost s organizací a řízením 
výrobního procesu

- znalost AUTOCAD, orientace a tvoření 
technické dokumentace

- řidičský průkaz sk. B

ASISTENTKA ÚČETNÍ

Požadujeme:
- znalost ek. systému POHODA

- anglický jazyk podmínkou
- praxe v oboru min. 3 roky

životopis v AJ posílat na email:
moldingexp@icloud.com

Firma RGP CZ s.r.o. Náchod

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ!!
ELEKTRO ZBOŽÍ

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ!!
ELEKTRO ZBOŽÍ

sporáky, lednice, vysavače, žehličky, mikrovlnky,
grily, fritézy, sušičky ovoce, odšťavňovače, žárovky atd.

SLEVY AŽ 80%!!
Žižkova 955 Náchod vedle rest. Sport.
Tel.: 602 790 044, www.elpo-elektro.cz, kposepny@seznam.cz

Zámecká restaurace 
v Náchodě  zve na 

SILVESTR 
2015

Hraje 
Honza Staněk ml.

Vstupné 200 Kč

Rezervace na tel. 
604 89 39 39

LÉKÁRNA U ITÁLIE
Kamenice 131, Náchod
Tel. 491 423 999, 

e-mail: info@lekarnauitalie.cz, www.lekarnauitalie.cz
Pro aktuální informace klikněte 

na náš Facebook  

V LÉKÁRNĚ U ITÁLIE
nově uvádíme

Pierre Fabre Dermo – Cosmétique:

Lékárna U Itálie přeje všem svým zákazníkům příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2016.
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Přejeme všem zákazníkům 
a spoluobčanům 
pokojné svátky 

vánoční.

4

Kontakt:
T: 702 189 414, 491 204 029
E: andrea.kulichova@manpower.cz

www.manpower.cz

NABÍRÁME
pro Škoda Auto
Kvasiny
Operátor výroby 
v provozech svařovny, 
lakovny nebo montáže

Nabízíme:
• výdělek až 26 800 Kč hrubého 

měsíčně
• ubytování zajištěno 

s příspěvkem
• svozové trasy ze směrů: 

Králíky, Náchod

Roco Roco IV

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarmadoprava a montáž po celé ČR zdarma

Potřebujete půjčit peníze?
Nabízíme: rychlé vánoční půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Tel. 774 061 137, 777 061 131

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Náchod                                                                             
Okres: Náchod
Zděná, rekreační chata 
s poz. o celk. vým. 851 m2 
– na slunném místě nad 
koupalištěm. V suterénu 
- místnost a komora, v 1.
NP pokoj, WC a v podkroví 
větší ložnice. Velká terasa. 
Voda zavedena veř., odpady - žumpa, el. 230/400V, topení lokální. Mírně 
svažitá zahrada s ovoc. stromy. Příjemné místo k relaxaci a zahradničení. 
Dobrý příjezd až na pozemek.
Zn.: 15H382 Cena:  774.000,- Kč

Obec:  Česká Metuje
Okres:  Náchod
Velký RD se 2 byty vč. soc.záz. 
(1+2, 100m2 a 1+3,110m2), zim-
ní zahradou, garáž i pro nákl.
auta, 3 sklady a 3 kanceláře 
o celk. ploše 278m2), pěkný 
sklep, opl. poz. o celk. vým. 
1080 m2 s udírnou a  pergolou. 
ÚT- tuhá paliva, septik + trativod, voda veř., el. 230/400V, dům po rekonstr.( 
koupelny, rozvody el.,  vody, odpadů, plast. okna, podlah a omítek) super stav. 
Půda k vestavbě. Klidná, přírodní lokalita. Přístup po obecní  cestě. 
Zn.: 15D376 Cena:  1.797.000,-Kč

Obec: Otovice u Broumova
Okres: Náchod
Větší RD v krásné přírodě 
s op.zahrad. o vým. 5.007 
m2, garáž s dílnou, kotec, 
kolny, zděný chlév. V příze-
mí – chodba, 1+2, koupelna 
a WC. V patře – 1+1 a 2 
uložné prostory, WC a pěk-
ná půda. Velký sklep. Voda veř. + studna, septik, ÚT na pevná pal. 
Vše udržované ve výborném stavu. Dobrá obč. vybavenost, cca 3 km 
do Broumova.
Zn.: 14D319 Cena: 1.510.000,-Kč

