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- první občan Náchoda v misi na Mars

Příští Echo vychází 8. ledna 2016

Akce jen pro Hradecko
Přejděte k nám do 31. prosince a ušetřete například:

Dva neomezené 
tarify s internetem

749 Kč měsíčně
úspora za dva roky

5 976 Kč

Neomezené volání
+ Internet + O2 TV

973 Kč měsíčně
úspora za dva roky

7 776 Kč

www.o2.cz/hradecko

Pro více informací navštivte O2 Prodejnu, Palackého 20, Náchod.

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

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

 V Polici nad Metují je možno až 
do  16. ledna 2016 podávat žádosti 
o  granty a  příspěvky pro podporu 
tamní spolkové činnosti. Týká se to 
spolků a dalších subjektů, které pra-
cují v kulturní, sportovní či sociální 
oblasti.  

Granty a příspěvky

   Městys Nový Hrádek vydal novou 
vánoční pohlednici. K  zakoupe-
ní je na  úřadě městyse, v  tamních 
prodejnách potravin a  na  dalších 
místech.  Pohlednice zachycuje pa-
norama obce s  tamnější dominan-
tou – barokním kostelem sv. Petra 
a Pavla   z počátku 18. století.  

Vánoční pohlednice

   Do  roku 2016 přijíždějí dobro-
volní hasiči z Jaroměře z cisternou 
po generální opravě. Vozidlo – po-
stavené na  podvozku  Tatra 815 - 
sloužilo již u  požárníků jaroměř-
ského podniku ZAZ. Generálka 
za částku více než 1 milion korun 
českých prodlouží jeho životnost 
o dalších deset let. 

„Generálka cisterny“

PF 2016
Pokojné prožití Vánoc,
mnoho zdraví, štěstí,
osobních i pracovních
úspěchů v roce 2016

přeje firmaez po
EKONOMICKÉ
PORADENSTVÍ

PF 2016
jazyková škola, 

Všem našim 
klientům přejeme 

zdraví, štěstí, 
prosperitu a studijní 
úspěchy v roce 2016.

 Od  listopadu t.r. je v  Broumo-
vě spuštěna linka tísňového volání 
na  tamní městskou policii: číslo 
156. Po vytočení čísla je ovšem pri-
márně občan odbavován automa-
tem - na  služebnu Městské policie 
v Broumově se „dostane“ až po stla-
čení č.4.

Tísňová linka

je název výstavy keramiky a  cíno-
vých šperků autorky Moniky Jaré. 
Výstavu můžete do  21.prosince 
zhlédnout v  Městské knihovně 
v Dobrušce. 

Andělé

  Stejně jako další města v  našem re-
gionu i  Nové Město nad Metují má 
v závěru roku 2015 čerstvě  schválený 
rozpočet pro rok 2016. V minulosti zde 
byl rozpočet pro konkrétní rok schvalo-
ván v počátcích roku a doba do tohoto 
schválení byla řešena tzv rozpočtovým 
provizoriem. Schválení rozpočtu ještě 
„ve starém roce“ zlepší plánování inves-
tic  a další rozpočtové parametry. 

Rozpočty již v prosinci

Předvánoční atmosféru na náchodském centrálním náměstí  dotvořila i re-
fl exe na biblické Jesličky, ve které nechyběla, pro potěchu dětí i dospělých, 
ani živá zvířata.  Foto echo 

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého brigádníka na roznášku novin ECHO 

v lokalitě Náchod – Bražec + okolí Drtinova náměstí.

Bližší informace na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS) nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz nebo přímo v redakci ECHA, 

Krámská ul. 29, Náchod

www.polskykram.cz  - LEVNÉ TOPENÍ
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části obce 
NMnM ve vilové čtvrti na Františku, ulice 
V Aleji. Největší předností nemovitosti je velmi 
unikátní a výhodná poloha v těsné blízkosti 
lesa s dobrým přístupem do města a na místní 
poměry velký pozemek – zahrada se vzrostlou 
zelení.  Cena: 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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 20 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Syn Ivan s družkou Jiřinou

