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Vysílání sledujte na

• OKNA
• MARKÝZY
• ROLETY
• ŽALUZIE

• PARAPETY
• ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• GARÁŽOVÁ VRATA
• DVEŘE

Je čas na výměnu !

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
LIKVIDACE ZÁSOB

AUT. PRAČKY
4 ROKY ZÁRUKA

Tel.: 491 520 241
www.VSMIX.cz
e-mail: info@vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov

Svářecí a vzduchová technika

Nově prodáváme dveře ﬁrmy Porta Dre Invado.

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz
www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

Svářečky TIG AC/DC pro
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč
včetně DPH.

VYKUPUJEME ZLATO

600,- Kč/1g

Prima sezóna má už své vítěze
V pátek 4. května odpoledne byli v obřadní síni náchodské radnice oceněni autoři nejlepších studentských prací 15.
ročníku Náchodské Prima sezóny.
Místostarosta města Náchoda Tomáš
Šubert společně s ředitelem festivalu
Romanem Touškem a produkčním
Martinem Poláškem předali vítězům
v jednotlivých kategoriích ocenění

za výtvarné, fotografické a literární
práce a celou řadu čestných uznání. Mezi vítězi byli studenti z celé
republiky, děti z náchodských základních a mateřských škol doslova ovládly Malou prima sezónu.
Gratulujeme všem dětem a studentům, těm, kteří zvítězili, a všem
kteří se svými výtvory zapojili!
NA

NÁCHOD, Kamenice 113 (pasáž Magnum)
St 9 - 13
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Nádražní 80
Po - Pá 9 - 17
TRUTNOV, Havlíčkova 6
Pá 13 - 17

Diskuze k parku Sportovní portál
Až do konce května mohou občané
Broumova připomínkovat a diskutovat architektonickou studii zaměřenou
na revitalizaci parku při tamní Masarykově třídě. Podle této studie by v prostoru parku měla vzniknout multifunkční
relaxační zóna zahrnující například jeviště, hlediště, sezónní občerstvení apod.
Chybět pochopitelně nebudou ani různé
herní prvky pro děti.

Obohacením webové prezentace Jaroměře – Josefova by měl být
(do konce tohoto roku) speciální
sportovní portál. Příznivci sportu
zde objeví kalendář akcí, aktuální výsledky apod. Ve snaze vytvořit portál
v souladu s očekáváním návštěvníků
i sportovních organizací, byla zveřejněna výzva o spolupráci adresovaná
široké veřejnosti.

Náchodští radní podpoří prvňáčky
Situace ve financování školství je
všeobecně problematická. Konkrétním
příkladem je situace v základních školách, které dostávaly ze státního rozpočtu každoročně 800 Kč na školní vybavení pro žáky 1. ročníku vzdělávání.
„Jde o pomůcky, které prvňáčci potřebují a v rámci výuky také „opotřebují“.
Jsou to například písanky, desky na sešity, písmena, psací a rýsovací potřeby,
základní výtvarné potřeby a celá řada
dalších pomůcek, které již další žáci využívat nemohou“, upřesnil problematiku starosta města Náchoda Jan Birke.
V letošním roce však byl tento příspěvek pro školy zrušen. „Pro školy

je to opravdu problém. Do základních škol v Náchodě nastoupí v září
přibližně 220 prvňáčků a školám
finanční prostředky, které na tyto
nezbytné pomůcky do teď poskytoval stát, jednoduše chybí“, vysvětluje situaci radní Aleš Cabicar.
Představitelé Čtyřkoalice se proto
rozhodli, že pro školní rok 2012/2013
uvolní z městského rozpočtu příspěvek ve výši 500 Kč na každého prvňáčka. Díky tomuto rozhodnutí mohou
náchodské základní školy pořídit nezbytné vybavení žáků 1. tříd pro příští
školní rok.
NA
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 14. 5. 2011 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička

paní Blanka Drašnarová z Náchoda.
Vzpomínají synové s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 12. května 2012 uplyne 40 let co utichlo
zlaté srdce mého drahého strýčka,

pana Stanislava Hartmana,
pokladníka pošty v Náchodě.
Odešel v padesáti letech svého života.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu se mnou tichou vzpomínku.
Evženie Švejkarová, neteř

Asociace turistických oddílů mládeže,
oddíl STOPA a KČT Nové Město nad Metují
pořádají

dne 2. 6. 2012
16. ročník pochodu

„Pohádkový šmajd se Stopou“
start: ve 13.00 - 15.00hod. od novoměstské sokolovny
cíl: na tábořišti U Rezku, zde bude možnost zakoupit pivo,
limo, kávu, čaj a drobné zákusky
Během trasy, která je dlouhá cca 4 km (vhodná i pro kočárky),
budou děti spolu se svými rodiči plnit úkoly na trase u pohádkových
postaviček, za splnění získají nějakou drobnou odměnu.
Startovné: děti 10,- Kč, dospělí 20,-Kč, člen KČT sleva 15,- Kč
Je vhodné si s sebou vzít i uzeninu na opékání.
Všechny zakoupené vstupenky budou v cíli slosovány!
Případné informace podá Mgr.Soňa Novotná - 723270643

Talíř plný chutí
a vůní
Grilovací dresink musí mít říz!
V minulém čísle jsme se věnovali oblíbené letní disciplíně, ve které všichni tak
rádi předvádíme svůj um – grilování. Jedním ze způsobů, jak ještě vylepšit grilované
pokrmy, mohou být dipy (dresinky). Dip znamená v překladu ponořit, smočit nebo
namáčet, proto se jednotlivé kusy servírovaných pokrmů namáčí do připravených
omáček neboli dipů. Díky výslednému propojení chutí vznikne delikatesa, která si
vás zaručeně získá a ještě obohatí zážitek z grilování.
Servírovat můžete klidně několik druhů dipů zároveň. Některé jsou vhodnější
k syrové zelenině, jiné k rybě, ke steakům a další ke grilované zelenině či pečivu.
Jejich příprava je velice snadná a rychlá, během pár minut připravíte i několik dipů
najednou. Při jejich přípravě se rozhodně fantazii meze nekladou. Mějte však na paměti, že nejdůležitější pro přípravu dipů je vhodný základ a pikantní chuť. S kvalitní
majonézou, tatarskou omáčkou, kysanou smetanou či třeba s jogurtem budou vaše
dipy chuťově plné a krémové. Pak už jen stačí přidat vhodné ingredience podle požadované chuti výsledného dipu. Zajímavý je například dip z modrého sýra, s olivami
nebo cizrnou. My jsme si pro vás dnes připravili alespoň několik receptů, které však
můžete klidně obměňovat podle chuti, nálady a surovin.

Hořčicový dresink
3 lžíce kremžské hořčice, 150 ml olivového oleje, 1 lžíce medu, 2 lžíce balzamikového
octa, drcený pepř.
Všechny ingredience smícháme do krémové konzistence a dáme vychladit.

Bylinkový dresink
4 lžíce olivového oleje, 2 prolisované stroužky česneku, 1 malá nadrobno nakrájená
cibulka, kudrnka, polovina sušené chilli papričky, směs bylinek.
Ingredience opět smícháme a dáme vychladit.

Dresink Caesar
3 lžíce plnotučné hořčice, 150 ml olivového oleje, špetka pepře, 1 lžíce rozemletých
ančoviček, 1 lžíce vegety, 1 žloutek.
Všechny suroviny rozmixujeme, omáčku vychladíme.
Další recepty na grilovací dresinky najdete na webu ECHA v sekci Partneři.
Text připravili Kateřina Škvrnová, Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Přátelé, rodáci,
Římané!
Takto začínaly slavné projevy
klasických římských řečníků typu
Marka Tullia Cicerona či Lucia
Annaea Senecy. Avšak ani v současném kybernetickém světě nevymizely schopnosti vládnout uměním rétoriky. Přesvědčily o tom
i výsledky krajského kola diskuzní
soutěže Cesta do parlamentu. Nejlepším řečníkem zde byla Kristýna
Cibulková ze septimy broumovského gymnázia.

Trénujte!
Až se podzim zeptá, co jste
dělali na jaře, odpovězte, že trénovali
na 55. ročník běhu Hronov – Náchod. Tento běh otevřený veřejnosti se v letošním roce uskuteční 20.
října. A šetřete... Startovné se platí
ve výši 100,-Kč.

Sokolové
se předvedli
Oslavu 150 let české tělovýchovy
realizovali v Úpici na Trutnovsku.
V rámci těchto oslav byly předvedeny i nové sletové skladby. Právě s nimi úpičtí sokolové vystoupí
na XV. Všesokolském sletu, který se
tento rok uskuteční v Praze.