Obec: Říkov
Okres: Náchod
RD se započatou rekonstr., 
2 garáže, velká stodola 
a chlévy v uzavřeném 
dvoře. V domě byt 3+1 
s novým podkl.betonem, 
rozvody vody v plastu, el. 
a plast. okna. Půda vhodná 
k vestavbě. Voda a odpady veř., kotel na tuhá paliva – nutno dodělat. Na-
vazující zahrada  509m2, celk. vým. poz. 1716m2. Dobrý příjezd. Vhodné 
i k bydlení a podnikání. Nutné vidět!!
Zn.: 15D349 Cena: 1.495.000,- Kč

 ATAS elektromotory Náchod a.s.  
založeno v roce 1928  

  
Společnost  ATAS elektromotory Náchod a.s.  

děkuje všem svým zaměstnancům  
a obchodním partnerům za spolupráci  

v roce 2015  a přeje příjemné  
prožití vánočních svátků a hodně soukromých  

i pracovních úspěchů v novém roce 2016. 
 

Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, www.atas.cz  

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

www.skoda-auto.cz

Ať jsou Vaše vánoční svátky krásné a radostné, v duchu 
českých tradic, a přitom originální. Ale hlavně ve společnosti 
všech, kteří jsou Vám nejbližší.

PŘEJEME VÁM 
RADOSTNÉ VÁNOCE!
PŘEJEME VÁM 
RADOSTNÉ VÁNOCE!

AUTO-BRANKA, spol. s r.o. 
Českoskalická 1743
547 01  Náchod
Tel.: 494 770 700
E-mail: info@autobranka.cz
www.autobranka.cz

Untitled-215   1 23.11.2015   16:18:08

Tyršova 866, Náchod
Telefon: 493 034 010

Klidné sváteční dny a zdravé 
vykročení do nového roku 

Vám přeje:

Během svátků máme otevřeno také
12., 19. a 20. prosince dopoledne.

 Fanynky a fanoušci českého hit-
makera by měli zpozornět. Velký 
koncert Michala Davida se chystá 
v  Hronově na  tamním fotbalovém 
stadionu. Spěchat na  ochozy však 
hned nemusíte – koncert se usku-
teční 20. května 2016. 

Koncert Michala 
Davida 

 V Městské knihovně (jejím Spo-
lečenském sále) v Novém Městě nad 
Metují je ke zhlédnutí výstava foto-
gra� í a dokumentů vztažených k té-
matu skautingu a  vodáckému od-
dílu Albatros v tomto městě. Vstup 
na výstavu (trvající do 23. prosince) 
je volný. 

Knihovna zve
Přijďte si k nám 

nakoupit a vychutnejte 
si  předvánoční čas!

Sýrárna a  Mlsárna Eduška.  
Hrašeho 26, Náchod. Tel. 608 878 910, 
e – mail: mlsarnaeduska@seznam.cz, 

otevírací doba: 
po – pá: 10 – 17 hod., so 9 – 12 hod.!

Přijďte si k nám 
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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

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům,
obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

Červený
Kostelec

Předplatné 2016Předplatné 2016
DIVADLO HUDBA POHÁDKY

Městské kulturní středisko v Čer-
veném Kostelci zahájilo předpro-
dej abonentek na rok 2016 a při 
této příležitosti vydalo brožurku 
„Předplatné 2016“. V ní jsou ve 
třech blocích – divadlo, hudba 
a pohádky – přehledně popsána 
jednotlivá divadelní, hudební a 
dětská představení připravovaná 
na rok 2016. Brožurku lze získat 
na obvyklých odběrných místech v 
Červeném Kostelci.