 Největší dodavatel pro Škoda Auto 
v oblasti originálních panelových dílů 
společnost Karsit Group SE otevřela 
v  Jaroměři zcela novou lisovnu. Plně 
robotizované svářecí linky umožni-
ly nástup 135 nových zaměstnanců. 
Kromě zvýšení kvality výroby a  no-
vých pracovních míst pomůže nová 
lisovna také lepší logistice. "Divize 
Auto je naší největší divizí. Momen-
tálně zaměstnává včetně pracovníků 
v nové lisovně zhruba 730 lidí a proto 
od ní očekáváme také nejvyšší výsled-
ky," říká generální ředitel a  předseda 
představenstva Karsit Group SE Fran-
tišek Řípa. 
 Plán přístavby byl velmi náročný, 
probíhal za  plného výrobního pro-
cesu a muselo docházet téměř denně 
ke koordinaci mezi investorem Karsit 
Lisovny a dodavatelem stavby fi rmou 
BAK. Za plného provozu se podařilo 

instalovat i  technologie a  realizovat 
nové zakázky. 
 “Přistavěli jsme téměř 7.000 m2 vý-
robních ploch. Celá přístavba včetně 
dokumentace, inženýringu a  vlastní 
stavby, přišla fi rmu na zhruba 125 mi-
lionů korun. Lisovna se stihla postavit 
za 1 rok. Divize Auto musela výrobní 
procesy přeorganizovat a  v  letošním 
roce jsme díky tomu přijali 135 no-
vých zaměstnanců”, říká ředitel perso-
nalistiky David Řípa. 
 V  celé historii je rok 2015 i  ro-
kem největších fi nančních nákladů 
do vlastní technologie a realizace jed-
notlivých projektů. Všechny panelové 
díly karoserie (dveře, blatníky, kapo-
ty a jiné) se pro všechny typy výroby 
vozů Škoda, vyrábějí právě v jaroměř-
ském Karsitu. Je to i díky strategické 
poloze Jaroměře mezi Mladou Bole-
slaví a Kvasinami.  (red)

Karsit má novou lisovnu

V polovině prosince 2015 ukončily děti z MŠ Myslbekova ulice Náchod kurz 
bruslení na  zimním stadionu. Během deseti lekcí se naučily hravou formou 
základům bruslení, zkusily slalom mezi  zvířátky, hrály si s míči, vozily malá 
pěnová zvířátka …a v poslední lekci je čekaly závody,  soutěže a diplom. Už se 
těšíme na jaro na kurz na kolečkových bruslích.
 Kolektiv učitelek MŠ, Myslbekova, Náchod

Všechno začalo známou dětskou pí-
sničkou "Pec nám spadla, pec nám 
spadla, kdopak nám ji opraví?" Ale 
nám nespadla a stojí dodnes, přesto-
že je papírová, z  hromady krabiček 
a  krabic. Na  plotně jsou v  pekáči 
papírové buchty, hrnec z  papírové 
roury. U  stolu stojí židle vytvořené 
z polystyrénu pomocí řezaček, hrač-
ky na  policích jsou ze švestkových 
pecek,na jejichž likvidaci se na pod-
zim podílela celá družina. Fotogra-
fie pocházejí z  alb našich babiček 
a  prababiček a  kočárky a  některé 
další předměty z půdy. Vánoční vý-
robky včetně chlebových jesliček 
a  perníků z  polystyrénu pocháze-
jí z  dílničky našich malých mistrů. 
Zkrátka všichni si hráli, tvořili a celé 

to čarování bylo umocněno společ-
nými zážitky. Kouzlo Vánoc bylo 
naplněno.

