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Svářecí a vzduchová technika

NEJLEVNĚJŠÍ 10 mm

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

SLEVA až 54 %
VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

Máme dostatek vzduchu
i pro Váš soudek

198,-Kč/m2 Kamery a světla VÝKUP ZLATA
(s DPH 238,-Kč/m2)

rozměr 2,1 x 3 nebo 6 m

Komůrkové polykarbonátové desky (Makrolon, Marlon)
• Dveřní stříšky
• Skleníky
• Plexisklo
• Trapézové průsvitné desky

Beno Hronov
Nádražní 581
Tel. 491 482 822
Mob. 777 200 452
info@benocz.cz

U NÁDRAŽÍ ČD

Radní v Broumově rozhodli o rozšíření tamního kamerového souboru
v lokalitě „Černá stezka“. Dodavatelem techniky se zde na základě
výběrového řízení stane společnost
ELMON s.r.o.. Investice zde dosahují výše necelých 370 tisíc korun
českých. Stejna firma uspěla i ve výběrovém řízení na dodávku osvětlení rizikových částí Černé stezky
(za částku 270 tisíc korun českých).

Nejvyšší cena v Náchodě.

24k- 930,-Kč/1g
14k-530,-Kč/1g
Melissa Inv. Group s.r.o
Tyršova 63, 547 01 Nach.
Tel: 774 170 180,
Po-ČT 9-17h, Pa 9-14

SLEVOVÝ POUKAZ

Výlet do dějin
Srdečně Vás zveme na výstavu
“VÝLET DO DĚJIN”, která se
koná u příležitosti výročí 650 let
od první písemné zmínky o Červeném Kostelci. Výstavu můžete
navštívit až do 30.září ve výstavní
síni MěÚ v Červeném Kostelci.
Zajímavé informace a historické
fotografie návštěvníkům zprostředkuje 16 panelů. Jakýsi bonus
pak tvoří sedmnáctý panel, který
představuje vizi města pro příští
desetiletí.

V trezoru bývalé spořitelny. bude umístěna menší expozice o osobnostech Červenokostelecka. Tvůrci výstavy
pamatovali i na děti. Průvodce
výstavou jim bude dělat postavička turisty. Turistické „ladění“ celé výstavy doplňují značky na podlaze, které upozorňují
na nejzajímavější události
a osobnosti našeho města.
Irena Nováková

Pøedstavujeme nový nejmodernìjší pøístroj E-LICHT – SK6
www.marety.cz

info@marety.cz

Oblast
HORNÍ RET
MEZI OBOČÍM
TVÁŘE
OKOLÍ BRADAVEK
KRK
BŘICHO OKOLÍ PUPÍKU
BRADA
PODPAŽÍ
TŘÍSLA (BIKINY LINIE)
INTIMNÍ PARTIE (KOMPLET)

Původní cena
za 1 ošetření
600,600,900,800,800,1000,1200,1400,1400,2900,-

trvalá depilace nové generace
Vaše cena
za 1 ošetření
145,145,435,290,435,580,580,580,725,1595,-

Oblast
PŘEDLOKTÍ
RAMENA
PAŽE
CELÉ RUCE
HÝŽDĚ
PRSA
LÝTKA
STEHNA
ZÁDA (CELÁ)
NEBO CELÉ NOHY

Objednávky do 15.10.,
platnost poukazu do konce roku 2012.
Původní cena
za 1 ošetření
2100,2100,2200,3200,3300,3300,4000,4000,-

Vaše cena
za 1 ošetření
1305,1305,1450,1885,1740,1740,1885,1885,-

6500,-

2175,-

Objednávky v našich studiích: Studio Marety Nové Mìsto nad Metují 734 816 777
Studio Marety Velichovky /k-Triumf/ 731 963 801 • Studio Marety Hradec Králové 732 535 375
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Nechce se věřit, že 14.9.2012 uplyne 10 let od chvíle,
kdy tragicky zahynul náš milovaný syn a bratr

Petr KREJČIŘÍK z Bělovse.
1. srpna by se dožil 37 let.
Poděkování všem, kteří nezapomněli.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr
a ostatní příbuzní.

Zítra 15.9.2012 uplyne 60 let od náhlého úmrtí

pana

e-mail: echo@novinyecho.cz
Domov důchodců a Ústav
sociální péče Česká Skalice
Vás srdečně zve na

oslavu 10.výročí otevření
nově zrekonstruovaného domova pro osoby se zdravotním
postižením, spojenou se dnem
otevřených dveří.
Akce se koná v sobotu 22.září
2012 od 14 hodin ve venkovních prostorách zařízení.
V průběhu konání akce je pro
Vás zajištěn kulturní program
a drobné občerstvení.

MUDr. Josefa Nesnídala

Kouzelný
začátek
školního roku

zakladatele a prvního primáře
gynekologicko-porodnického oddělení
náchodské nemocnice.
Vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

pana

Arpáda Becze

z Nového Města nad Metují.
Dne 16.září uplyne 1 rok od jeho úmrtí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami

Víte, nevíte…
Brusinky
Historie
Podle jedné legendy přinesla květinu brusinek holubice a upustila ji na území
Severní Ameriky. Pro její chuť ji nazývali „hořké bobule“. Velice zajímavé je, že již
tehdy začali brusinky používat indiáni například k léčení ran způsobených jedovatými šípy. Poté se brusinky uplatnily zejména k léčbě bolestí břicha, nádorových
onemocnění či také jako prevence proti kurdějím.