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

Místo pracoviště  CHVALKOVICE
Výrobní provoz 3 směnný
Nástup možný Ihned

Garanci  stability v prosperující společnosti 
Zvýhodnění za směnování 
5 týdnů dovolené
Práce v čistém prostředí

Za kvalitní práci odpovídající mzdu
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Příspěvek na zdraví a relax
Příspěvek na penzijní připojištění 

Nabízíme:

Náplň práce:
• Obsluha výrobních strojů, provádění 

drobných oprav
• Odpovědnost za kvalitu vyráběného 

materiálu
• Vyplňování výrobní dokumentace, 

manipulace s materiálem

Požadujeme:
• Min. SŠ, SOU vzdělání techn. směru
• Technické myšlení 
• Aktivní přístup, odpovědnost, samo-

statnost

Náplň práce:
• Kompletace operačních setů
• Skládání operačních roušek
• Příprava komponentů pro výrobu
• Chuť pracovat v týmu

Požadujeme:
• Výuční list
• Manuální zručnost
• Bezúhonnost, spolehlivost, zodpo-

vědnost 

SEŘIZOVAČ DĚLNICE VE VÝROBĚ

Hledáme posilu pro náš tým! 

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří s počtem 1300 
zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distri-
butory zdravotnického materiálu a  hygienického 
zboží v České republice. Společnost je součástí me-
zinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena 
v mnoha evropských i mimoevropských zemích.

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří s počtem 1300 

Své  životopisy zasílejte elektronicky na:  Aneta.Mrazkova@hartmann.info
nebo poštou na adresu Hartmann Rico, personální oddělení, 552 04 Chvalkovice 125
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* Milý budoucí příteli. Také mi-
lujete vnoučata, knihy, zahradu, 
denně cvičíte a  čítáte si v  Bibli? 
Mít se rádi. 65 let. Kontakt na ad-
resu redakce ECHO, Krámská 29, 
547 01 Náchod, ZN. „12/2015“
* Muž 85 let z  Náchodska hledá 
přítelkyni. Tel. 723 233 101

* Dlouhodobě pronajmu garson-
ku v  klidné části Nového Města 
n.M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. 
Nájemné 3600,- + energie. Kauce 
15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu garzonieru 1+1 
v Náchodě-Bělovsi. Velká lodžie, 
sklep, možno i  se zařízením. Ná-
jemné 3.500Kč + poplatky a ener-
gie. TEL.: 602 443 750
* Pronajmu pěkný, slunný byt 
2+1 v  osobním vlastnictví v  Č.
Kostelci, ihned k nastěhování. Tel 
605 246 800
* Prodám garsonku s prostornou 
lodžií v osobním vlastnictví v Ná-
chodě v Běloveské ul. K bytu ná-
leží komora a sklep. Cena 530 tis. 
Kč. Tel. 608 511 440, 777 093 773
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Pron.nově zrek.nadst.podkrov.
byt 3+1, garáž, zahrada v  rod.
domě v  Olešnici u  Č.Kostelce. 
Náj. 6.000,- + 1.000,- zál. voda+ 
el. + kauce. Kotel na  tuhá paliva. 
Tel: 608 903 050
* Prodám v Náchodě pěkný byt 3 
+1 s lodžií. Byt se nachází neda-
leko centra . Jsou vyměněna okna 
za plastová, v domě je nový výtah. 
Pěkný výhled. Příjemné bydlení. 
Ihned volné. Tel.: 608 245 634
* Prodám DB 1+kk v  Náchodě.
RK nevolat. Tel. 605 180 862
* Prodám byt OV v  centru Poli-
ce n/M 3+kk, zděný, cca 70m, 2x 
sklep, po kompletní rekonstrukci, 
cena 790.000,-Kč. Tel. 605 774 982
* Prodej 2+kk, Hronov, osob-
ní vlastnictví, 48m 2. Výbor-
ný stav, komplet rekonstr. v 
r.2010(topení,elektrika,voda,-
krb.kamna, okna,podlahy, ku-
chyň,koupelna),k bytu půda 
s  ateliérem,sklep,kůlna, parkov.
místo. 680  000Kč-při rychlém 
jednání sleva! SPĚCHÁ! RK ne-
volat. Tel. +420 603 525 703
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 690 000,- Kč

* Pronajmeme k  dlouhodobé-
mu užívání nebytový prostor 
o  rozloze 41 m2 v  České Skali-
ci, Tyršova ulice. Vhodné pro 
uskladnění materiálu nebo mo-
tocyklu. Výše měsíčního nájmu 
Kč 800,-- + energie. Info na  tel. 
733 131 189.
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn. jakékoliv využití navr.cena 1.5 
mil.Kč. TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V  TRUTNOVĚ, 
KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 
170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, 
BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKO-
NOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2  ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu pro-
story k  podnikání, cca 50 
m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Nácho-
dě na Kamenici ve 2. patře s vý-
tahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází 
na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám palivové dříví suché, 
štípané. TEL.:776 327 208