Výstava v hotelu
Až do 6. července bude
ke shlédnutí v novoměstském
hotelu Metuj výstava výtvarných
prací. Kromě zajímavého obsahu
se prezentace pyšní i velmi neotřelým názvem, o jehož významu
můžete přemýšlet například cestou na výstavu:..Název výstavy je
4567: mimo zem in us.

Tel./Fax: 491 424 522

str.

IP
EU - T

2

Novostavba rodinného domu
Náchod, Za Kapličkou
Rodinný dům v Náchodě
s pěším dostupem do centra

info: 777 602 884

Cena: 4 500 000,- Kč

www.realityeu.com

Budova s výrobně skladovacími prostory Náchod, Orlická ul. ..............................................3 990 000,- Kč
Byt 3+1 v OV s lodžií, Náchod – Pod Montací ................................................................... 1 150 000,- Kč
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty) ................................10 990 000,- Kč
Zrekonstruovaný řadový dům v Novém Městě nad Metují ..................................................3 190 000,- Kč
Bytový dům (3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec .......................3 340 000,- Kč

Víte, nevíte…
Pivo
Pivo se vařilo od nepaměti a je nemožné určit místo, kde bylo uvařeno to
úplně první. Jako země původu se uvádí Mezopotámie, a to přibližně již v 7.
tisíciletí př. n. l. Ale možná Sumerové připravovali pouze kvas… Pivo je staroslověnské slovo, které označovalo „nápoj nejobyčejnější a nejrozšířenější“.
Pivo je kvašený slabě alkoholický nápoj vyráběný v pivovaru z obilného sladu,
vody a chmele pomocí pivovarských kvasinek, který se těší značné oblibě v Česku
i v zahraničí. Označuje se také jako český symbol.

Vitamíny v pivu
Pivo je bohatým zdrojem vitamínů skupiny B. Tyto vitamíny ovlivňují řadu
metabolických procesů, funkci nervového systému, brání vzniku kožních poruch
či vývojových vad. Podstatou příznivého účinku piva na lidský organismus je jeho
vysoká stravitelnost, vyváženost a komplexní vliv látek obsažených v pivu.

Pivo a obezita
Obezita vzniká při nadměrném příjmu energie. V situaci, kdy energetický příjem převyšuje energetický výdej. Energetická hodnota piva je dána alkoholem
a cukry. Bylo prokázáno, že pravidelná umírněná konzumace piva nejen nevede
k obezitě, ale může být spojena i s poklesem hmotnosti a obsahu tuku v těle.

Pivo a zdraví
Pivo obsahuje mnoho vitaminů a dalších látek, které při střídmé konzumaci můžou působit příznivě na náš zdravotní stav. Pivo kladně působí na srdce
a cévní systém nebo zažívací trakt a je bohatým zdrojem vitaminů. Omezit se
však musí na malé dávky, aby si člověk nevypěstoval závislost.

Pivo jinak - pivní lázně
Pivní lázně patří v dnešní době k nejvyhledávanějším relaxačním a ozdravným procedurám. Jejich prospěšnost lidskému zdraví neocení pouze milovníci
piva. Jedná se o kombinaci lázeňských procedur s koupelí ve zlatavém moku,
která navodí příjemný relaxační a regenerační účinek pro tělo i pro duši.
Michala Bernardová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Nové varhany „Propagační dývko“
Nové elektronické varhany byly
instalovány v prostorách Umělecké školy v Broumově, která je
jednou ze tří hudebních škol v náchodském okrese, v nichž probíhá
výuka hry na tento nástroj. Česká varhanická tradice, rozvíjená
již od 17. století, má i díky tomu
důstojné následovníky.

MEDICINÁLNÍ
(suchá) PEDIKÚRA
Účinná pomoc při popraskaných
patách, mykózách a ztluštělých nehtech

DÁLE NABÍZÍM

Modeláž nehtů na nohou
Lakování
Prodlužování řas
Ulmová Evženie
Nerudova 330, Nové Město n. M.

Tel.: 728 913 378

Nové DVD se objevilo v nabídce
informačních materiálů obecně prospěšné společnosti Branka. Jeho název
zní: Kladské pomezí – krajina příběhů. DVD nosič obsahuje 20 minut

obrazových a grafických materiálů
zpracovaných s originální dynamikou. Smyslem DVD je další propagace
přírodních, historických a kulturních
krás našeho regionu.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Velká soutěž o balíčky koření DRANA
Vážení čtenáři, Vaše noviny Echo a náchodská
firma DRANA - výrobce koření - pro Vás připravily soutěž o balíčky s kořením. Od 13.4. nám posíláte recepty na jídla či pokrmy, ve kterých hraje
důležitou roli koření. Každý týden losujeme jeden
recept, který zveřejníme a jeho autora odměníme
balíčkem koření. Na konci soutěže vybereme ten
nejzajímavější recept a jeho autor obdrží balíček
koření o váze 5 kg.
Ve třetím kole jsme vylosovali recept

„Maruščiny řízečky“

Autorkou receptu je paní Hana Kuncová z Náchoda, která od nás obdrží dárkový balíček koření
z řady marinád a koření na grilování. Pokud i Vy
používáte nějaké osvědčené koření, díky kterému
je jídlo, dezert či nápoj jedinečný, pošlete nám Váš
recept.
Recepty posílejte na email: pribylova@drana.cz
s předmětem „soutěž“ nebo na adresu DRANA,
s.r.o., Českých bratří 313, Náchod. Příští týden již
vybereme ten nejzajímavější recept, jehož autor
obdrží hlavní výhru – koření o celkové váze 5kg.
Uzávěrka soutěže je 15.5.

Na menší řízečky nakrájíme 50 dkg vepřového,
kuřecího nebo krůtího masa. Připravíme si marinádu, která obsahuje 1 polévkovou lžíci sójové
omáčky; 4 polévkové lžíce Solamylu; 3 - 4 celá vejce; po 1 kávové lžičce sůl, pepř, kari koření, sladká a pálivá paprika; 4 cibule nakrájené nadrobno
(může být i bez cibule). Vše s masem řádně promícháme a necháme v chladu uležet do druhého
dne. Uležené maso osmažíme na rozehřáté pánvi
na malém množství tuku. Podáváme s čerstvou
zeleninou a přílohou podle chuti např. chlebem,
bramborami, opečenými bramborami, rýží, nudlemi apod.

DRANA, s.r.o., Českých bratří 313 Náchod
www.drana.cz, facebook.com/dranasro

Zahájení sezóny
Zahajovací atletickou sezónu mají
také atleti z mé tréninkové skupiny
z Náchoda , závodící za Hvězdu SKP
Pardubice. V sobotu 21. dubna na mítinku memoriálu Wilhelma Nowického ve Zgorzelci - Dolného Šlaska v Polsku se nejdříve představil na trati 100 m
Jirka Vondřejc a v silném protivětru
zaběhl čas 11,87 sec. a na 300m dosáhl skvělého výkonu 36,28 sec. Na trati 1000m zaběhla Kaška Chryczyk,
po velice dobrém taktickém výkonu,

čas 3: 02, 04 min. a tím si vytvořila o více
jak 11 sekund osobní maximum. Umístění nebyla důležitá, i když se vždy umístili v popředí početné výsledkové listiny.
Nyní nás čeká týdenní soustředění
v Ústí nad Orlicí.Pak se již rozběhnou
atletické závody od nejmladšího žactva
až po extraligové závodníky, kterých
se naše skupina zúčastní ve všech věkových kategoriích. Všem přeji pevné
zdraví a spoustu osobních výkonů.
Jiří Vondřejc - trenér

Tel./Fax: 491 424 522
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,
mobil 603 531 304,

andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz ŽALUZIE

 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří SLEVA 20% NA
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Jarní koncert
Smíšený pěvecký sbor Kácov
po úspěšném benefičním vánočním
koncertě, na kterém vybral částku
6 000,00 Kč pro Dětský domov v Sedloňově, opět trénuje na další koncertní a soutěžní vystoupení pod vedením
sbormistra pana Jiřího Skopala.
Na dubnovém soustředění na Horalce v Orlických horách se zpěváci
pilně připravovali na Jarní koncert
v rámci Smetanovských dnů v Novém Městě nad Metují a v červnu zkusí své pěvecké štěstí na mezinárodní
soutěži pěveckých sborů v Bratislavě
v kategorii lidová píseň a chrámová
hudba. Věříme, že svým výkonem

naváže Kácov na výborné umístění
v roce 2006, kde získal v kategorii
lidová píseň nejvyšší ocenění – zlatou
medaili. Porotu si získal především
svým emotivním a srdečným projevem. Hodně štěstí!
Ještě jednou pozvání pro všechny
příznivce sborového zpěvu do novoměstské sokolovny v sobotu 12.
května od 18 hodin na tradiční Jarní
koncert.
Těší se na Vás členové smíšeného
pěveckého sboru Kácov v čele s panem sbormistrem Jiřím Skopalem.
Jana Vitverová – členka sboru

Nezlobte architekta!
BLUE EFFECT
SPORT KLUB UFO RACING TEAM

Náchod Běloves

15.6. 2012 v 19.30

www.hudbajinak.info
604 672 252

O tom, že Červený Kostelec má architektonickou vizi rozvoje, svědčí
i jedno upozornění červenokostelecké radnice. Jeho smyslem je vyzvat občany, aby opravy, stavby či

rekonstukce soukromých objektů
vždy konzultovali s městským architektem Ing. Markem Wajsarem,
který v pravidelných intervalech
úřaduje v prostorách radnice.