Brusinky a zdraví
Šťáva z tmavě červených plodů brusinky se již dlouho používá jako domácí
lék proti zánětu ledvin a jiným nemocem močového měchýře a močových cest.
Ve sto gramech brusinek je 20 miligramů vitaminu C, a tak kdo jí brusinky, také
získává ochranu před chřipkou a zimním nachlazením.

Sušené brusinky
Sušené brusinky se výborně hodí do müsli, jogurtu, nebo jako malý snack
během odpoledne. V mnoha receptech můžeme nahradit čerstvé plody za sušené, např. se výborně hodí do pečených koláčů a různých sušenek.

Vyzkoušejte s námi: Brusinkový koláč
Mouku smícháme s práškem do pečiva, strouhanými oříšky a cukrem, spojíme změklým máslem, vejcem a trochou mléka. Vypracujeme těsto, rozdělíme
ho na poloviny a z každé vyválíme plát ve velikosti plechu nebo koláčové formy. Na tukem vymazaný plech položíme první plát těsta. Tvaroh smícháme
s cukrem, vejcem a máslem, podle potřeby zředíme trochou mléka a pak vmícháme brusinkový kompot nebo džem. Tvarohovou směsí potřeme spodní díl
těsta a překryjeme druhým plátem, okraje přitiskneme, aby náplň nevytékala
a povrch na několika místech propícháme vidličkou. Pečeme ve vyhřáté troubě
na 150 °C až 180°C asi 30 minut. Hotový koláč necháme vychladnout na plechu, před podáváním ho pocukrujeme a nakrájíme na řezy. Dobrou chuť.
Nikola Šrejberová 4.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Otevřený dopis rodičům dětí
školou povinných
Vážení rodiče v Náchodě,
gratuluji Vám, že všichni máte děti
s krásnou, souměrnou postavou
a vznosnou, neklátivou chůzí. Jde Vám
přece o zdravý vývoj Vašich dětí? Kdyby
Váš žák nebo žačka se hrbili, ze zad jim
trčely lopatky, měli jedno rameno výš
než druhé a chodili jak strom ve větru se klátící, tak zajisté byste využili
nabídky Sokola Náchod a přivedli své
dítko v pondělí 3.září v 17hodin k první
hodině cvičení, v kterém by se postupně naučili stereotypy správného držení
těla i chůze. Z toho, že přišel jen jeden

tatínek se svým synkem, jsem usoudila,
že asi ty děti, které vidím ve městě sedět
zhroucené na lavičkách, nikomu nepatří nebo jejich rodičům je jedno, že v budoucnu jejich potomek bude vydávat
nemalé peníze za zdravotní problémy,
na které si zadělává jen díky špatnému
držení těla.
Pokud jsem se někoho z Vás tímto
dopisem dotkla, ráda si přečtu Vaši reakci na mailové adrese evata@email.cz.
Eva Trejbalová, lektorka zdravotní
tělesné výchovy a jógy Sokola Náchod

Pro žáky 3.C ZŠ Komenského
v Náchodě začal nový školní rok netradičně. Mezi děti zavítal kouzelník
Miloš Malý, úspěšný účastník televizního pořadu Talentmanie. Děti
se ihned zapojily do her a kouzel,
které jim kouzelník předváděl s balónky, uzly a samozřejmě s kartami.
A tak pevně věříme, že pro žáky
byl kouzelný nejen první školní
den, ale celý školní rok se ponese
v kouzelném duchu.
(red)

Václav Hudeček
zahrál
pro Hospic
Houslový virtuos světové úrovně
Václav Hudeček zahrál ve čtvrtek
30. srpna pro Hospic Anežky České
i pro téměř plné Divadlo J. K. Tyla.
Na koncertu, na němž českého virtuosa doprovázel mladý klavírista Lukáš Klánský, zazněly skladby
od Františka Bendy, Ludwiga van
Beethovena, Antonína Dvořáka,
Fryderyka Chopina a dalších skladatelských osobností. Hodinu a půl
vrcholného houslového výkonu
ocenilo hlediště Divadla J. K. Tyla,
ve kterém seděl např. náměstek ministra práce a soc. věcí David Kafka,
bouřlivým dlouhotrvajícím potleskem. Václav Hudeček navíc po koncertu neodmítl setkat se s některými diváky, za což mu (mimo jiné)
patří velký dík. Výtěžek akce podpoří provoz Hospice Anežky České.
Tomáš Kábrt

Dětem pro
radost
Loutková scéna Dětem pro radost z Náchoda, vstupuje v září
do své již 60. sezony. Diváci se
mohou těšit na pestrý program,
skládající se jak z klasických marionetových a maňáskových pohádek
pro nejmenší, tak i představením
pro dospělého diváka, kdy „opráší“ před lety nastudovanou klasiku
A. Jiráska „Lucerna“. Na začátek
příštího roku se příznivci a kamarádi, stejně tak i široká veřejnost,
mohou těšit na večer plný vzpomínek s řadou historických fotografií
a dokumentů z historie této scény.
Program na září: 22. a 29. 9. 2012
vždy od 15 hodin – Zadní trakt sokolovny Náchod
„Jak ježibaba o své čerty přišla“
– výpravná marionetová pohádka