* Prodám palivové dřevo - ští-
pané, 550 Kč/m2. Dále nabízím 
zednické a  řemeslnické práce. 
Tel. 702 611 187

* Prodám pianino PETROF, 
event. odvezu, naladím. Tel. 
775 328 366
* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, pše-
nice - 400,- Kč/q, oves - 400,-Kč, 
našrotovat + 50 Kč, pytle výmě-
nou nebo 20 Kč. Kocourek, Sla-
větín. Tel.: 732  381  524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím trubkové lešení. TEL.: 
776 327 208

* Koupím do  své sbírky počí-
tač ZX Spectrum. Prosím na-
bídněte. TEL.: 774 180 060

* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, vybavení černé komory, 
staré fotogra� e, reklamní fo-
togra� cké materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451

* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat, 
Cena: 990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují v  Havlíčkově ulici. 
Po  rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody 
el., nová koupelna. Tel. 777 602 884 
, RK nevolat. Cena: 1 149 000,- Kč
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH 
BYTŮ V  NÁCHODĚ Nabízíme 
k  prodeji nadstandardní druž-
stevní byty v  Náchodě v  nízko-
energetickém bytovém domě 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 
až 3+kk Byty jsou částečně zaří-
zené a  připravené k  okamžitému 
nastěhování Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709
* PRODEJ BYTŮ V  KRKO-
NOŠÍCH. Nabízíme k  prodeji 
do  osobního vlastnictví nadstan-
dardní byty v  obci Horní Malá 
Úpa Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk 
až 2+1 Byty jsou připravené k oka-
mžitému nastěhování Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709
* 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 hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* V Náchodě a okolí sháním domek 
nebo byt 3 +1, možno též trvale oby-
vatelnou chalupu. Tel.: 608 245 634
* Prodám 3 stavební pozemky 
Červený Kostelec-Stolín. Po-
zemek á 1200m2.Zasíťováno,vše 
na  hranici pozemku.Pěkné místo.
RK nevolat! Tel. 608 862 823
* Prodej pěkného RD ve  Vel-
kém Dřevíči. Cena nemovitos-
ti 1.550.000 Kč. Kontakt na  tel. 
737 060 114, RK NEVOLAT.
* Prodám stavební pozemek 
v Dolní Radechové 2500 m2 za 1 
mil. Kč. TEL.:608 66 77 30

* Pron. prostory v příz. s parko-
váním, býv. OÚ v D. Radechové, 
5 kanceláří, sklad, WC,110m2 (lze 
i jednotlivé prost.), vyt.akum.kam-
ny. Náj. 5.000 + 500 voda + el.+-
kauce, tel. 608 903 050.
* Pronajmu prodejnu v Hronově, 
Jiráskova 196 od  1.1.2016. TEL.: 
777 347 577
* Nabízím k  pronájmu nebo 
ke  společné spolupráci vytápěné 
výr. prostory cca 600 m2 vč. kan-
celáře, soc.zař., kuchyň, šatna. Ná-
chodsko. TEL.:774 224 446

*Pronajmu obchodní prostory 
na nám. TGM v Náchodě - cca 
100 m2. TEL.: 608 730 881

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* KOUPÍM starý nábytek, 
skříně, truhly atd... půdní ve-
teš, hračky, obrazy, porcelán, 
vše staré. V  případě zájmu vy-
klidím Vaši nemovitost. Dobře 
zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* FLEXARET KAMARÁD, 
LEICA, ROLEIFLEX... i  jiné 
staré fotoaparáty koupím. Tel. 
604 72 36 77
* Koupím starý nábytek do  r. 
1970. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a  známky. 
TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* ZDARMA vyklidíme Vaši 
nemovitost, chalupu, dům, 
byt, garáž, kůlnu, sklep, hos-
podářské stavení atd. Nemovi-
tost tím připravíme kompletně 
k  prodeji či rekonstrukci.Indi-
viduální přístup ke každému zá-
kazníkovi vždy až na místě Tel.: 
777 200 126

* Chybí vám babička a  děda? 
Máme chatu, zahradu, auto-
sedačky, spoustu hraček, ale 
vlastní vnoučata nám jsou 
odpírána, děti s námi nekomu-
nikují, a  čas rychle utíká. Ještě 
pracujeme, ale můžeme pohlí-
dat i  dopoledne! Vzdálenost 
nerozhoduje. Tel.: 606  796  640 
po 20 hod.