Žáci 1.,2. a  3. tříd školní družiny 
při ZŚ v České Skalici se svými vy-
chovatelkami

Kouzlo Vánoc bylo naplněno

Pevnost Dobrošov ve  Východních 
Čechách měla být páteří  obrany se-
verní hranice Československa v závě-
ru 30. let 20. století.  Na Evropu tehdy 
padl stín nacizmu a fašizmu. Demo-
kratické Československo se rozhodlo 
reagovat na  rozpínavost a  agresivní 
mocenské plány ze strany  hitlerov-
ského Německa. Pevnost Dobrošov 
je tak nejen zajímavou ukázkou pev-
nostního stavitelství, ale i svědectvím  
o snaze našich předků bránit demo-
kratické Československo.  Od  roku 
1968 je v  pevnosti  expozice česko-
slovenského opevnění. Současným 
správcem národní kulturní památky 
Pevnost Dobrošov je Richard Švan-
da (29. Rozsáhlý rozhovor s  ním si 
můžete přečíst na profesním portálu 
BEST OF (www.ibestof.cz) 

Rozhovor s Richardem Švandou 

– správcem Pevnosti Dobrošov na portálu BEST OF

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc leden v klubovně Harmonie 2, 

Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

L   E  D  E  N        2 0 1 6

čtvrtek  7.1. od 14 hod. 
„Vládci Egypta – Rame-
sse III., záhada královy 

mumie“  
dokumentární fi lm promítne Anna 

Poláková;  

čtvrtek 14.1. od 14 hod.
 „ Peru – říše Slunečního 

boha“ ,
  fi lm promítne a doplní

vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek  21.1. od 14 hod.
 „Nové možnosti pro ná-

vrat ke zdraví“ 
– beseda, při které

se p. Josef Vít  s námi 
 podělí o své zkušenosti.

Při této příležitosti nás také navští-
ví zástupce Občanského 

poradenského střediska v Nácho-
dě a seznámí nás jak se službami,
tak i s prací dobrovolníků v sociál-

ních službách;

 čtvrtek 28.1. od 14 hod. 
„Na ptačích křídlech 

Evropou“ 
–  4. část fi lmu, který připravil
a promítne nám p. Otto Mach;

                                              
Na naše programy zveme všechny 

zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD ČR.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 18. prosince 2015 vzpomeneme desátého smutného 

výročí úmrtí paní Anny Hoferkové 
z Náchoda – Bělovse.

Stále vzpomíná manžel Adam 
a synové Stanislav, Dušan a Miloš s rodinami

VZPOMÍNÁME 
Dne 27.12. 2015 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho 

drahého manžela, tatínka, dědečka,

 pana Luboše Prokopa z Náchoda.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná rodina Prokopova

 Café Bar Kalírna v  Adršpachu je 
dějištěm přednášky (doplněné tzv. 
slideshow) Jána Smoleňa o  Patago-
nii. Pozor! Zájemci o  Patagonii do-
stavte se na určené místo 26. prosin-
ce v 17.30 hodin.     

„Z Kalírny 

do Patagonie“ 

Squash centrum Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra PF 2016 
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Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň 
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2016.

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

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Do nového roku 
s elektrokolem KTM 

od CYKLO TONY Náchod

Do nového roku 
s elektrokolem KTM 

od CYKLO TONY Náchod

Všem

PF 2016

Marius Pedersen a.s. 

Marius Pedersen 
a.s.

Za Marius Pedersen a.s.

zařízení pro nakládání s odpady

I my pomáháme budovat úctu

 k lidskému životu v každé situaci

Společnost Průmstav Náchod s.r.o.

 byla generálním dodavatelem rozšíření  Domova sv. Josefa v Žirči

Všem našim zaměstnancům, obchodním 
partnerům, zákazníkům, všem lidem dobré 
vůle přejeme krásné Vánoce a úspěšný

 vstup do roku 2016.
Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, 

www.prumstavnachod.cz 

I my pomáháme budovat úctu

 k lidskému životu v každé situaci

www.TOPMAMA.cz
Beautiful sexy pregnant

Vyzkoušejte si osobně luxusní těhotenské oblečení
značky Happy Mum a Elpasa kdykoliv po telefonické dohodě. Tel.: 776 580 650

Zajišťujeme roznášku 

reklamních letáků 

v Polsku

Tel. 602 103 775, e-mail: 

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

Příjemné a pohodové prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2016 hodně štěstí, zdraví, osobních 
i profesních úspěchů a lásky všem dobrým lidem přeje  

Helena Jarošová a Tomáš Remeta, RK REKA

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2016
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD

s.r.o.