Tel./Fax: 491 424 522
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Byt 4+kk v OV
Nové Město nad Metují
Prosluněný byt 4+kk, 4.NP , 2 terasy

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 190 000,- Kč

Novostavba rodinného domu Slavětín nad Metují ...............................................................3 190 000,- Kč
Dům s větším pozemkem Náchod – Malé Poříčí ...................................................................1 549 000,-Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová ......................................................................1 200 000,- Kč
Větší rodinný dům se zahradou Vestec u České Skalice ........................................................... 995 000,-Kč
Plně zrekonstruovaný DB 5+1 (výměra 91 m2), Nové Město nad Met. ................................1 595 000,-Kč

Talíř plný chutí
a vůní
Je libo zvěřinu?
V minulém vydání jsme se zaměřili na podzimní delikatesy. Mezi vyjmenovanými pochoutkami byla i zvěřina, která má na našem stole nezastupitelné a velmi významné místo.
Zvěřinou označujeme maso zvěře, která byla ulovena ve volné přírodě.
I právě proto je maso velmi výživné, lehce stravitelné a obsahuje minimum
tuku. Bezpečně ho rozpoznáme, a to podle jeho charakteristické chuti, vůně
i tmavého zbarvení. Rozdělit ji můžeme do několika druhů. Ze spárkaté zvěře
se používá jelení, srnčí, dančí, kančí nebo mufloní maso. Z drobné srstnaté
zvěře je to pak maso zaječí. Zvěř pernatou v gastronomii zastupují koroptve,
křepelky, bažanti, a dále pak divoké kachny nebo husy.
Ze zvěřiny můžeme připravit mnoho chutných pokrmů, i když maso vyjde
podstatně dráž, než to „obyčejné“ (pokud tedy nemáte známého myslivce).
Troufám si ale tvrdit, že ta investice za to rozhodně stojí!

Bažant pečený na kyselém zelí s hroznovým
vínem a sektem
Bažant, koření na zvěřinu, sůl, 300g kyselého bílého zelí, 300g hroznového
červeného vína, 400ml sektu (Bohemia sekt), 100ml vývaru
Bažanta rozdělíme na porce, okořeníme kořením na zvěřinu, osolíme. Kyselé
zelí propereme, překrájíme a naskládáme do pekáčku společně s porcemi bažanta, podlijeme vývarem a pečeme do poloměkka. Když je maso na půl měkké,
přidáme hroznové víno překrájené na poloviny a promícháme se zelím. Podlijeme sektem a pečeme doměkka. Při podávání pokládáme bažanta na porci zelí
s hroznovým vínem a přelíváme výpekem.

Kančí kýta po hlubocku
400g kančí kýty, 100g mrkve, 100g celeru, 100g petržele, 100g cibule, 60g špeku,
zvěřinové koření, vývar, citrón, sůl, cukr
Kančí kýtu prošpikujeme slaninou, okořeníme kořením na divočinu, osolíme. Zasypeme na nudličky pokrájenou zeleninou s anglickou slaninou,
zbytkem špeku a divokým kořením. Podlijeme vývarem a pečeme v troubě
doměkka.
Měkké maso vyjmeme, šťávu se zeleninou důkladně propasírujeme a zjemníme smetanou. Dochutíme solí, citrónovou šťávou a trochou cukru. Pokud je
omáčka příliš řídká, můžeme lehce přihustit jíškou.
Ideální přílohou je domácí blboun, karlovarský, či houskový knedlík.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

DŮM, NEBO BYT?
Když bydlíte ve vlastním domě za městem, může vás jednoho
dne přestat bavit dělat řidiče svým dětem a naopak v bytě blízko
centra zase zjistíte, že potřebujete trochu více prostoru a čerstvý
vzduch.

V těsné blízkosti náchodské radnice probíhá záchranný archeologický průzkum, který může přinést zajímavé informace o životě Náchoďanů
v minulých stoletích. O finálních výsledcích práce archeologů vás budeme
samozřejmě na stránkách ECHA informovat.
Foto archiv

Umělečtí kováři uspěli
na mezinárodní soutěži
Střední škola řemeslná v Jaroměři pomohla při zajištění exponátů pro nově vzniklé muzeum
STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ,
umístěného ve Slatiňanech v objektu Švýcárna.
Dalším úspěchem žáků naší školy je umístění na mezinárodním
setkání uměleckých kovářů konané

DEN PRO RODINU
dne 16.9. od 13:00 hodin se
koná zábavné odpoledne pro rodiče a jejich děti ve věku od 5 do 13
let. Spolu s dětmi projdete krátkou
trasu s outdorovými aktivitami
a dalšími úkoly pekelským údolím. Začátek trasy bude od 13:00
do 15:00 u čističky v Bražci. Vstup
volný.
Pořádá občanské sdružení Aktivní rodina a Křesťanská společnost Nový Život.
Při nepříznivém počasí se akce
nekoná.