* Hledám soukromého učitele/
ku hry na klavír/klávesy/.Náchod 
a okolí.Tel.č.:723 000 365
* Výměna autogenu (kyslík, ace-
tylen).TEL.: 777 590 755

*PŘIJMU ošetřovatele-ošet-
řovatelku skotu, stájníka. ŘP 
sk.T. Ubytování možné. Poža-
duji dobrý vztah ke  zvířatům, 
pracovitost, zodpovědnost. Na-
bízím perspektivní práci, dobrý 
kolektiv a  solidní jednání. Vo-
lejte 608 523 074

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

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

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.

PEDIKÚRA
K VÁM DO DOMU
Tel.: 604 415 689

Příležitostná práce
HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO

 DISTRIBUTORA 
pro roznášku tiskovin v oblasti 
Náchod – Bražec a Staré Město.

Více informací 
na tel. 603 990 636

* Přijmeme na rozvoz knih ženy 
i  muže (vhodné i  pro senio-
ry) 15 - 20 tis.Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359
* Provádím pravidelný i jednorá-
zový úklid bytů, domků a chalup. 
Dále uklidím po malování a rekon-
strukci a stavbě domů i bytů, praní 
koberců a čištění sedacích souprav. 
Předvánoční a vánoční úklid s dá-
rečkem. TEL.:737 564 496

* Prodám štěně jork - biewer, 
stáří 10 týdnů, cena 7.000 Kč. Tel. 
602 65 75 60

* Vykoupím nové - nepouži-
té 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 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO
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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.

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Borsovo 
energetické
okénko 111.

Vážení a milí čtenáři,
Přestože ceny na  trhu s  energiemi 
v  letošním roce v  ročním průmě-
ru docela razantně klesly  a  to více 
u  plynu než u  elektřiny , kupodivu 
/ no i  když zase ne tolik kupodivu 
/ ceníky největších hráčů na  trhu 
jako jsou ČEZ, RWE, Centropol, 
Bohemia Energy ad. to skoro ne-
zaregistrovaly. Buď zůstaly u  těchto 
dodavatelů ceny na rok 2016 stejné 
jako v letošním roce / v mnoha pří-
padech jsou ceny stejné už od roku 
2014 / nebo došlo jen ke kosmetic-
kým úpravám….
Rozdíly oproti našim cenám na rok 
2016 se tak ještě výrazněji zvětšily. 
Naši zákazníci, tak budou mít nej-
lepší topnou sezónu za  posledních 
5 let, a to i přesto,že se zvedly ceny 
za distribuci, tak jak rozhodl na rok 
2016 ERÚ / tyto ceny jsou u  všech 
dodavatelů stejné /.
Po razantním pádu cen plynu, zača-
la cena plynu zase stoupat !!!
Přesto jsme včas nakoupili plyn pro 
naše potenciální nové klienty z  řad 
domácností pro naši oblast a  to 
v  objemu cca 3  000 MWh na  rok 
2016. Koncová cena je 720,-Kč / 
MWh s měsíčním poplatkem 0,-Kč. 
Máme již volnou kapacitu pouze 
cca 500 MWh. Zatím této nabídky 
využilo přes 100 klientů za poslední 

měsíc. Předpokládáme, že do 18.12. 
2015 zbytek vyčerpáme.
Pokud máte zájem, stavte se u  nás 
na pobočkách, v porovnání s ostat-
ními dodavateli to rozhodně bude 
špičkově nízká cena…… Nízká cena, 
dostupný a profesionální servis – to 
je naše energie ze sousedství…
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal:poradce ředite-
le společnost Armex Energy a.s. 
ing. Jana Nesměráka, kancelář 
Husovo náměstí 22, Česká Skalice-
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  Náchod : 
TEL.: TOMANOVÁ 702  173  037, 
Hofmanová 607 007 927,
Kumprechtová 601 354 385,
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634,  Trutnov
Tel: Fischerová  727 811 397  ,
Tláskal  777 201 177 , 
Nováková  730 897 101 ,
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
Rychnov nad Kněžnou
Tel. Jirotková  601 342 066, 
Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)