 

Informace, kontakt: Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 54701 Náchod, tel.:491433499, www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

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

PF 2016

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 

Zahradnictví Petránek 

Náchod 
přeje všem klientům 

příjemné svátky vánoční 
a hodně osobních úspěchů 

v roce 2016

 Vážení spoluobčané, uplynul 
rok mé práce v  Zastupitelstvu 
Města Náchoda, kam jste mě svý-
mi hlasy zvolili. Velice si toho vá-
žím a chtěl bych Vám tímto vyjád-
řit svůj dík za Vaši důvěru.
 Práce v  zastupitelstvu a  vůbec 
pro občany města je pro mne nová 
zkušenost. Jsem rád, že mohu ko-
mukoli, kdo se na mne obrátí, po-
moci vyřešit nějaké ty problémy ať 
už tím, že sám poradím, jak mají 
postupovat a nebo přímo tyto pro-
blémy řeším. Ti, kdo mě znají, ví, 
že nemluvím tzv. do větru.
 Ze své zkušenosti vím, že když 
se někde řešily různé přestavby, 
úpravy atd. , tak jsem měl svůj 
názor takový, že proč zrovna dělat 
něco takhle a ne naopak. A věřte, 
že ono to opravdu někdy není úpl-
ně jednoduché. Jak se říká: ,,každá 
mince má dvě strany“ . A je na nás 
zastupitelích, abychom toto doká-
zali občanům říci a vysvětlit.
 Tolik asi shrnutí mé roční práce 
pro Vás a věřte , že náš tým v čele 
s panem starostou,
budeme dělat i nadále maximum, 
abyste se cítili v  našem krásném 
městě ještě lépe.
 Na závěr mi dovolte popřát Vám 
všem veselé vánoční svátky, dětem 
bohatou nadílku pod stromečkem 
a v novém roce 2016 hlavně hodně 
zdraví.
  Petr Jirásek

Rok práce 

v zastupitelstvu

www.gatenachod.czPodnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku. Tel. 602 103 775
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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

JUTA a.s., Dukelská 417
544 15  Dvůr Králové n.L., CZ

Tel. +420 499 314 211
Fax +420 499 314 210

www.juta.cz

Nabízíme:
stabilní zázemí silné společnosti pod vedením podnikatele roku Ing. 
Hlavatého
dlouhodobou perspektivu v ryze české společnosti
pružnou pracovní dobu 37,5 hod
fi remní benefi ty (stravenky/ závodní stravování, příspěvek na rekreaci, 
služební byt klíčovým zaměstnancům, příspěvek 300 Kč na penzijní při-
pojištění po ½ roce,…)
nástup možný ihned

Stejně tak jsou pro nás důležití zruční pracovníci ve výrobní 

sféře - pro závody ve Dvoře Králové hledáme:

pro závod Juta 7: předák výrobní linky – nepřetržitý provoz, mani-
pulant VZV s oprávněním na VZV
pro závody konfekcí: šiče/ šičky  - dvousměnný provoz
pro závod Juta 1: obsluha pletacích strojů – nepřetržitý provoz
pro závod Juta 15: údržbář strojů a zařízení

Kontakt:

Personální ředitelka Juta a.s. Ing. Marie Jirková,
e-mail: jirkova@juta.cz, 499314215

Více informací na: http://www.juta.cz/zamestnani.html

Potřebujeme Vás!

Juta a.s. Dvůr Králové nad Labem nabízí příležitost opravdovým 

odborníkům:

Technolog netkaných textilií – s komunikativní znalostí Aj

Technolog specialista na polymery a zpracování plastů s Aj

Stavební technik pro podporu prodeje s Aj

Strojní konstruktér – obecná stavba strojů

www.top09.cz

Klidné svátky

TOP 09

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



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

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
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
* Pronajmeme byt v  Červeném Kos-
telci, přízemí 1+1+kk, větší kou-
pelna, nedaleko centra . Nájem 3500 
+ energie, možnost internetu. Tel 
608 732 435. Kauce 2x nájem.
* Sháním pronájem bytu 1+1 nebo gar-
zonky, dlouhodobě. Zařízený nebo ne-
zařízený. Tel. 603 93 93 76
* Pron. nově zrek. nadst. podkrov.byt 
3+1, garáž, zahrada v rod. domě v Oleš-
nici u  Č.Kostelce. Náj. 6.000,-+1.000,- 
zál. voda + el. + kauce. Kotel na tuhá pa-
liva. Tel: 608 903 050
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici - 7 km 
od Náchoda, škola, školka, obchod, řez-
ník a  pošta v  obci. Dobré autobusové 
spojení. Povinná kauce. Romové vítáni. 
TEL.: 608 86 98 85
* 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 Náchodě v Bě-
loveské ul. K bytu náleží 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
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metu-
jí v  Havlíčkově ulici. Po  rekonstruk-
ci - plastová okna, ústřední vytápě-
ní, nové rozvody el., nová koupelna. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Pronajmu garzonieru 1+1 v Náchodě-
-Bělovsi. Velká lodžie, sklep, možno i se 
zařízením. Nájemné 3.500Kč + poplatky 
a energie. TEL.: 602 443 750
* Prodám DB 1+kk v Náchodě.RK ne-
volat. Tel. 605 180 862
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V NÁCHODĚ Nabízíme k prodeji nad-
standardní družstevní byty v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém bytovém domě 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 až 
3+kk Byty jsou částečně zařízené a  při-
pravené k okamžitému nastěhování Kon-
takt: 730 517 357, 733 735 709
* PRODEJ BYTŮ V  KRKONOŠÍCH. 
Nabízíme k prodeji do osobního vlast-
nictví nadstandardní byty v obci Horní 
Malá Úpa Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk 
až 2+1 Byty jsou připravené k  okamži-
tému 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 výhrad-
ně ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Letenky do Th ajska - Nabídka Letenky 
do Th ajska 30.12.2015 - 16.1.2016 z dů-
vodu změny zaměstnání nemůžeme vyu-
žít zakoupených letenek v srpnu. jedná se 
o 2 letenky. ceny 12 000 Kč za jednu letenku 
tam i  zpět celkem 24  000 Kč při rychlém 
jednání možná sleva nebo zaplacení pře-
bukování... info na Be.eny@seznamcz .Tel: 
601 555 127 přes den pouze sms
* Prodám dětské kolo 20“ s přehazovačkou, 
dětské lyže CARWING 80 cm, lyž. boty 
č.28, sportovní dětský kočárek ZEKIWA 
po jednom dítěti, klec na křečky - používaná 
3 měsíce. Cena dohodou. TEL.:777 202 506
* Prodám pánské kolo 3/4 ve velmi dob-
rém stavu. Značky NGINE CAMPO. Levně 
- dohodou. TEL.: 774 595 981
* Prodám šicí stroj zn. LADA, skříňový, 
funkční, cena 600,-Kč. TEL.: 774 595 981
* Prodám traktor 4011 v  rozebraném 
stavu, bez SPZ a kabiny. Tel. 732 269 219
* Prodám postřikovač ŠLEZA, nakla-
dač UNHZ, kladívkový šrotovník. Tel. 
732 269 219
* Prodám levně péřové deky. Nové - 
alergie. Tel. 602 620 488
* Prodám palivové dřevo suché i mokré. 
Tel. 777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám pianino PETROF, event. od-
vezu, naladím. Tel. 775 328 366

* Koupím do své sbírky počítač ZX 
Spectrum. Prosím nabídněte. TEL.: 
774 180 060