ve dnech 25. a 26. 8.2012 na hradě
Helfštýně u Lipníka nad Bečvou.
Všechny vystavené práce žáků
Střední školy řemeslné z Jaroměře
byly vysoce hodnoceny, zejména
jejich kvalitní řemeslné zpracování sklízelo obdiv. Ondřej Beran
za mříž ve stylu art deco v kategorii
- tradiční kovářské práce - byl oceněn 2. cenou.
3.9.2012 s velikým potěšením
ve Střední škole řemeslné v Jaroměři jsme přivítali hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Návštěva se uskutečnila
u příležitosti zahájení nového
školního roku 2012/2013. Pan
hejtman se živě zajímal o úspěšnost naší školy v rámci zájmu o nabízené učební obory, o účast školy
na projektech, o uplatnění našich
žáků na trhu práce a o problematiku finančních dotací na údržbu
a inovaci budov a zařízení patřících pod Střední školu řemeslnou.
Zdeněk Vítek
zástupce ředitelky pro OV

Nábor do oddílu

krasobruslení
TJ Kraso Náchod
Proběhne v pondělí 24. 9. 2012
v 15:30 na zimním stadionu v Náchodě. S sebou brusle,
chrániče a oblečení na brusle.
Přihlášky do 23. 9. 2012 na e-mail:
jaroslavapavlovicova@seznam.cz
Škola bruslení je každé pondělí
v 15:30-16:30 nebo každý čtvrtek
v 15:15-16:15. 10 lekcí 800 Kč.

Balón ze Studnice u Náchoda
21. na světě
Na konci srpna se posádka ve složení
David Línek – pilot, Petr Klička – kopilot, Libor Filip – 2.kopilot, Honza
Kavan – řidič a Roman Holata -navigátor účastnila mistrovství světa v létání
horkovzdušnými balóny v Battle Creek,
stát Michigan, USA. A první velké závody DLNK XR Racing Teamu skončily
více než úspěšně, 21.místo ze 103 balonů z 31 zemí světa bylo výrazně nad
plánem.
Před závodem bylo ambicí umístění v první padesátce, tajný sen byl
atakovat první třicítku. Celkem bylo
naplánováno 11 soutěžních letů, kvůli počasí byl zrušen jeden jediný.

Celou soutěž se závodní speciál DLNK
XR pohyboval průběžně mezi patnáctým a dvacátým místem. Po předposledním letu se dokonce objevil
na průběžném dvanáctém místě, což
by bylo historicky nejlepší umístění
českého balónu na mistrovství světa.
V posledním letu se bohužel nedařilo, riskantní taktika a útok na elitní
desítku nevyšel a tak posádka skončila na 21. místě. I tak se jedná o jeden
z nejlepších výsledků českého balónu
na MS za poslední roky. Je nutné poznamenat, že na stupních vítězů skončili dva domácí piloti, bronz bral pilot
japonský.
(DL)

Byt je cenově dostupnější,
proto především mladé rodiny
pro začátek volí variantu koupi bytu. Cenu bytu pak určuje
nejenom jeho velikost, ale také
i jeho orientace, poloha (například v Náchodě jsou byty na Plhově, v Bělovsi, nebo na Brance
dražší než byty u nemocnice).
Podstatným kritériem je i stav
bytu. Ovšem jediná nová výstavba, která se v Náchodě buduje,
je jen na zmiňovaném sídlišti
u nemocnice. Ceny starších bytů
o velikosti cca 65 m2 se pohybují někde okolo 1.000.000,- Kč
(většinou však potřebují nákladnou renovaci za několik set tisíc) a ceny nových bytů jsou cca
od 1.500.000,- Kč a více.
Dům ve městě s dobrou dostupností je sice skvělou variantou především pro rodiny s dětmi – nabízí dostatek prostoru
i soukromí, pro malé děti to je
navíc bezpečný prostor ke hrám.
Bohužel pro mnohé zůstává koupě domu s pozemkem nesplněným snem.

autobus. Máme-li děti, které chodí do školy, na kroužky - stávají se
z nás „taxikáři“.
Inženýrské sítě v dosahu (vyjmuto z běžného inzerátu). Co
to je? Jen ti co mají stavění už
za sebou, nebo ti z oboru vědí,
že ke stavbě domu patří i projekt na inženýrské sítě (elektriku,
vodu, plyn, kanalizaci). Připravit
pozemek, vybudovat sítě, sehnat
všechna potřebná povolení včetně projektové dokumentace stojí
nemalé částky a je nutné připočítat to k ceně pozemku. Až když
je tohle hotové, přichází na řadu
dům (projekt, stavební povolení,
realizace – stavba).
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V Náchodě se rodí nový projekt, který se nejenom zaobírá
právě aktuální tématikou cenově
dostupného a především energeticky úsporného bydlení, ale který
se snaží odbourat překážky a chce
Vám pomoci vyřešit vaši otázku
bydlení, případně splnit dosud nesplněný sen.
V místě, odkud se dá bez
problémů do pár minut dojít
do centra města, kde je nádherný výhled, se připravují stavební parcely, na kterých se plánuje
výstavba energeticky úsporných
domů. Pozemky budou připravené k prodeji včetně kompletní
infrastruktury tak, aby se kupec
mohl začít zajímat už jen samotnou realizací domu. V nabídce
jsou pozemky již od 613.000,Kč. Více informací získáte na tel.
608 080 068.
(PI)
www.pozemkynachod.cz