STŘÍHÁNÍ PSŮ a koček
NÁCHOD  tel.  608 283 516

Celková úprava, šijeme oblečky na míru, 
výroba obojků a vodítek

www.salonsaluki.cz
salon saluki

VELKÉ POŘÍČÍ  tel. 776 637 927
celková úprava, domácí HLÍDÁNÍ PSŮ

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

Přijmeme řidiče na SOLO 12t
stabilní dopravní � rma

dobré platové ohodnocení
nástup možný ihned

informace na 777 993 008

info@marekdoprava.eu
Nové Město nad Mětují | www.marekdoprava.eu

JAROSLAV MAREK
doprava & spedice
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68

552 03 Česká Skalice

Jsme stabilní a úspěšná společnost s tradicí jíž přes dvacet let. 
Nabízíme možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.

HLEDÁTE PRÁCI? 
POJĎTE K NÁM, MY JI MÁME

Zasílejte životopisy na
 prace@elektrocomp.cz, nebo volejte na 777 789 884.

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA TYTO POZICE:

ELEKTROMONTÉR

ZÁMEČNÍK

ŘIDIČ SKUPINY C, E 
S PRŮKAZEM JEŘÁBNÍKA

STROJNÍK BAGRU / NAKLADAČE

PROJEKTANT ELEKTRO

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 29. 2. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

Vedení a pracovníci lakovny  EKO Česká Skalice 
přejí svým obchodním  partnerům hezké vánoční 
svátky a pracovní i privátní úspěchy 
v novém roce 2016.                       Ing.Rudolf Rousek

Nabízíme:
- Slušné pracovní podmínky v rodinné � rmě 

s 25-letou tradicí
- Moderní vozový park
- Velmi dobré platové podmínky

Přijmeme řidiče MKD skupiny C+E

Kontakt na tel.: 491 453 132 nebo mailem na: info@pjpt.cz

 Od 1.12. 2015 má restaurační a hote-
lový provoz městské společnosti Berá-
nek Náchod a.s. nového provozovatele. 
Tím se stala � rma Hotel Zlatý Beránek, 
s.r.o. Dosavadní provozovatel, � rma 
Rajský s.r.o. po  čtyřech letech velmi 
úspěšné práce nejen pro Beránek, ale 
i pro Náchoďáky, odchází.
 Zdá se, že se jedná o  další krok 
v dobrém pro rozvoj Beránku, alespoň 
dle argumentace a  informací předklá-
dané představenstvem. Ale jako vše, 
má i toto svá ale, a to hned několik.
 Především se jedná o samotný způ-
sob výběru. Předcházelo mu totiž ve-
řejné výběrového řízení, které skon-
čilo patem, rozuměj neúspěšně, neboť 
nebyl vybrán uchazeč. Toto výběrové 
řízení organizovala na  klíč rychnov-
ská � rma Dabona, což samo o  sobě 
nese � nanční náklad pro Beránek Ná-
chod a.s. Důležitější ovšem je, že dle 
sdělení představenstva nebylo vítěze, 
neb účastník jaksi opomněl podepsat 
smlouvu, což je mylně interpretováno 
jako závažné nesplnění podmínek da-
ných výběrovým řízením. Daleko pod-
statnější je ovšem skutečnost, že jaksi 
mimo tento proces a to velmi záhy bylo 
oznámeno, že novým nájemcem bude 
� rma Hotel Zlatý Beránek s.r.o.. Té 
představenstvo udělilo souhlas se síd-
lem právě v Beránku, což je velmi ne-
standardní, neboť právě tento souhlas 
je nutný pro samotný zápis  Obchod-
ním soudem do  Rejstříku � rem. Inu, 
nevyváženost přístupu k  jednotlivým 
uchazečům je nabíledni a úvahy: “ Kde 
se ta � rma tady najednou vzala a proč 
neprošla standardním řízením o  pár 
dní předem atd. “ jsou jistě oprávněné. 
 Ekonomický rozměr přínosu pů-
vodního nájemce /firma Rajský s.r.o./ 
městské akciové společnosti v porov-
nání s novým /firma Hotel Zlatý Be-
ránek/ je ještě předčasné hodnotit. 
Lépe je počkat řádné Valné hroma-
dy, kde budou ekonomické výsledky 
ze zákona k  dispozici. Nicméně již 