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, vybavení černé 
komory, staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. Hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM. Platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, obra-
zy, porcelán, vše staré. V případě zájmu 
vyklidím Vaši nemovitost. Dobře zapla-
tím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, me-
daile, pohlednice a  známky. TEL.:724 
020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a chromovaný nábytek, hu-
dební nástroje, hodiny, hodinky, foto-
aparáty, rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. Než něco 
vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupíme RD nebo chalupu na BROU-
MOVSKU. Tel. 739 486 403
* Prodám garáž v Polici nad Metují, Os-
tašská ulice, OV, velká, zděná. Cena 120. 
tel: 605 774 982
* Prodám stavební pozemek, částečně 
zasíťovaný. Tel. 732 269 219
* Prodám 3 stavební pozemky Červený 
Kostelec-Stolín. Pozemek á 1200m2.Za-
síťováno,vše na  hranici pozemku.Pěkné 
místo. RK nevolat! Tel. 608 862 823
* Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové 2500 m2 za  1 mil.Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pron.prostory v  příz.s parkováním, 
býv. OÚ v  D. Radechové,5 kanceláří, 
sklad, WC, 110m2 (lze i jednotlivé prost.), 
vyt. akum. kamny. Náj. 5.000 + 500 voda 
+ el. + kauce, tel. 608 903 050.
* Pronajmu prodejnu v  Hrono-
vě, Jiráskova 196 od  1.1.2016. TEL.: 
777 347 577
* Pronajmeme k  dlouhodobému uží-
vání nebytový prostor o rozloze 41 m2 
v  České Skalici, Tyršova ulice. Vhodné 
pro uskladnění materiálu nebo motocy-
klu. Výše měsíčního nájmu Kč 800,-- + 
energie. Info na tel. 733 131 189.

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

* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. 
jakékoliv využití navr.cena 1.5 mil.Kč. 
TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠO-
VO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 
VHODNÉ PRO PRODEJNU, ORDINA-
CI, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, 
ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 
777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRE-
SA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 
777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k pod-
nikání, 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. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* 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 keramickou žehličku vlasů 
Tourmaline Laser Ion CP3 profesional 
GA.MA Italy za  950,- Kč. Nevyužitá, 
jako nová. Tel.: 776 150 658

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ PRODÁM
* Daruji použité komůrkové desky 
MAKROLON za odvoz. Místo Hro-
nov Info tel: 777 200 866

* Pronajmu bezva rodinnou chalupu 
na  Silvestra 7 dní, kap. 17 osob cena 
dohodou + energie . Orlické hory. Info 
602 436 986 . 
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu, sklep, 
hospodářské stavení atd. Nemovitost 
tím připravíme kompletně k  prodeji či 
rekonstrukci.Individuální přístup ke kaž-
dému zákazníkovi vždy až na  místě Tel.: 
777 200 126
* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755

*PŘIJMU ošetřovatele-ošetřovatelku 
skotu, stájníka. ŘP sk.T. Ubytování 
možné. Požaduji dobrý vztah ke zvířa-
tům, pracovitost, zodpovědnost. Nabí-
zím perspektivní práci, dobrý kolektiv 
a solidní jednání. Volejte 608 523 074

* 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 

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

AUTO - MOTO

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 

UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

POZVÁNKA 
na tradiční Vánoční Turnaj 

v kulečníku, ve volné hře na 100 
karambolů s handicapem. Termín: 

neděle 27.12. 2015 od 9:00 hod., 
konec prezentace v 8,45 hodin. 

Místo konání: 
herna oddílu kulečníku 

TJ Náchod, Pražská 1759.

KOSTELECKÁ PŘEDPREMIÉRA
V úterý 29.12. v 19.30 hodin proběhne 

v Červeném Kostelci v Kině Luník 
předpremiéra českého fi lmu 

„Tajemství pouze služební“ .
 Film podle scénáře Pavola Zeleňáka se 

natáčel v Červeném Kostelci a okolí.

Přijmeme Požadavky:

BARTOŇ - textil a.s., 

Nástup možný od ledna 2016.

-  lisování hradících vaků 21.000  Kč

RUBENA a.s., gumárenská fi rma s více než 

stoletou tradicí, hledá zaměstnance na pozici:

Informace: tel 736 746 678, jana_kobrova@rubena.cgs.cz

DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ V UPLYNULÉM ROCE 

A DO ROKU 2016 PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

* 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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář
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Borsovo 
energetické
okénko 112.