Nejčastější překážky:
Nabídka pozemků není veliká,
většinou se jedná o pozemky několik kilometrů za městem, které
jsou sice o něco levnější, ale pak
jsme odkázáni na auto, případně

Memento
války
Spolek vojenské historie T-S 20
Pláň vás zve na oficiální bojovou
ukázku představující KarpatskoDukelskou operaci a následné boje
na Slovensku v roce 1944. V ukázce se představí jak dobově oblečení vojáci a civilisté, tak i technika.
Chybět nebude ani legendární tank
T-34. Celá akce se uskuteční v sobotu 22. září od 15 hodin na náměstí ve Stárkově. Vstupné – dospělí 60,-Kč, děti 30,-Kč.

KURZY ORIENTÁLNÍHO
NCE
TANCE
ČERVENÝ KOSTELEC - Grafoklub
afoklub
Pondělí: 14:45 -15:45 - děti
16:00 – 17:00 - děti
17:15 – 18:15 - začátečnice
e
em,
Náchod - Bavte se pohybem,
Studio nových sportů
Pondělí: od 20:10 - 21:10
é
ÚPICE - sál J. W. Mezerové
čnice
úterý: 18:00 – 19:00 – začátečnice
19:15 – 20:15 – pokročilé
HRONOV - DDM Domino
ečnice
čtvrtek: 19:00 - 20:00 - začátečnice
pátek: 12:45 - 13:45 - děti
14:00 - 15:00 - děti, 15:15 - 16:15 - děti
ZAČÁTEČNICE 1. HODINA ZDARMA
www.sabua.cz • s.a.b.u.a@seznam.cz
608 622 715, 491 431 403

Změna parkování
Na hronovském centrálním
náměstí došlo od 1. září ke změně systému parkování, které je
zde řízeno parkovacími kotouči.
Ty jsou v prodeji již od poloviny
srpna. Hronovská městská policie
se po skončení prázdnin zaměří
na řidiče parkující v této lokalitě, tj. zda mají parkovací kotouče
a zda nepřekračují maximální
dobu parkování na náměstí – 2
hodiny. Tento systém by měl zvýšit
obrátkovost vozidel na parkovacích místech.

Malá velká auta
V Náchodě proběhlo republikové
mistrovství RC modelů aut. Ačkoli
se jedná o modely, výkony si mnohdy nezadají s těmi opravdovými
závodními speciály. A propo, věděli
jste, že model RC auta může dosáhnout rychlosti až 300 kilometrů
v hodině? Ta náchodská byla sice
pomalejší, ale možná je lepší se rozhlédnout před přecházením ulice
i pokud není žádné auto na obzoru,
ale slyšet je výrazné bzzzzzz... Malé
velké RC auto s elektromotorem
může být totiž nebezpečně blízko!
Foto Josef „Pepa“ Voltr

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

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

Kontakty:

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

SLEVA

Krajské peníze
jsou Vaše peníze !
Nepřizpůsobiví
v našem regionu

40%

Na krajském zastupitelstvu podpoříme jenom a pouze ty projekty
a ty aktivity, které mají jednoznačný
a kontrolovatelný průběh nakládání
s ﬁnančními prostředky kraje – tedy
Vás všech. I zde chceme obhajovat
náš názor, že společné, tedy krajské
peníze si jako podpůrné zaslouží především ti, co sami vyvinou aktivitu.

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 27. 12. 2012 r.

Ing. Aleš CABICAR
kandidát do krajských voleb

v Polsku
l k llevněji,
ěji
než v Čechách !
• prodej brýlí, opravy brýlí...
• špičkové služby
• nejvyšší kvalita

www.top09.cz
www.NABYTEKNACHOD.cz

VANDR

tento kupon
pon
po
n SL
SLEV
SLEVA
EVA
A 20
20%
%

Kudowa Zdr
Zdrój
rójj
ul.Zdrojowa
ul.Z
Zdr
droj
ojow
owa
a 19
(DOM HANDLOWY ZDRÓJ)
www.optybell.pl

s Bedřichem
Bedřich MOLDAN
profesor Univerzity Karlovy a kandidát do Senátu

zve všechny milovníky přírody na
výšlap po hřebeni Broumovských stěn.

ele rvy

d
šin

ba

né
ové DPH růz pásy
t
l
fa s
é
As ,- Kč ovan H šedé
132 diﬁk č s DP
Mo 95,- K

Sraz je v sobotu 15. září v 9,30 na Hvězdě u Kaple, konec vandru je naplánován kolem poledního
v hospůdce U Dostálů, kde bude též zajištěno občerstvení.
Pivo, limo, káva a čaj ZDARMA. Pro dobrou náladu zahraje Klapeto.
Dopravu na Hvězdu zajišťuje P-Transport. Odjezdy na Hvězdu: 8,35 - Broumov, aut. nádraží, 8,40 - Broumov MÚ,
9,00 - Police n. Met., aut. nádraží, 9,05 - Police n. Met., Ostašská. Ze Slavného bude zajištěn odvoz do
Police n. Metují a Broumova po ukončení akce v restauraci U Dostálů