při letmém 
p orov nání 
smluvních 
vztahů je 
patrno, že 
a r g u m e n t 
mírné vý-
h o d n o s t i 
nového ná-
jemce bere 
za své a to z pohledu závazku předsta-
venstva každý rok investovat do před-
mětu nájmu statisícovou částku, a  to  
navíc po celou dobu trvání smlouvy.
 Lidské hodnocení si ale již mohu 
dovolit. V  rozporu se všeobecně pro-
klamovanými tezemi vydávanými ve-
dením města o  podpoře náchodských 
podnikatelů je jaksi nepochopitelné, že 
právě náchodská podnikatelská rodina 
končí a je nahrazena někým odněkud, 
který umí něco. A málokdo ví co.
 Sám, jako bývalý předseda před-
stavenstva Beránek Náchod a.s., ná-
chodský zastupitel a  zároveň i drobný 
akcionář si samozřejmě přeji, aby ono 
„málokdo ví co“ bylo minimálně stej-
ně tak profesionální, jako 4 roky, které 
strávil v Beránku pan Rajský s rodinou 
a  během kterých bezesporu pozvedl 
jak kredit gastro provozu a  hotelu sa-
motného, tak logicky i  návštěvnost. 
Jako člověk, který  takřka po  celou 
dobu v  roli předsedy představen-
stva toto pozvednutí úrovně zažíval, 
spolupracoval na  něm a  mnohdy se 
s panem Rajským i v dobré víře tvrdě 
přel,  si dovolím za sebe vřele poděko-
vat   nejenom jemu, ale i  jeho synovi 
a paní. Zejména jim děkuji za veškerý 
čas a snahu, kterou Beránku věnovali. 
Na rozdíl od mnoha slov létajících éte-
rem vanoucích z vedení radnice jsou ta 
moje myšlena skutečně upřímně.

Ing. Aleš Cabicar /TOP09/
Akcionář Beránek Náchod a.s.

Bývalý předseda představenstva 
Beránek Náchod a.s.

Zastupitel města Náchoda

Quo Vadis, Beránku?

Přijmu kadeřnici
na ŽL, Náchod
praxe výhodou
tel. 737 84 93 99

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654



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

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

L
U
C
I
E

Fo
to

: M
ar

ek
 D

vo
rs

ký
  

m
dv

47
@

se
zn

am
.c

z

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  8 - 20 hod.

č. inzerátu 

info v RKCena:

Chalupa Žacléř (TU)
Původní horská kamenná chalupa s pozem-
kem, CP 6.182 m2. PENB: G

N8378č. inzerátu 

550.000,- KčCena:

Byt 2+1 Jaroměř - Josefov
Byt v OV 2+1, CP 60 m2. Komora, sklep, 
balkon, 2.NP. Původní stav. PENB: G

N8820č. inzerátu 

390.000,- KčCena:

Byt 1+1 Broumov
DB 1+1, CP 34 m2. Původní, udržovaný stav. 
Lodžie, plast. okna. Sklep. PENB: G

N8831 Řádková inzerce

 

 
Pronájem kancel. prostor HK č. N8682
CP 82 m2, 18 000 Kč / měs.
St. pozemek Velké Petrovice (NA) č. N8759
CP 1.936 m2, 150 000 Kč 
St. pozemek v zahr. kolonii TU č. N2264
CP 1.124 m2, 450 Kč / m2

St. pozemek Horní Maršov (TU) č. N7035
CP 1.378 m2, 4 065 165 Kč
St. pozemek Božanov (NA) č. N8482
CP 1.348 m2, 195 000 Kč
St. pozemek Kvasiny (RK) č. N8274
CP 1.301 m2, 1 235 000 Kč

ti

Komerční objekt Velké Poříčí
Dílna s garáží a RD s dvěma byty. CP 478 m2. 
Možno i k pronájmu. PENB: G
Cena: 2 850 000 Kč
č. inzerátu: N8827