Vážení a milí čtenáři mého okén-
ka, dovolte mi, abych Vám za celý 
kolektiv spolupracovníků popřál 
krásné a pohodové prožití vánoč-
ních svátků pokud možno v  kru-
hu svých blízkých a hodně zdraví 
a spokojenosti v následujícím roce 
2016.
Vaši dobrou náladu jistě podpo-
ří fakt, pokud nebude extrém-
ně dlouhá zima, že i  Vaše účty 
za  Vámi spotřebovanou elektřinu 
a  plyn budou u  nás ,předního al-
ternativního dodavatele plynu 
a elektřiny ARMEX ENERGY a.s., 
v  příštím roce na  nejnižší úrovni 
od  doby, co jsem začal psát toto 
okénko.
Nejsem sice žádný prognostik, ale 
tento trend s  největší pravděpo-
dobností bude pokračovat i v dal-
ším roce…..
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 
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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

2

v centru Náchoda 
- 2 samostatné místnosti 

Info 733 131 189

Pronajmeme nebytový prostor

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

POZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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” 

Nabízíme:

- Slušné pracovní podmínky v rodinné fi rmě 
s 25-letou tradicí

- Moderní vozový park
- Velmi dobré platové podmínky

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

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

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 revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
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.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Technologa 
do jednosměnného provozu,

středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Škola bruslení po Novém roce pokračuje!!! 
Zveme všechny příznivce ledové plochy na ZS v Náchodě, aby 
se od ledna přišli s námi zabruslit a něco nového naučit. Veš-
keré informace a  přihlášky najdete 
na  našich stránkách www.brusle-
niskola.cz nebo volejte na  mobil 
+420 733 508 392. 

Všem příznivcům přejeme hezké 
svátky a hladký skluz v roce 2016. 
Trenérský tým Školy bruslení

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci LEDNU 2016

* Pondělí 4. 1. v 19.00 hodin
České nebe

Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

* Sobota 9. 1. ve 20.00 hodin
Ples Roztančený Beránek

Vstupné: 140 Kč s místenkou, 120 Kč 
bez místenky

* Neděle 17. 1. v 15.00 hodin
J. Swift , K. Herzinová: Gulliverovy 

cesty, 1. část - Země Liliputů
Mladá scéna Ústí nad Labem

Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Pondělí 18. 1. v 19.00 hodin
Antony Jay, Jonathan Lynn: Jistě, 

pane premiére!
Divadlo Bez zábradlí

Představení ab. cyklu - skupina 
„A“

Vstupné: 390, 370, 350 Kč

* Středa 20. 1. v 19.00 hodin
Žili, byli v Náchodě_

aneb Encyklopedie osobností se 
představuje

Literárně hudební večer
Velký sál městského divadla

Vstupné: 50 Kč

* Čtvrtek 21. 1. v 19.00 hodin
Jiří Kolbaba - Jižní Antily

Piráti z Karibiku II
Dia show cestovatele rádia Impuls

Vstupné: 160 Kč

* Středa 27. 1. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Jaroslav Kubita - fagot, Andreas 
Sebastian Weiser - dirigent

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč

* Neděle 31. 1. v 19.00 hodin
Malina Brothers

Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491 426 060,
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kostel-
ci, tel. 498 100 657, v Regionálním 

informačním centru v České Skalici, 
tel. 491 453 870 a v Info - Centrum 
Hronov, tel. 491 483 646. Vozíčkáři 
po telefonickém nahlášení na tel.: 

737 261 645 vstup zdarma.

Hotel Hron v Náchodě 

přijme:

- KUCHAŘE s praxí a organizač-
ními schopnostmi

- POMOCNOU KUCHAŘKU 
s praxí v oboru

- SERVÍRKU, praxe nebo vyučení 
v oboru a znalost AJ nebo NJ 
podmínkou

Nástup ihned. Nabízíme
 nadprůměrné fi nanční ohodnocení.

Info: 774 000 524
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Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 17.30 hodin