Jazykové kurzy NĚMČINA • ANGLIČTINA Tel.: 603 440 969

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Nový Mlsoun v Novém Městě
V Novém Městě nad Metují jsem
pro Vás otevřela novou prodejnu
Mlsoun. Pokud máte rádi kvalitní
a dobrou kávu, čokolády, pralinky, čaje,
je to příležitost právě pro Vás. Najdete
zde „mlsíky“ z celého světa v té nejvyšší
kvalitě za příznivé ceny.

DETSKÝ DEN
s Nadačním fondem
orníkové a s Danem Hankou
H
y
k
ň
Zde
ČR ve freestyle lyžování
m
e
r
t
s
i
m

Ve stylovém prostředí obchůdku
se můžete zúčastnit degustací káv,
čokolád, čokolády s vínem a jiných
zajímavých kombinací.

ANEB ODLÁKEJTE DÍTE
OD POCÍTACOVÉ SÍTE

Směřujte tedy své kroky
na Komenského třídu,
naproti klášteru.
Otevřeno je ve dnech pondělí
až pátek od 9 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin.
Již se těším na setkání
s Vámi - milými zákazníky.

A kola
s sebo
u!
:)

Stanislava Míšková
tel. 723 74 01 24 www.mlsoun.eu

602 410 948
• skoky na lyžích - ukázka jak
extrémně, ale bezpečně sportovat
• práce Horské služby • soutěže • občerstvení
• zábava • ceny • svezte se na čtyřkolce
• skočte si z rampy do vzduchového bagu

Začátek ve 14:00

Dveře Janků

Náchod

Sobota 22
.září
Dětské do 2012
pr
hřiště v B avní
ělovsi

www.zdenkahornikova.cz

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

800,-Kč plné

inzerat_ECO_160x160mm.indd 1

6.9.2012 12:43:49

200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené

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

Řešetova Lhota 65,

www.gatenachod.cz
REALIZACE
A OPRAVY VŠECH
TYPŮ STŘECH
TESMEN s.r.o.
Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec
Tel.:491 462 190, 777 747 731
e-mail: tesmen.cz@seznam.cz, www.tesmen.cz

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA PRO
POKRÝVAČE, KLEMPÍŘE A TESAŘE
Prodej střešních krytin, tepelných izolací,
asfaltových lepenek, střešních oken,
desek OBS a MFP, palubek apod.
Doprava materiálu - AVIA, LIAZ nebo MAN
(s dosahem hydraulické ruky 10 m).
Zpracovatelům poskytneme výhodné obchodní podmínky.