Inzerce ECHO 12-2015.indd   1 4.12.2015   15:12:37

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

ze specializovaných plantáží 
přesně dle Vašich představ 
a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 17.30 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

Salónek - Hotýlek 
Matýsek VYSOKOV

Více informaci na 

www.salmatvy.wbs.cz nebo 602 361 768.
Děkuji všem svým zákazníkům a jejich páníčkům za projevenou 
důvěru v letošním roce a do roku nového přeji hodně zdraví, 
spokojenosti a zachování přízně.    Marta Stražická

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Dejte si u nás pár 
setů pro zahřátí!

O víkendech 
hrajete levněji, 

než v pracovní dny!

 Ve čtvrtek 26. 11. 2015 bylo, za zvuků 
fanfár v podání ZUŠ Broumov u Mateř-
ské školy v  Heřmánkovicích, slavnost-
ně otevřeno dětské ,, EKO HŘIŠTĚ “ 
s  prvky environmentální výchovy, kde 
mohou děti vnímat a poznávat přírodu 
všemi smysly.
 Děti si zde mohou vyzkoušet svoji 
zručnost a rychlost na opičí dráze i růz-
ných labyrintech,
upevňovat vztah k přírodě při pozoro-
vání broučků v  hmyzím domečku, při 
pěstování rostlin v mobilních záhonech, 
rozvinout svoji fantazii a  představivost 
při hrách v  hranolkovišti a  domečku 
z proutí a  také rozeznít hudební zvon-
kohru.
 Toto hřiště bylo vybudováno záslu-
hou obce z  dotace vypsané Minister-
stvem životního prostředí z operačního 
programu životního prostředí. Je určeno 
pro děti Mateřské školy v Heřmánkovi-
cích a kulturního centra Heřmánek.

Mohou se k  nám přijet podívat 
i  jiné mateřské školy a  využít tuto 
možnost k  obohacení i  jejich čin-
ností.

 Přejeme dětem mnoho radost-
ných zážitků a  šťastných dní prožitých 
na tomto hřišti.  Za MŠ Heřmánkovice
      Eva Kollertová

MŠ HEŘMÁNKOVICE MÁ ,, EKO HŘIŠTĚ “

Děti samy při slavnostním otevření hřiště přestřihly pásku

130 příběhů z 25 zemí… nejen o moři
Knižní tetralogie našeho redakčního kolegy Mirka Bráta, vydaná v letech 
2007 – 2014, je dostupná za akční ceny v e-shopu pražského nakladatelství 
Naše  vojsko na adrese: www.nasevojsko.eu Obsahuje mozaiku reportáží z 25 
zemí Evropy a Severní Afriky, jejímž jednotícím tématem je voda. Potěší jistě 
každého příznivce sportovního potápění, dá nahlédnout do světa mořské i 
sladkovodní  fauny a � óry, přiblíží zajímavou techniku spojenou s pobytem 
člověka pod vodou, historii přímořských regionů, podvodní archeologii  atd. 
Kromě reportáží z České republiky jsou zde prezentovány Mirkovy auten-
tické zážitky a postřehy z Belgie, Bulharska, Černé Hory, Slovenska, Egypta, 
Gibraltaru, Francie, Chorvatska, Slovinska, Itálie, Izraele, Kypru, Lotyšska, 
Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Polska a Rakouska. Na stránkách  do-
posud vydaného kvarteta knih projektu Mare Nostrum  čtenář najde i více 
než 1000 barevných i černobílých fotogra� í. Bližší informace o knižní tetra-
logii prezentuje i web projektu na adrese: www.marenostrum.cz Knihy lze 
zakoupit na:  www.nasevojsko.eu

Knižní tetralogie MARE NOSTRUM:   V e-shopu nakladatelství Naše vojsko www.nasevojsko.eu

Vánoční travesti show 
V areálu restaurace 

U Petra Studnice 107, 
Náchod 19. 12. 2015  20:00 

Vstup: 130,-     Tel.: 776 026 703

www.gatenachod.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775