Za katedru se místo učitelů postavili žáci
28. března jsme v naší krčínské
škole slavili Den učitelů. Letos to byla
oslava netradiční. Některé třídy si připravily pro své vyučující dárek – učily
místo nich. Nápad se zrodil v dětském
parlamentu a někteří ho vzali opravdu
vážně. Z učitelů se stali žáci, z žáků učitelé. Výměna rolí přinesla pro obě strany mnoho zkušeností… Vrátit se zpět
do lavic a podílet se na hodině z druhého břehu bylo pro nás učitele příjemným a zároveň přínosným zážitkem.
Tímto děkujeme našim žákům, kteří
nám tento dárek připravili. A jak vnímali tuto změnu sami žáci? Za všechny
postřehy žáků-učitelů ze 7.B.

Domluvili jsme se s paní učitelkou, že
půjdeme učit do 2. třídy. Rozdělili jsme
se tedy do čtyř skupinek a každá připravila pro druháky různé úkoly do hodiny českého jazyka. Za splněný úkol dostaly děti kartičku. Z nich pak na konci
hodiny složily obrázek. Na začátku ho-

diny jsme měli trému, ale po představení z nás brzy opadla. Dětem se podařilo
úkoly splnit, takže si v závěru mohly
složit obrázek. Druhákům se hodina
líbila a my jsme měli radost, že se nám
to povedlo.

Adéla Voborníková , 7.B

Mgr. Romana Minaříková

Den učitelů se 7.B
28. března slaví svátek všichni učitelé. U nás ve škole šli žáci učit místo
nich. Nápad vznikl v našem dětském
parlamentu a nám se docela zalíbil.
Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz
Č.Kostelec Horní – stav.poz. 3 648 m2, veř.voda a el. u pozemku……….................... …220,-Kč/m2
Lhota p.Hořičkami – zem.usedl., 2 byty,2 stodoly, chlévy, poz. 7 348 m2, ÚT. ...........2.940.000,-Kč
N.M.n.Met Krčín – řadový RD, 2 byty, obyt.podkroví, zahr.259 m2, ÚT plyn.. ..........2.260.000,-Kč
N. M. n.Met. Krčín – nový byt 3+kk s garáží v OV, 64 m2, ÚT el.,+ zahrada. ............1.475.000,-Kč
Police n.M. – byt 1+1 v OV, 41 m2 v 1.NP, zatepleno,ÚT dálk.,sklep……… ..............…476.000,-Kč
Náchod – dr. 1+1 v 2.NP s výtahem, 45 m2, balkon, zateplený, pl.okna… .................….550.000,-Kč
Náchod Běloves – dr. 1+1, 38 m2 v 2.NP, výtah, pl.okna + vybavení bytu… ..................580.000,-Kč
Trutnov Kryblice – zděný byt 1+2 v OV, 56 m2, 4.NP, v ceně zděná garáž… .............1.060.000,-Kč
Náchod – dr.byt 1+kk, 30 m2 v 5.NP, balkon, výtah, pl.okna, ÚT dálk…… ................…497.000,-Kč
Vysokov – stav.poz. 857 m2, dobrý příjezd, voda a el.na rovin.poz……… ...............…..346.000,-Kč
Miskolezy – opl. ovocný sad 3.293 m2 s buňkou na nářadí, bez sítí…… ...................…..345.000,-Kč
Vysoká Srbská – RD zem.stavení, stodola, chlévy, sítě, poz.8.145 m2…… ....................950.000,-Kč
Police n.Met. – větší RD, opl.zahr. 544 m2, část.rekon., sítě veř., ÚT…..… .................1.386.000,-Kč
Zábrodí – starší RD-chalupa, stodola,garáž, soc.záz.,poz.1415 m2, sítě…… ..................424.000,-Kč
Miletín – starší roubenka s poz.551 m2,voda, el., krb.kamna, WC suché…… .................595.000,-Kč
Velká Ledhuj – zděná chata,3 místnosti,el.,voda,opl.poz.883 m2,top.lokál .................…226.000,-Kč
Úpice Kvíčala – pěkná rekr.chata s opl.poz.705 m2,voda, el.,sprcha.WC. … ..............…536.000,-Kč
Provodov-Šonov – pronájem RD s 1+2, soc.záz.,poz.813 m2,garáž,ÚT…... ............. .6.000,-Kč/měs.
Červený Kostelec – dr.byt 1+3, 74 m2, 1 podlaží, balkon, výtah,ÚT dálk… ...................745.000,-Kč
Police n.M. – starší RD, 4 pokoje, sítě, topení lokál.,poz.106 m2,půda……. ...............…628.000,-Kč
Stárkov – RD v dobrém stavu s garáží a poz.697 m2, sítě, ÚT pevná…….… ..............1.185.000,-Kč
Č. Kostelec Horní – RD v rekonstr. + materiál, sítě, plyn, poz.780 m2……. ..............…699.000,-Kč
Hronov – velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém domě, topení AKU….…................….475.000,-Kč
Česká Skalice – pěkná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl.studna, elektr… ...................549.000,-Kč
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.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

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Další úspěšná sezona juniorek
První dubnový víkend skončila
kvalifikací o extraligu další sezona ligy
juniorek ve volejbale. Svoje výsostné
postavení v popředí ligové tabulky
potvrdily, již potřetí v řadě, juniorky
SK Rubena Náchod. Přestože do nové
sezony nastoupily bez loňských opor
(Kukrálové, Thérové a Šmejkalové),

opět dokázaly postoupit do kvalifiakčních bojů o nejvyšší soutěž v republice. Jan málokteré mládežnické volejbalové družstvo v Královéhradeckém
kraji se dokáže v posledních letech
pochlubit takovouto statistikou.
V letošním ročníku se opět změnily podmínky kvalifikace o extraligu

a tak se náchodské hráčky utkaly v 1.
kole baráže s družstvem Sokola Žižkov, které po mnoho předcházejících
sezon nejvyšší soutěž hrálo. Zejména zkušenosti a větší hráčská vyzrálost byly důvodem postupu Žižkova.
V Praze ale byla k vidění dvě velmi
bojovná a kvalitní utkání, odměnou
hostujícím byla i slova uznání trenera
domácích i přítomného extraligového
rozhodčího.
Vzhledem k věkovému složení
družstva - kromě Kristýny Rinnové
budou ještě všechny hráčky kadetky
nebo juniorky- se dá předpokládat, že
pokud jim vydrží treninkové nasazení, bojovnost a hlavně kolektivní duch
a dobrá parta z minulých let, mohou
opět v příští sezoně bojovat o příčky
nejvyšší.
Složení družstva: Rinnová K., Kaválková T., Slavíková M., Kubečková B.,
Kořínková N., Barešová K., Josková M.,
Stehlíková K., Manychová M., Osobová Š., Fléglová M., Vaněčková R.
Trenerky: Osobová J., Šmejkalová R.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

ATRAKTIVNÍ ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Celou řadu atrakcí pro děti i dospělé nabízí kousek za česko-polskými hranicemi
zábavní park Rozrywki. Vyřádit se tak můžete na trampolínách a euro bungee, kde
zavěšeni na lanech budete hopsat do výšky 10 metrů, vyzkoušíte stromovou stezku, která prověří vaši schopnost udržet rovnováhu, zakoulíte si v zorbingu nebo
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V PRODEJI LA
ST MINUTE

ZÁJEZDY 201
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Cestovní agentura SLUNÍČKO
Kos termín 31.5.-11.6.2012
Hotel Archipelago,
All Inclusive 12.990,-Kč
Kréta termín 5.-15.6.2012
Hotel Sea Front, polopenze 12.500,-Kč
Zakynthos termín 5.-15.6.2012
Hotel Mediterranee,
polopenze 11.990,-Kč
Poreč termín 9.-16.6.2012
Hotel Delfin, polopenze 5.990,-Kč
+ autobus 1.850,-Kč, svoz z Náchoda