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

 Jak sám říká, v mládí se věnoval závodně zápasu…  Před tře-
mi lety si zkusil sportovní disciplínu benchpress a u něho zůstal. 
Řeč je o  panu Jiřím Hájkovi z  Červeného Kostelce.  Úspěchy 
na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2014 se zúčastnil Mis-
trovství České republiky v benchpressu  v kategorii MASTER 3 
a umístil se na výborném  3.místě.  Úspěch sklízel  téhož roku 
ve stejné kategorii na Mistrovství světa amatérů v Rakousku, kde 
obsadil druhou příčku.  Stejně tak rok 2015 byl pro Jiřího Hájka 
úspěšný. Ve dnech  16. – 20.června 2015 se zúčastnil Mistrov-
ství Evropy v Praze. V kategorii MASTER 3 (50 – 54 let – pozn. 
redakce), ve váhové kategorii do 125 kg vzepřel 175 kg a stanul 
na vítězné první příčce. Svůj úspěch zopakoval i na Mistrovství 
světa v Portugalsku. Kromě sebe samého tu reprezentoval  Po-
wer Bull – tým Jirky Havrdy. Opět v kategorii MASTER 3 zabo-
doval a vzepřenými 177,5 kg  se umístil na 1.místě.   Do výčtu 
úspěchů Jiřího Hájka patří i dvě zlaté medaile z letošního Mist-
rovství ČR, kde vytvořil národní rekord ve své kategorii.
Benchpressu se pan Hájek bude věnovat i v dalších letech a my 
mu držíme palce….
Rád by poděkoval  Městu Červený Kostelec za fi nanční pod-
poru.
 Připravila Laďka Škodová, foto archiv Jiřího Hájka

Cesta k mistrovskému titulu

Zasloužená medaile z Mistrovství světa v Portugalsku

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého brigádníka na roznášku novin ECHO

 v lokalitě Náchod – Bražec + okolí Drtinova náměstí.

Bližší informace na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS) nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz nebo přímo v redakci ECHA, Krámská ul. 29, Náchod

Vás zve od 19. do 23.12. 

Jsme členem koncernu Continental AG a  jedním z předních dodavatelů v automo-
bilovém průmyslu. Kombinace technologických, ekologických, ekonomických a per-
sonálních aspektů naší práce je to, čím se Continental odlišuje – výkon je naší vášní.

Závod Continental Adršpach se nachází na  úpatí Krkonoš, v  příjemném prostředí 
CHKO Broumovsko. S našimi více než tisíci zaměstnanci patříme k největším a nejsta-
bilnějším zaměstnavatelům v regionu.

Pro náš závod přijmeme:

PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK:

Inženýr stavby forem a lisování plastů
Inženýr a technolog stavby forem a lisování plastů
Vedoucí projektů
Konstruktér - pracoviště Brandýs n. Labem
Procesní Inženýr
Výrobní dělník / dělnice
Normovač
Vedoucí vzorkovny

PROGRAMY PRO STUDENTY VŠ:

Trainee na vedení výroby
Trainee na oddělení managementu kvality & EHS
Trainee na oddělení clo

Životopisy zasílejte na: personalni.adrspach@continental-corporation.com
Seznam volných pozic s požadavky můžete také vidět na: continental.jobs.czZápasy 4 na 4 bez branká

Hra o všechny st ny i za brankami

Nov  zrekonstruovaná t locvi na!

Pavel Jelen: 776 684 300
Petr Jelen: 608 316 000

nebo na stránkách facebooku

Více info na:
Bohaté ob erstvení zajišt no!

 Tradičním zimním radovánkám 
na  ledu se můžete věnovat i  v  me-
tropoli Broumovského výběžku. 
Tamní bruslařská plocha je umístě-
na na Masarykově třídě a má otevře-
no od  pondělí do  neděle. Vstupné 
pro děti činí 15,-Kč, dospělí zaplatí 
korun 25. Návštěvní doba i  samot-
ný provoz je samozřejmě velmi od-
vislý nejen od  zájmu bruslařů, ale 
i  od  aktuálního počasí. Bližší info 
o  bruslení v  Broumově tak získáte 
i na webu www.ulita.org 

Bruslení 
v Broumově

Hotel Elkol El El  o
 o o o  o e  o o   

v Novém roce 2016
e e c e  er o l otel  Elko

me e  me e  
o  o l  o o ot  11 22o  o l  o o ot  11 22

elko otel c

Děkujeme všem 
zákazníkům za přízeň 

a přejeme šťastné prožití  
vánočních  svátků a vše 

nejlepší v roce 2016.
 Náchod, Poděbradova 225, 

tel. 777 605 704, 
776 082 987, 774 102 101