ELEGANTNÍ STŘEŠNÍ TAŠKA REVIVA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Přemýšlíte o úspoře?
DOPORUČUJEME jako součást střešního systému
BRAMAC použít SOLÁRNÍ KOLEKTOR
Osazení kolektoru lze provést za 2 hodiny
bez dodatečných nákladů na instalaci.
Kolektor lze použít i na ostatní typy střešních krytin.
Více na www.bramac.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
* Prodám pěkný družstevní byt 2+1
v Náchodě (lokalita Plhov).po celkové rekonstrukci. Nová kuchyň, výhled do lesa,
nízké náklady bydlení. Nutno vidět. Cena
dohodou. Tel.776 079 292
*Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1
v České Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. Měsíční nájem Kč
2.900,-- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--.
Info: 733 131 189
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v Novém Městě nad Metují. Dva výtahy, balkon, nájem 3.500,-Kč + inkaso 2.200,-Kč,
vratná kauce 10.500,-Kč. Tel.č. 608 140 363
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1
v České Skalici, Tyršova 767, 6. podlaží,
výměra 71,5 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,- (bez služeb), jistina Kč 10.500,--. Info:
733 131 189
* Prodám druž. byt 3+1 74m2 SUN v Náchodě 7.patro, nová kuchyň, dům po revitalizaci, nový výtah, nová okna. Cena
890.000,-kč. RK nevolat! Tel.733 519 923
* Pron.dlouh. byt 1+1 (33 m2), 1.NP,
v nově zrek.domě, v NA-Bělovsi u Korunky, pl.okna, zateplení, sklep, park. u domu,
náj. 3500Kč + voda + el. + plyn + kauce, tel.
608 903 070
* Pronajmu dlouh.byt 3+1 v os.vlast., 75
m2, 3 NP, v nově zrek.domě, v NA-Bělovsi, pl.okna, zateplení, sklep, park u domu,
náj. 5.000 + voda + el. + plyn + kauce,
tel.608 903 070
* Prodám družstevní byt 3+1 SUN , Náchod, Růžová ul., výměra 77 m2. Cena :
739 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* 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.
* Dlouhodobě pronajmu D.B. 1+1
v NA na Brance 47 m2 + balkón, nájem
3.700,-Kč + INKASO + KAUCE 15.000,Kč. Tel.: 608 903 070
* Prodám zděný byt 2+1 v OV Náchod
- Raisova ul, výměra 64 m2. Cena: 949 000,Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví
v centru Náchoda, výměra 60 m2. Cena :
995 000,- Kč. Tel.: 774 311 404
* Pronajmu byt 1+kk Náchod ul.Běloveská, volný ihned, kauce 10 tis.Kč. Nájem
4000,-vč inkasa. TEL.:603 550 557
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě. Tel.
608 66 77 32
* Prodám 1+1, 42 m2 v Náchodě, družst.,
pěkný s vlastním balkonem, cena 480 000,Kč. TEL.:777 038 086
* Prodám RD na Příčnici v Hronově.
TEL.:721 105 527
* Pronajmu hezký slunný byt 2+1 v centru Náchoda, nová okna, dum je zateplen, pěkný výhled, parkováni za domem.
Nájem+ energie 8000 Kč, kauce nutná, tel.
777 073 131
* Prodám byt 3+1 v OV v Novém Městě n. M. Byt je po rekonstrukci, plastová
okna, vyzděné jádro. RK nevolat. TEL.:
721 955 120
* Pronajmu byt 2+kk 42 m2 v Náchodě
na Plhově, volný ihned. Byt je v dobrém
stavu, kauce 12 tis.Kč, nájem 3500,- + inkaso. TEL.: 732 283 384
* Dlouhodobě pronajmu částečně zaříz. 1+1 v NA Bělovsi s balkonem, nájem
a energie 5000,- Kč. Kauce nutná. Tel.
607 961 457
* Pronajmeme byt 1+kk v centru Nového
Města n.M. - Rychta, nájem 3000,-Kč + inkaso + kauce. POZOR ! Bonus 2x měsíční
nájemné zdarma. TEL.:491 474 048
* Prodám DB 3+1 72 m2, částečně zařízený, Náchod - Branka, cihla, 2.patro, převod do OV 2013. Cena 980 tis.Kč. TEL.:
776 799 164 (728 378 148). RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* V Novém Městě n. Met. Krčín dlouhodobě pronajmu byt 3+1. Zrekonstruovaný
zděný byt je plně vybaven elektrospotřebiči (dvojkomb. lednice, pračka, myčka).
Volný ihned.Nájemné 6000,- + energie.
Kauce 20000,-Kč . Tel: 731 482 955
* Prodám pěknou garsonku 47 m2 vše
nové v Náchodě na Brance. Cena 800 tis.
Kč. TEL.: 720 642 300
* Prodám 3+ 1 v centru Náchoda, Hronova ul. Pronajmu cca 70m2 volný od 1.10.,
nezařízený, nájem 5700,-Kč + služby. Tel.:
774 170 180
* Pronajmu garsonieru menší v Hronově.
TEL.: 608 66 77 30

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Pronajmu byt 1+kk zděný blízko centra v Náchodě, 48 m2, nájem 4800,-Kč
vč.energií, kauce, ihned volný. TEL.:
608 21 99 82
* Prodám byt 2+1 v OV o výměře 53 m,
zděné jádro, balkon, plast. okna, 2. patro, sídl. u nemocnice, Náchod. cena
790.000 Kč. Tel. 721 607 284
* PRONAJMU NOVÉ BYTY 1+kk a 2+kk
v Hronově a Velkém Dřevíči. Kauce nutná.
Tel. 602 133 173 renestarkov@seznam.cz
* Prodám družstevní byt 1+KK v N. M.
n M. - Malecí. Po celkové rekonstrukci.
Ihned k nastěhování. Plně vybaven. Cena
dohodou. Tel: 733 335 297
* Pronajmu vybavenou garsonku (53m2)
v 1. patře v Náchodě. Cihlová zástavba.
Nájem 5.000,- + energie. Vratná kauce.
Možné nastěhování od října 2012. Tel.:
737 464 578, 777 894 422
* Pronajmu slunný byt 1+1 s lodžií v centru Nového Města nad Metují. Byt je vybaven nábytkem a celkově zrekonstruován.
Nutno vidět. Cena 4000,- nájem + služby
+ 15000,- vratná kauce. tel.777 136 918
* V Novém Městě n/Met. pronajmu byt
3+1. Plastová okna, zateplený dům, internet, výtah. Dům je v klidné části. Volný
ihned. Pouze bezproblémoví zájemci. Nájemné 6000,-+ elektřina. Kauce 20000,-Kč
Tel: 608 323 373
* Prodám garzonku 1+1 v Náchodě
na Plhově, 1. podlaží, tel. 606 730 861
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2
v klidné části Nového Města nad Met.
Dům je zateplen, plastová okna, vysokorychlostní internet. Nájemné 4600,- + elektřina. Kauce 15000,-Kč. tel: 608 323 373
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě
nedaleko centra. Byt se nachází ve 3.patře zděného domu, má 75m2. Jsou tu nová
plastová okna, nová topidla, nové rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou linkou
se sporákem. K bytu patří i půda a sklep.
Veškerá občanská vybavenost v dosahu 5
minut chůze. Parkování před domem. Nájemné 4900,-Kč + služby. Volný ihned. Tel.
723 745 040.
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 v České
Skalici, Tyršova 767, 6. podlaží, výměra
71,5 m2. Cena Kč 990 tisíc.Inf.: 733 131 189
* 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+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.
* 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