Chorvatsko-Podgora
termín 16.-23.6.2012
Hotel Mediteran, polopenze 5.900,-Kč
+ autobus 2.100,-Kč, svoz z Náchoda
Ostrov Ischia termín 8.6.-17.6. 2012
15.6.-24.6.2012 autobus z HK
Hotel Casa Nicola,
polopenze 6.990,-Kč
Hotel Al Parco, polopenze 8.990,-Kč
Bulharsko termín 13.-20.6.2012
Hotel Ancora Playa, snídaně 8.990,-Kč

A MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK ZA SUPER CENY!
Neváhejte a zajistěte si svou dovolenou včas!
si zajezdíte na motokárách. Odolnost
svého žaludku můžete prověřit na giroskopu, který simuluje výcvik kosmonautů, zaskákat si můžete na „sedmimílových“ skákacích botách. Pro děti je také
připraveno oblíbené líčení a malování na obličej, kdy se vaše dítě
změní v postavičku nebo zvířátko dle vlastního přání. A to vše
pod odborným dohledem zkušených instruktorů.
Zábavní park Rozrywki je určen jak pro jednotlivce, tak pro
skupiny a může být dobrým cílem různých školních nebo mimoškolních výletů. A pokud pořádáte zábavně kulturní akce a rádi
byste oživili program o výše zmiňované atrakce, určitě se s provozovateli domluvíte také. Nabízejí totiž zapůjčení některých atrakcí
a jejich provoz i mimo vlastní park.
Park Rozrywki najdete v polské Kudowie Zdrój, ul. Sloneczna,
tel. +48 669 160 098, e-mail: kontakt@parkrozrywki.net.pl,

NAVŠTIVTE NÁS VE STRNADOVĚ ULICI 55, NÁCHOD
(NAPROTI DROGERII TETA, cca 10 m od náměstí)

Tel.: 776 233 088, Pavlína Rasslová
E-mail: slunicko@slunickoca.cz ● Web: www.slunickoca.cz
Pondělí – Pátek 9:00 – 17:30, Sobota 9:00 – 11:30

www.ParkRozrywki.net.pl
Nezapomeňte na svátek
matek 13.5.

1911
2012
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
NÁCHOD POŘÁDÁ

OKRESNÍ VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

KONTO, spol. s r. o., Náchod, Smiřických 1119, IČO 48170674
Společnost poskytující služby ekonomického poradenství již od roku 1993
nabízí podnikatelským i nepodnikatelským subjektům tyto služby:
všestranná pomoc začínajícím podnikatelům
zpracování žádostí o úvěr
pomoc při zavádění informačního systému (účetnictví, mzdy, majetek, sklady aj.)
nastavení vazeb a předkontací v informačním systému
poradenství v oblasti kalkulací a cen
ekonomické rozbory a finanční analýzy
pomoc při zpracování ročních/výročních zpráv
posouzení ekonomického zdraví podnikatele/firmy
pomoc při řešení krizových situací
vedení účetnictví či daňové evidence přímo u odběratele nebo externě
dohled nad vedením účetnictví, pomoc se zpracováním ročních závěrek a daňových přiznání

Tradice, odpovědnost ke každému zákazníkovi,
mlčenlivost, zkušenost a spolehlivost.

Kontakt: 733 563 468, 731 885 024 nebo eu.konto@seznam.cz

12. A 13.KVĚTNA 2012

Pamětní listy
V rámci mikroprojektu „Kultura
bez hranic“ byly uděleny Pamětní
listy Broumovska a Noworudska.
Oceněny byly osobnosti, které se
v dlouhodobém časovém horizontu zasloužily o rozvoj partnerských
vztahů v česko - polském pohraničí. Pamětní list získali například
bývalý broumovský starosta Zdeněk Streubel či noworudská místostarostka Marzena Wolinska.

areál U Cihelny * Náchod – Staré Město
* Okresní soutěž chovatelů králíků * Expozice holubů,
drůbeže, exotů, drobných hlodavců a terarijních zvířat *
* Prodej chovatelských potřeb, zvířat, sadby, květin*
* PSÍ KORZO v neděli 13.5. * Prezentace 8,30 – 9,30 hod.*
* Otevřeno – Sobota 8 – 17,30 hod., Neděle 8 – 13 hod.*
* Vstupné 30,-Kč, děti 10,-Kč*

Květinářství
Cvetanova
Kamenice 135 ( U Itálie)
Hrašeho 25 (naproti Zefyru)
Mlýnská 304 (Pikovka)

Velký výběr řezaných
i hrnkových květin
za velmi příznivé ceny
Otevřeno v sobotu i v neděli
od 8 – 13 hodin

Tel. 491 421 054,
491 424 360,
491 426 267

Jestlipak víte, že ……
Stárkov měl až do roku 1709
hrdelní právo a mezi městské
zaměstnance patřil i kat. Jak dosvědčují tzv. Smolné knihy města
Stárkova, byly to kdysi drakonické tresty – i za (měřeno současným metrem) menší provinění.
Tak například v roce 1577 jistý

Vondra Černý kradl v potoce
ryby a raky – byl oběšen, v roce
1615 Petr Pietka zcizil víno a oves
– byl za to sťat mečem. Ovšem
takový Mochorník L.P. 1597 kradl slepice a dostal milost. Právo
i v 16. století ukázalo občas vlídnější tvář.
(foto Mirek Brát)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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VÝPRODEJ SKLADŮ PNEU!

Za každou pneumatiku zakoupenou u nás získáváte slevu 100 Kč na montáž.

=

100 Kč
NA MONTÁŽ

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS NÁCHOD
Náchod, U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po-Pá 7:00 – 17:30, So 8:00 – 12:00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po-Pá 7:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00

Nejnižší ceny Tažných zařízení
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12 Náchod – Vysokov

!

!
y
n
e
c
é
n
l
Neuvěřite ... a přezutí téměř zadarmo

Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Kontakty:

servis klimatizací
a kontrola geometrie
náprav nyní se slevou 50 %

AK
CE

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.

SLEVA

Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax: 491 420 265 Mobil: 603 360 607
e-mail: svc@svcnachod.cz, www.svcnachod.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu
Výběr v různých barvách

800,-Kč plné

Pracov

n

í doba
PO a ST
7.30 - 1
7.00
ÚT a ČT
7.30 - 1
6
.00
PÁ 7.30
- 14.00

200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314
nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

19. května 2012
od 8 do 12 hodin

Ammann Czech Republic a. s.
si Vás dovoluje pozvat na

Náchodská 145, Nové Město nad Metují

www.bazenymachov.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Program:

Prohlídky výroby

|

Zkušební jízdy ve válcích | Občerstvení na grilu | Dětské atrakce

www.ammann-group.cz

Realitní kancelář RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel. č. 491 422 272, 608 66 77 34,
608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-byty 1+1,2+1 v os. vl. ve zděném domě se zahrádkou v Hronově
Info v RK
6 000,-Kč/měs.
-byt 3+1 – pronájem v Novém Městě n./Met., plocha je 80m2
-byt 3+1 v os. vl. ve zděném domě v 2. patře v České Skalici
1.150.000,-Kč
-byt 1+1 družstevní splacený v Náchodě, ul. Mlýnská, ve 4.NP
540.000,-Kč
-byt 3+1 v os.vl. v Náchodě, ul. Borská, po rekonstr., s vybavením 1.500.000,-Kč
10,800,-Kč/měs.
-prodejna ( 48,40m2) – pronájem na Kamenici v Náchodě
-chalupa poloroubená po perfektní rekonstr. v oblasti Adršpašska 2.600.000,-Kč
-chalupa v střediskové obci Žďár nad Metují, výhledem do okolí 1.590.000,-Kč
-chalupa 3+kk v Božanově u Broumova, vhodná nejen k chalupaření 700.000,-Kč
-chalupa na samotě u lesa v Prorubkách, ok. RK, pro milovníky klidu 350.000,-Kč
-chata s verandou a zahradou 600m2 v Polici n/Met., el., voda, lesy 210.000,-Kč
-chalupa po rekonstrukci v blízkosti Adršpašska, pozemek 6 501m2
Info v RK
-chatka s ovocnou zahradou na Babí u Náchoda, krásné místo u lesa 330.000,-Kč
-chata zděná 2+kk k trv. bydlení v Náchodě s vl. pozemkem 628m2 1.090.000,-Kč
-chata pod Dobrošovem s vl. pozemkem na klidném místě u lesa
445.000,-Kč
-rod. dům – novostavba ve Václavicích s výhledem na Rozkoš
Info v RK
-rod. dům 3+kk po rekonstr.v Bohuslavicích n/Met., ihned volné 1.950.000,-Kč
-rod. dům se zahradou ve Slatině n/Ú., vhodné k bydlení i rekreaci 1.600.000,-Kč
-rod. domek menší ve Vrchovinách, krb, bazén, altán, rybníček
1.100.000,-Kč
-rod. dům 4+1 v Náchodě v Třešínkách po rekonstr.,volné po dohodě 2.495.000,-Kč
1.150.000,-Kč
-rod. dům krajní řadový rohový v Hronově se zahradou 683m2
-rod. dům 5+1 se zahradou v Náchodě na Babí k bydlení, volné
1.390.000,-Kč
-rod. dům v Šonově u N. Města n/Met. s bazénem, pergola s krbem 3.200.000,-Kč
-rod. dům 6+1 v Novém Městě n/Met. na Františku, pěkné místo 3.250.000,-Kč
-rod. dům v centru Náchoda s garáží a nebyt. prostory se zahradou 2.300.000,-Kč

Překlady
a tlumočení z NJ
včetně soudního ověření

TEL.:603 440 969

www.masaze-nachod.cz

lada.petrankova@gatenachod.cz

PEDIKÚRA

• přístrojová medicinální
• kvalitní produkty GEHWOL
• základní pedik. 1 hod. - 300,- Kč

KOSMETIKA

• klasická a přístrojová

(velmi účinná, zaručujeme výsledek
po 1.ošetření)

• 500,- až 800,- Kč

• DEPILACE VOSKEM

(horní ret, brada, lýtka, stehna, třísla)

• od 50,- do 120,- Kč
POUŽÍVÁME VELMI KVALITNÍ
NĚMECKÉ KOSMETICKÉ VÝROBKY
REVIDERM A CELLUCUR, KTERÉ
NABÍZÍME K PRODEJI ZA DOBRÉ CENY

BEAUTYTEK

• velmi šetrný způsob hubnutí a
tvarování těla pomocí německého
přístroje, lifting prsou
• velmi pomáhá na akné
• účinný pomocník pro odstranění
vrásek a vypnutí pleti obličeje/krku
• 200,- až 1500,- Kč/1 ošetření
• slevy při opakovaných návštěvách

GELOVÉ NEHTY

• 400,- až 500,- Kč

KONZULTACE ZDARMA, DÁRKOVÉ POUKAZY
www.NABYTEKNACHOD.cz

www.masaze-nachod.cz, Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová, tel. 491 461 199

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Pohodový rozv.51/178/69 hledá pohodovou přítelkyni z Náchodska. Společná
dovolená. TEL.:734 659 507

BYTY
* Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví
s balkonem a garáží v centru Nového Města
n/M o výměře 48 m2. Cena : 949 000,- Kč
Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví
v centru Náchoda, výměra 60 m2. Cena :
1 050 000,- Kč. Tel.: 774 311 404
* Pronájem zděného bytu 3+1 v Náchodě
na Brance, výměra 72 m2, záloha na vodu
a spol. prostory ve výši 500,-, kč dispozici
garáž pro jedno osobní auto za 1 500,-Kč/
měsíc, vratná kauce. Cena : 5 500,- Kč/
měs.+ plyn+ el.. Tel.: 777 602 884
* Pronajmeme byt 3+1 v RD, velikost
85 m2 v Dolní Radechové. Byt po rekonstrukci, v bytě klenby. Parkování u domu.
Cena nájmu 6.000 + inkaso. Kauce.
Telefon 602 106 108
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s balkonem v Náchodě. Nová plastová okna, zateplení domu, atd., částečně zařízený, volný
ihned. Tel. 732 167 291
* BYT 2 kk v klidné části Hronova, 48
m2. Výborný stav, po kompletní rekonstr.
v r. 2010 (topení, elektr.,voda, krb. kamna,
okna, podlahy, kuchyň, koupelna), půda,
sklep, kůlna, park.místo před domem.
850 000 Kč cena k jednání. Tel: 603 525 703
* Prodám byt 1+1 v os.vlast., Broumov
-Olivětín, 28,56 m2, velký balkon. Cena
280.000,-. Tel. 603967109. Volné ihned
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 47,77
m2, s balk. a půdním prostorem na spaní, v Náchodě na Lipím naproti hospodě, 2.NP, náj.+inkaso 6.200, kauce 18.600.
Tel.:608 90 30 70
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s balkonem v Náchodě na sídlišti u nemocnice.
Tel. 732 167 291
* Pronajmu nebo prodám byt 1+1
v OV 32 m2 s balkonem v Novém Městě n.M., nájem 3500,-Kč + inkaso. Cena
k jednání 660.000,-Kč. RK NEVOLAT!
TEL.:722 416 513
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2)
s terasou v 1.NP bytového domu v Dolní
Radechové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso,
kauce 12.000,- Kč, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu DLOUHODOBĚ DB 1+1
47 m2 v Náchodě na Brance s balkonem,
pronájem 3900,-+ inkaso. Kauce 15tis.Kč.
Ihned volný TEL.:736 766 448
* Pronájem bytu 2+1 v Hronově, výměra
62 m2, záloha na služby ve výši 200,- Kč/
měsíčně/osoba + el., složení vratné kauce
podmínkou. Cena : 5 000,-Kč/měs. Tel.:
777 602 884
* Pronajmu dlouhod.byt 1+kk, 27m2, 1.NP,
plast.okna, v nově zrek.domě v Náchodě
poblíž centra. Náj.+zál. 5.550Kč+kauce
16.650Kč, tel.: 608903070
* Koupím garsonku v Náchodě Bělovsi.
TEL.:775 791 107
* Pronajmu dlouhod.byt 2+kk, 46m2, 1.NP,
plast.okna, v nově zrek.domě v Náchodě
poblíž centra. Náj.+zál. 6.820Kč+kauce
20.000Kč, tel.: 608903070
* Prodám družst. byt 3+1 v Hronově, nová
plast. okna, blízko centra. Cena 849000 Kč,
sleva možná, RK nevolat. Tel. 728 483 093
* Prodám nebo pronajmu družst. byt 1+1
v Novém Městě nad Metují, ul. Nad stadionem, 4 NP, cena za prodej 530.000 Kč nebo
cena za měsíční pronájem cca 5500 Kč + jistina 15.000 Kč. RK nevolat. Tel. 608 949 968
* Prodám 2+kk, 1+1 v OV, cihla, centrum
Náchoda. Tel. 606949222
* Prodám družstevní byt 2+1 v Náchodě
Plhově, 2. p., po celk. rekonstrukci, nová
kuchyň, výhled do lesa. Cena 730.000 Kč.
Tel. 776 079 292
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 4+1
ve zděném domě v Náchodě blízko
centra. Nájem 6000,- + inkaso. Volný
od 1.6.2012. TEL.: 777 581 042
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hronově. TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu byt 2+1 v pan. domě po celkové rek. Částečně zařízený cena 4000 Kč+en.
v Jaroměři. TEL.: 606 64 36 35
* Prodám byt 2+1 v pan. domě. Cena
590 000 Kč v Jaroměři. Při rychlém jednání
sleva. TEL.: 606 64 36 35
*
Pronajmu
1+kk
v
Náchodě.
TEL.:604 437 128
* Pronajmu garsonku 30 m2, v centru
Náchoda, nájem 2900,-Kč + inkaso. Volná
od 1.6.2012. Tel. 603 251 043

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodám byt 3+1 OV v Č.Kostelci
na Koubovce, nová elektroinstalace, okna,
kuchyně. Balkon k lesu. Cena dohodou.
Tel: 724 209 876
*
Pronajmu
2+kk
v
Náchodě.
TEL.:604 437 128
* Pronajmu suterénní byt 2+1 v rodinném domku v Novém Městě n.M.. Vhodné pro mladé, bezdětné. Samostatný vchod,
připojení na internet. Tel. 737 229 152
* Pronajmu byt 3+1 v České Skalici
tel.776362993
* Prodám byt v OV, 4+1, zvýšené přízemí v revitalizovaném domě v Jaroměři-Na
Zavadilce. Bezbariérový přístup, prosklená
lodžie, atraktivní místo. Tel: 776 140 040
- po 16.hod.
* Pronajmu byt 1+1 na sídl. u nem.
v Náchodě, náj. 5500,-Kč + inkaso.
TEL:608 442 775
* Pronajmu byt 3+kk v rodinném
dvojdomku, nájem .vč. inkasa 8000,-Kč, při
nástupu dvojnásobek. Klidná část Náchoda
ul. v Třešinkách. TEL.:774 407 168
* Pronajmu byt 1+1 oploše 37 m2 v centru
Náchoda u Okresního soudu, ulice Palachova 1457, cena 3000,- + energie + kauce. Tel.
774 699 600, e-mail:faifr@seznam.cz
* Prodám DB 3+1 78 m2 v centru Náchoda,
po komplet.rekonstrukcci, nadstanrd. vybanen a veškeré vybavení je zahrnuto v ceně.
Cena 1,45 mil. Kč. TEL.:608 845 798
* Pronajmu v Hronově byt 1+kk - 48 m2,
v přízemí, nově zrekonstruován, nájem
4800,-Kč + energie + kauce 12 000,-Kč.
tel. 608 66 77 30
* Pronajmu v Náchodě garsonku a 1+1,
dále v České Skalici 2+1. Povinná kauce.
TEL.:608 86 98 85
* Pronajmu velmi pěknou a zařízenou garzonku v Náchodě, Nerudova ul., cena 3.500
+ inkaso. Nutná kauce. Tel. 608 888 141
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovarské ulici 662 v České Skalici, 2. podlaží, výměra 72.09 m2. Cena Kč 1.040 tisíc.
Informace: tel. 733 131 189
* Pronajmeme byt 2+1 v Náchodě, Parkány 347, klasická zděná zástavba v centru
města, 2. podlaží, 72,4 m2. Měsíční nájem
včetně služeb 7000,-Kč, jistina 21000,-Kč.
TEL.:733 131 189
* Pronajmu byt 1+KK po kompletní rekonstrukci o velikosti 25m2 v obci Hronov, ul. Havlíčkova 240. Cena za pronájem
3500Kč + energie + kauce. Tel.: 774 699 600,
email: faifr@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě byt 30m2 v klidné
části Nového Města n/M. Dům je zateplen,
plastová okna, vysokorychlostní internet,
výtah. Nájemné 4600,00Kč včetně záloh
+ el. energie. tel. 608323373
* Pronajmu pěkný velký byt 2+1 v Náchodě po celkové rekonstrukci poblíž centra.
Obchody, školy, školy 5min.chůze. Parkování u domu. Za domem vede cyklostezka.
Kauce nutná. Volné ihned. Tel. 736 688 742
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2
v Náchodě ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci a je v něm všechno nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou linkou včetně nových spotřebičů a lednice. K dispozici nová
sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblémové a solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč.
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám rodinný dům se zahradou
ve Vestci u České Skalice Cena : 995 000,Kč. Tel.: 777 602 884

NEMOVITOSTI
* Koupím zemědělské pozemky, platba
ihned. Tel: 777 114 004.
* Prodej rozlehlého, oploceného pozemku
v klidné lokalitě Náchod - Amerika s možností výstavby o výměře 3 909 m2.
Cena : 145 Kč/m2. Tel.: 777 602 884
* Koupíme domek na Broumovsku
do 350tis., voda, záchod, el., tel.: 773 559 014
* Prodej pozemku v klidnější části Náchoda k výstavbě rodinného domu o výměře 800 m2. Cena : 499 000,- Kč. Tel.:
777 602 884
* Nabídněte ke koupi chatku s vodou
(i ke sprch.), el., do 700tis. v Náchodě a okolí do 30km od Č. Kostelce. Tel. 608 667 734
* Hledáme rodinný dům nejl. novostavbu
do 4mil. v Náchodě nebo N. Městě n/Met.
i okolí.Tel.: 721 146 244
* Hledáme dům nebo chalupu k trv. bydlení do 30km od Náchoda do 2, 5mil.. Tel.:
608 883 012
* Prodám RD v Polici nad Metují, volejte
725293523
* Prodám 2 stavební pozemky centru Velkého Poříčí. Cena 380 Kč/m2. Sítě na hranících pozemků. Cena platí do konce května
2012. tel.: 606678462

Tel./Fax: 491 424 522

* Prodám v Bezděkově RD 4+1 stodola,
rovinatý pozemek 2360 m2, interier po rekonstrukci. Tel. 608 245 634
* Koupím garáž v Novém Městě n.M..
TEL.:734 580 090
* Pronajmu rekreačně chalupu v Orl.horách, krásné klidné místo. Cena dohodou.
Levně. TEL.:736 667 052
* Prodám RD dřevostavba v Polici
n.M., v Novém Městě, část. na splátky.
TEL.:603 525 531

* Sháním RD nebo chalupu v Náchodě
a okolí v cene do 2 mil. Kč. Menší opravy
nevadí. 608 245 634
* Prodám stavební parcelu v Náchodě.
Výhled na zámek. Celý den na slunci. Rozloha 850 m2. Inž. sítě v dosahu parcely.
Tel. 604 478 012
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové. 2500
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám stavební parcelu - 770 m2
ve Velké Jesenici - 3 km od Rozkoše. Tel.
773 898 198
* Prodej pozemku k výstavbě RD Přibyslav
nad Metují o výměře 2 654 m2. Cena : 340,Kč/m2. Tel.: 777 602 884
* Prodám zemědělskou usedlost v obci
Šonov u Broumova. Usedlost tvoří obytná budova, výměnek a přilehlé pozemky
o celkové rozloze 15.000 m2. Hlavní budova
je částečně podsklepena, vytápění lokální.
Objekt je napojen na vodovodní řád. Cena
dohodou.Tel. číslo 728136053
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaroměře. RD má 2.N.P. a je celý podsklepený
4+1 cena 2.059.000Kč Tel.: 774 699 600,
e-mail:z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí v uzavřeném areálu obytných domů.
Garáž je s osvětlením. Cena nájmu 850 Kč.
Platba vždy na čtvrtletí předem. Telefon:
777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám RD 4+1 v Černčicích u Nového Města n.M. dům je po rekonstrukci topení, v objektu půda, sklep,
zahrada 280 m2, garáž, kůlna. Ihned k nastěhování. Cena 1.490 mil.Kč. TEL.:724 307 964
RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v Č. Kostelci u Kaštánku 3500m2 (4parcely)pro výstavbu RD,
inž. sítě v místě, krásná lokal., les, rekr.,
731185873

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž
V Náchodě. Volná ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu nebytový prostor v centru Náchoda cca 50 m2, kuchyňka + soc.zařízení.
TEL.:608 445 401
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně poblíž centra, + WC, v nově
zrek. domě v NA. Nutno vidět, náj.1.500
+el. +vody +topení + kauce., tel. 608903070
* Pronajmu prostory býv. OÚ v D.Radechové čp.117, 5 kanceláří, sklad, WC
s parkováním, 110m2 (i jednotlivě), vyt.
akum.kamny. Náj. 4.500 + inkaso + kauce,
tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu prostory s výlohou ulice
Riegrova 196 Náchod, celk. plocha cca
40 m2 + techn.zázemí. TEL.:739 446 971
* Prodám 70 m2 bytových prostor, vhodných k podnikání v centru Nového Města
n.M. byt je v přízemí cihl.domu s možností
(po úpravě) samostatného vchodu s výlohami. Součástí prodeje je i pozemek s osmi
parkovacími místy před bytem. K bytu patří
i sklepní prostory cca 70 m2. Cena dohodou.
TEL.:774 678 899
* 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.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz
kavárny, jiných obchodních služeb nebo
pohybových aktivit jako cvičení, fitcentrum
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným
vchodem. Investice do zařízení a vybavení
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
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ŠIKOVNĚ

* Pronájem (Stodoly, dílny, propojená dvougaráž. jiné..) Náchod okolí
do 10Km,Nabídněte. Platba v hotovosti. Volat 603 195 970

str.

* Pronajmu prodejnu v Hronově, 180 m2.
TEL.:603 920 469
* Pronajmu v Hronově malou kancelář nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 12
m2, s příslušenstvím, cena vč. energií 1999,Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30

PRODÁM

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů, sekání trávy
křovinořezem i sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce.
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny. TEL.:737 564 496
* Prodám TV LED Samsung LE 32B350
+ sat.přijimač Topfield TF 6000 CR , konvertor(LNB) 2 dr., kartu CS link , parabolu
70cm. a 50 m koaxiálu . Použivané 6 měsiců.
Vše za 6000Kč. TEL.: 736280861
* Prodám barevné televizory SONY, úhlopříčka 70 cm, cca 5 let starý, SENCOR,
úhlopříčka 53 cm, cca 2 roky starý, včetně
dálkových ovládání, set top boxů. Perfektní
obrazy. Levně, dohodou. Tel.: 604 532 387
* Prodám sedací soupravu 3 + 1 + 1 + konferenční stolek za 9000,-Kč, je 3 roky stará,
zachovalá. TEL.:732 587 422
* Prodám ruční stavitelné výstružníky
od pr. 12 do pr. 38 mm. Cena dohodou. Tel.
490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám teplovodní čerpadlo GRUMFOS
do kotle MORA 671 + plynovou karmu
na zemní plyn nebo butan. Vše zachovalé.
TEL.:776 156 895
* Prodám kontejnerované tůje min.
50cm/40 Kč/ks, buxus min. 50cm/90Kč/ks.
Tel. 603758362, Nahořany
* Prodáváte knihy v systemu DTD, práce se Vám líbí, ale výsledky neodpovídají
Vašim představám? Máme zkušenosti,
jak to zlepšit. Info: 728855810
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou.
Zájemci volejte 725992088
* Prodám sendvičové izolační panely stěnové a střešní, 100x200, 100x 250 cm, tl 6cm
250 Kč/m2, tl 8 cm za 275 Kč/m2, tl 10 cm 300
Kč/m2, na stěny, opláštění, příčky, stropy.
Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou černozem travní substrát, ideální k obnově a zakládání nových trávníků, do skleníků a výsadbě.
Cena 470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 775 959 962
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg
+ droby zdarma, brambory 4,-Kč/ kg.
TEL.:607 950 500
* Prodám brambory 700 Kč/q (i k sadbě), černá ředkev - významně posiluje
imunitu 8 Kč/kg, pěstované bez umělých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slavětín,
e-mali: vl.kocourek@seznam.cz

KOUPÍM
* Koupím kolo v dobrém stavu s přehazovačkou
pro
12letého
kluka.
TEL.:775 626386
* KOUPÍM STARÝ KOČÁREK NA BALKON, NEJLÉPE ZN.LIBERTA. TEL.
774 899 324.
* Koupím knihy May, Verne a jiné dobrodružné. Tel.č. 722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice
a poštovní známky, případně ohodnotím.
Tel.č. 722 907 510
* Koupím staré hračky zn.ITES, KDN,IGRA a jiné i na bowden, vláčky apod. Tel.č.
724 020 858
* Knihy - koupím i celou pozůstalost, časopisy, plakáty, ceníky a jiný papírový artikl. Tel.č. 724 020 858
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky
na bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N,
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, vojenské věci, obrazy,
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, komiksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé sbírky. 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

RŮZNÉ
* Sháním šikovného zedníka z okolí Jizbice nebo Náchoda pro zednické práce
na rodinném domku. Melouchem - možno i po odpolednech a víkendech. TEL.:
728 076 074
* Hledám práci řidič - zámečník, vlastní nákladní auto kontejner s hydraulickou rukou. Možnost práce u stavebních
či lesních firem na autojeřábech VZV.
Tel. 606 213 229
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:739 814 111

Až 1000,-Kč za starou pivní
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421
Vedení účetnictví, daňové
evidence, zpracování mezd

www.ucetnictvi-karla.cz

TUNING SRAZ Rozkoš
Autocamp Rozkoš
– Česká Skalice
8.00 příjezd účastníků
9.30 – 12.00 registrace
do hodnocení vozů porotou
10.00 – 15.30 hodnocení
vozů porotou
10.00 – 13.30 představování
vozů veřejnosti
14.00 – 15.00 měření hlučnosti
15.00 – 16.00 ukázka vyprošťování z havarovaného vozu
16.30 – 17.00 vyhlášení
výsledků všech soutěží
19.00 oficiální ukončení srazu
Vstupné 30,-Kč/osobu,
děti do 10ti let zdarma,
vjezd 150,-Kč/auto/den

www.tuningrozkos.cz
PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Přijmu brigádníky na sezonní prodej
ovoce od konce května. Tel 732 167 291
* Práce na PC v Náchodě cca 10 hodin týdně. Znalost programu World, Excel. Znalost
účetnictví výhodou. Vhodné pro důchodce
a studenty. TEL.:604 437 128

AUTO - MOTO
* Prodám ŠKODA FABIA 1.4, benzín, combi, rok výroby 2001, stav tachometru 165.000 km, nehavarované, STK
do 07/2013, barva zlatá, airbag řidiče, přední mlhovky, hagusy, centrální zamykání,
zamykání zpátečky Construct, tažné zařízení, pravidelně servisováno, servisní knížka,
cena: 69.900,- Kč, kontakt: 602 140 859
* Prodám 4 ks letních pneu SAVA - na diskách. Téměř nové. Rozměr 165/70 R13.
Levně. Tel. 604 867 052
* 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
* Prodám Škoda Felicia LXi EFF 613F,
r.v.99, najeto 150 tis.km, garážovaná, pravidlený servis, nové tažné zařízení, EKO daň
zaplacena, 4x zimní pneu na diskách. Cena
25 tis.Kč. TEL.: 605 831 500
* Prodám Škoda Felicie 1.3 r.v. 95, nová
STK a ME, převod nepožaduji. Cena
10 000,-Kč. TEL.: 605 75 78 87
* Pro milovníky starších vozů! Ford Cortina, bílá, 4dvéřová, r.v.1963, stav tachometru 97500 km (doložíme), by mohla změnit
majitele, když zavoláte každý den kolem
12té nebo kolem 18té hodiny. Stav vozu
velmi dobrý! TEL.:776 890 580
* Prodám FIAT PANDA 1.1, r.v. 2001,
naj.44 tis.km, 1.majitel, servisní knížka, STK do dubna 2014, stříbrná metalíza, zahrádka, rádio s přehrávačem, náhr.
kola se zimnímu pneu. Cena 78 tis. Kč.
TEL. 737 082 995
* Prodám Škoda 100 r.v.1974, pojízdné. K použití jako veterán nebo
na náhradní díly společně s novými
nepoužitými prahy (plechy). SPZ v depozitáři. Poslední platná STK do 15.4.2012.
TEL.:491 474 653
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ELEKTROINSTALACE
A OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ

Potřebujete
peníze?

Jan Hejzlar
Zd. Nejedlého 614,
Dobruška

Tel. 494 623 506, 608 654 250
Jan-hejzlar@seznam.cz

Vyřešte to snadno
a rychle

Martin Lelek
844 430 430

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

Uklidové práce
firma Kovalský
čištění oken, koberců,
autočalounění
telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Provádíme kvalitní
malířské a natěračské
práce bytů, domků,
kanceláří, škol, velkých
objektů, fasád, oken.

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál

(sáčky, ﬁltry, kobosan)
- výkup a prodej

Tel.: 732 873 039

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz

e-mail: martin420@seznam.cz

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, 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

STŘECHY
Provedeme práce
pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

19. dubna 2012 se v naší škole
konal. 2. ročník mezinárodní soutěže ve 3D modelování na počítači.
Kromě studentů 4. ročníku oboru
Informační technologie se soutěže
zúčastnili i 3 studenti z družební školy
ZST Płock v Polsku. Tématem letošní
soutěže bylo vytvořit postavu robota
Bobyho, naučit ho chodit a házet míčem do basketbalového koše. Všem
soutěžícím se podařilo zadané úkoly
splnit. Nejúspěšněji si počínal polský
student Damian Mikołajczyk. Jeho
robot byl nejlepší jak vzhledově, tak
i po stránce pohybové. Na dalších
stupních vítězů se pak umístili studenti naší školy Matěj Müller a Tomáš
Veselý. Poděkování za účast v soutěži patří i všem dalším studentům:
Adrianu Kosińskiemu, Patryku Ozdowskemu, Lukáši Bekovi a Pavlu
Kodytkovi.

V pátek 20. dubna 2012 jsme
pak pro studenty připravili ukázky techniky Air Softu a navštívili
jsme muzeum 2. sv. války v pěchotním srubu Voda a pěchotní srub
Březinka v Náchodě Bělovsi.

Na naší Základní škole v Komenského ulici v Náchodě pořádáme každý rok pro žáky 2.stupně
turnaj v piškvorkách. Letos se konal
již pátý ročník piškvorkiády.
Do soutěže se přihlásilo 101 žáků
druhého stupně. Hráči byli rozděleni

do dvou kategorií, a to 6. a 7. třídy
(celkem 69 soutěžících) a 8. a 9.
třídy (32 soutěžících). Soutěž probíhala celkem v pěti kolech, kdy
jednotliví hráči odehráli své zápasy
v nalosovaných skupinách. Z každé rozlosované skupiny postupo-

ROZVOZ OBĚDŮ
Nabízíme rozvoz obědů pro firmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

Volejte 728 386 034
Vhodné pro důchodce
a matky na mateřské.

TEL.: 777 590 755

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové město n. M., Česká
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Dovolujeme si Vás pozvat do
našeho nově otevřeného

hračkářství
na adrese Kamenice 138, Náchod.
Nabízíme vám velké množství
hraček pro kluky a holčičky
(i proty nejmenší)
za pěkné ceny.

Těšíme se na
Vaši návštěvu

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL
ISO 9001 a 14001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

Nejlep
ší
ceny!!!

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine
Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70
PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří umožnili
pořádání soutěže.
Studenti SPŠ, SOU a SOŠ
v Novém Městě nad Metují

Pátý ročník piškvorkiády

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
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Mezinárodní soutěž ve 3D modelování

www.strechyflash.cz
e-mail: strechyflash@seznam.cz
tel: +420 608 345 132, 775 927 134

str.

vali jeden až dva do dalšího kola.
Tímto systémem soutěž probíhala
od listopadu loňského roku až
do března letošního roku. V posledním březnovém týdnu tento
turnaj vyvrcholil posledním kolem, kterého se zúčastnili čtyři
nejlepší v každé kategorii.
Vítězem v kategorii 6. a 7. tříd
se stala Bára Roztočilová z 6. C.
Na druhém místě skončil Ezdráš
Ritschel z 7. A, další místa pak obsadili Kateřina Kořínková ze 7. B
a Matěj Marek z 6. C
V kategorii 8. a 9. tříd vyhrál
Vojtěch Mrověc z 9. D. Další místa
obsadili: Tomáš Tyler z 9. D, Jiří Drtina z 8. D a Karel Svoboda z 8. A.
Všichni účastníci finále byli odměněni diplomem a pěknými věcnými cenami, na které finančně přispělo SRPDŠ při naší škole, kterému
tímto děkujeme.
Lenka Malá

Nejlepší žáci v oborech kovářských jsou
ze Střední školy řemeslné v Jaroměři
Střední škola řemeslná v Jaroměři uspořádala „Celostátní odbornou soutěž kovářských oborů“,
která se konala 25. a 26. 4. 2012
ve dvou školních kovárnách. Soutěže se zúčastnilo dvacet dva žáků
z devíti škol z celé republiky. Žáci
uměleckých oborů měli před sebou
tři úkoly: kresbu, výrobu svícnu
a zhotovení libovolného výrobku.
Podkováři kovali řetězový hák,
podkovávali cvičné kopyto a kreslili anatomii konce končetiny koně.
Na všechny tři úkoly měl každý žák
celkem pět hodin. Porotce zajistilo
Kovářské společenstvo pod vedením Milana Michny - předsedy Kovářského společenstva.
Odborná porota rozhodla takto: V oboru Kovář a podkovář
se na třetím místě umístil Karel
Lačník ze Střední školy obchodní a Středního odborného učiliště
řemesel z Moravského Krumlova,
druhé místo vybojoval Michal Jiříkovský se Střední školy řemeslné
v Jaroměři, absolutním vítězem se
stal Karel Loukota ze Střední školy řemeslné z Jaroměře. V oboru
Umělecký kovář a zámečník se
na třetím místě umístil David Mirvald ze Střední školy řemeslné

z Jaroměře, druhé místo si vybojoval Václav Bombala ze Středního
odborného učiliště ze Soběslavi,
první místo získal Tomáš Dřímal
ze Střední školy řemeslné z Jaroměře. V maturitním oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů se
na třetím místě umístil Jakub Pešík
ze Střední školy z Oselců, druhé místo získal Jaroslav Jandečka
ze Střední školy z Oselců, první
místo vybojoval Václav Babinec ze
Soukromé střední školy z Ostravy.
V doprovodném programu vystoupil mistr magie České republiky

Jakub Kroulík ze Rtyně v Podkrkonoší. Do programu také zařadil několik ukázek mentální magie, které
diváky přímo nadchly.
Touto cestou děkuji všem mistrům, učitelům a ostatním pracovníkům školy, kteří připravují žáky
na budoucí technická povolání.
Děkuji rovněž zástupcům Kovářského společenstva za zodpovědné vyhodnocení soutěže a v neposlední řadě všem sponzorům
za hodnotné ceny pro vítěze.
Zdeněk Vítek, zástupce ředitelky
pro odborný výcvik

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Záchranný kruh
Nové Město nad Metují se
připojilo ke stovce českých
měst a obcí sdružených v asociaci Záchranný kruh. Smyslem
sdružení, existujícího již sedm
let, je informovanost, vzdělávání a prevence ve sféře ochrany
zdraví, života a majetku v rizikových a mimořádných situacích. Městskou pokladnu přijde
členství v asociaci na 1500,-Kč.
Tato částka bude použita na aktualizaci zmíněného informačního systému.

Výprava za poznáním
směřovala na rehabilitační oddělení Oblastní Nemocnice
v Náchodě. Skupina žáků 1. – 3.
tříd ze ŠD při ZŠ v České Skalici zde koncem dubna v prostoru tělocvičny poznávala různé
rehabilitační pomůcky, které
pomáhají pacientům posilovat
určité svalové partie a navracejí jim ztracenou funkci. Pod
odborným vedením fyzioterapeutek si žáci vyzkoušeli účinek
rehabilitačních cviků na vlastním těle. Za smysluplně prožité odpoledne plné nových
vědomostí a zkušeností děkují
všichni žáci a vychovatelky.
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V Červeném Kostelci pijí
rakovinotvornou vodu

GMS MADOS Racing team - Rechberg 2012
40. jubilejní Mistrovství Evropy
v závodech automobilů do vrchu
v rakouském Rechbergu přivítalo
230 pilotů, tropická vedra a velké
množství diváků.
Závod v Rechbergu se započítá
i do Mezinárodního mistrovství
České republiky. V nejsledovanější
a divácky nejatraktivnější kategorii
v boji o absolutní vítězství se závodu zúčastnilo 36 závodních monopostů a speciálů.
GMS MADOS Racing team reprezentovali Miloš Beneš (Osella
FA30) a Michal Sedláček (BMW
130 Challenge). Michal Sedláček
seděl v BMW 130 Challenge poprvé a vzhledem k hmotnosti challengového BMW nemohl na přední
příčky ve své skupině pomýšlet.
Milan Stejskal musel závod
vzhledem k závadě na motoru Fiatu 128 SC vzniklé v prvním závo-
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dě na Masarykově okruhu v Brně
vynechat. Závada na hlavě motoru
se projevila až po opravě, sestavení
motoru a plném zatížení na motorové brzdě dva dny před závodem.
Do Rechbergu přijeli mechanici
z továrny Osella, aby odstranili vibrace monopostu Osella FA30 při
vyšších rychlostech. V první sobot-
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ní tréninkové jízdě se vibrace stále
projevovaly. Na druhou tréninkovou jízdu přenastavili podvozek, ale
stále se nedařilo závadu odstranit.
Před třetí tréninkovou jízdou
pak odstranili jeden z komponentů na podvozku Oselly FA30
a bylo po problému. Osella FA30
se začala chovat tak, jak by ve vysokých rychlostech nad 200 km/hod
měla. Miloš Beneš měl tedy první
možnost jízdy bez vibrací v novém
monopostu až v první ostré nedělní
závodní jízdě. V té obsadil 3. místo
v absolutním pořadí za Faggiolim
(Osella FA30) a 15 setin vteřiny
za druhým Bormolinim (Reynard
F3000). Ve druhé závodní jízdě 3.
místo v absolutním pořadí Miloš
Beneš uhájil a získal prvních 15
bodů v šampionátu Mistrovství Evropy.
Více na www.racingteam.cz
text: rs, foto: Lukáš Vician
Noviny Echo jsou mediálním
partnerem Racing teamu

„Pitná voda v Červeném Kostelci je dlouhodobě kontaminována rakovinotvornými
látkami“, uvádí vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Náchod Libor Hejduk.
Již na začátku devadesátých let minulého století bylo zjištěno, že se v pitné vodě
v Červeném Kostelci na Náchodsku vyskytují tzv. chlorované uhlovodíky. Tyto látky se
do vody dostaly z průmyslové výroby a jejich používání má dle názoru Státního zdravotního ústavu velmi vážná zdravotní rizika.
Město Červený Kostelec si na začátku letošního roku nechalo zpracovat odborný
posudek, z kterého vyplývá, že přijatelná
míra rizika byla v Červeném Kostelci již
dávno vyčerpána. Jinými slovy, v porovnání se směrnicemi Evropské unie, které

stanoví přijatelnou míru rizika v důsledku
používání a konzumace pitné vody na onemocnění rakovinou jednoho člověka z milionu obyvatel, je občan Červeného Kostelce vystaven riziku třistanásobně vyššímu.
Současným způsobem čištění vody nelze docílit přijatelných koncentrací uvedených uhlovodíků za ekonomicky adekvátních podmínek. Z toho důvodu je nutné
co nejdříve změnit kvalitu pitné vody tak,
aby vyhověla hygienickým požadavkům.
„Uvedené znečištění pitné vody je skutečně hrozbou. O to víc je zarážející, že se problematikou nezabývají příslušné orgány hygienické služby, to ony by měly občany o tak
vážné věci informovat a přijímat příslušná
opatření“, dodává ing. Libor Hejduk. (kp)

Přijeli, aby si zazpívali, zatančili
a zasoutěžili …
Žáci a pedagogové Střední školy
a Základní školy v Novém Městě nad
Metují se podíleli na zdárném průběhu
kulturní akce pod názvem „Pomlázkové posezení“. Slavnostní odpoledne pro
klienty stacionářů, ústavů sociální péče,
základních a speciálních škol z celého

regionu uspořádalo již tradičně občanské sdružení „Sluníčko“ ve spolupráci
s občanským sdružením „Malý princ“.
Sešli se zde především proto, aby prožili
příjemné odpoledne, společně si zazpívali, zatančili a zasoutěžili.
(kp)

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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