NEMOVITOSTI
* Nabízím k prodeji pěknou, větší
chatu na krásném slunném místě nad
řekou Metují a začínajícím Pekelským
údolím v Novém Městě nad Metují.
Stavba je částečně zděná a částečně
dřevěná. Pozemek o rozloze cca 800m2
je částečně svažitý a část pozemku je
oplocena. V 1NP se nachází splachovací WC, sprcha, sklep a větší místnost.
V 2 NP je chodba, kuchyně,obývací
místnost a vchod do podkroví, kde
jsou 2 ložnice a úložné prostory. Voda
je v nemovitosti pitná z řádu i užitková,
elektro - 220/380V, vlastní el. hodiny
i vodoměr. Vytápění je na tuhá paliva.
Na pozemku je dřevěná kůlna na nářadí. RK nevolat. Cena dohodou po prohlídce. Tel. 739 992 990
* Prodám velký rodinný dům s velkou zahradou ve Vanovce u Nového Města nad
Metují. Kolaudace v roce 2001. Dům stojí
na pěkném místě u lesa a nabízí max.
soukromí. Ústřední topení, kotel Atmos
na dřevo. Čistička, voda - vlastní vrt, zámková dlažba, pergola. Tel. 602 413 938
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové.
2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám zděnou garáž v ulici Za Kapličkou v Náchodě. Elektr. proud zaveden.
Cena 130.000 Kč. Tel. 723 961 582

Tel./Fax: 491 424 522

* Prodám garáž v České Skalici. Plocha
21m2, asfaltová cesta. Cena 49 000,- rodinné důvody. TEL.: 721 435 426
* Koupím garáž s bezbar. vstupem
v Náchodě - nejlépe poblíž centra. Tel.:
737 682 621
* Prodám rodinný domek 3+1 (30, 20,
15 a 14 m2) s garáží 16 m2, 2x WC, koupelna, 2 x balkon, kolaudace v r. 2004,
veřejný vodovod, kanalizace na hranici pozemku. Česká Skalice - Zlíč.
Cena 2.190.000,- dohoda možná. Tel.
604 800 402
* Prodám pozemek u vodní nádrže
Rozkoš. Pozemek se nachází v katastru
obce Lhota u Nahořan.Informace na tel.
776 700 162 po 18. hodině.
* Prodám garáž na Brance v Náchodě, 6,35 x 3,55 m, cena 190.000 Kč. Tel.
602 411 651
* Pronajmu rodinný domek v Hronově na Padolí 2+1 po celkové rekonstrukci: zateplení + nová plastová okna. Obytný prostor 51 m2.
Plynové ústřední topení + zahrada
40m2. Nevhodné pro nepřízpusobivé
osoby. Nájemné 5000Kč / 1 měs. + inkaso 3505,-Kč. Vratná kauce 10000,Kč. Vaší poptávku sdělte písemně
do redakce novin ECHO. Zn.: Od 1.
listopadu.
* Koupím zemědělské pozemky, platba
ihned. Tel: 777 114 004
* Prodám pozemek ve Velkém Poříčí určený územním plánem pro stavbu rodinného domu tel: 605 437 524
* Prodám stavební pozemek se zahradním domkem 1400 m2, super výhled
na náchodský zámek, 2,9 mil.Kč. TEL.:
602 145 222
* 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.

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pron.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. 608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v D.Radechové
čp.117, 2 kanceláře s WC a parkováním,
40m2, vyt.akum.kamny. Náj. 3.000 + inkaso + kauce, tel. 608 903 070.
* Pronájem administrativní budovy
s výrobní a skladovací plochou Česká Skalice, Bezručova ul., výměra 490
m2. Cena : 35 000,- Kč/měs.+sl. Tel.:
777 602 884
* Pronajmu nové nebytové prostory
s výlohou v centru Náchoda, parkovací
místo. Volejte 724 040 389.

6

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Pronajmu dlouhodobě velkou garáž
- ven.půdorys 6,6x5,1 + podkroví, u hlavní cesty nad autobusovou zastávkou v Náchodě na Lipím, proud zaveden. Nájemné
1.000,-Kč + inkaso. Tel.:608 90 30 70.
* 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
* Prodám rodinný domek s garáží, zahrádkou, keramické podlahy, 2x soc.zařízení atd. poblíž centra v Červeném Kostelci. TEL.: 775 281 516
* Prodám stavební pozemek se stavbou garáže Náchod-Trubějov Cena :
280 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Prodám st. pozemek 284 m2 v Náchodě na Plhově, veškeré sítě na pozemku.
Cena dohodou. Tel. 608 18 33 13 nebo
724 966 300
* Pronajmu garáž v Náchodě, ul.
Na Přadýnku, cena 600,-Kč / měs. TEL.:
731 629 824 Volejte po 17té hodině
* Prodám řadový dům 6+1 ve Studnicích u Náchoda. Ihned k nastěhování.
Pozemky cca 400 m2. Tel.:734 747 601
* Prodám chalupu v Suchém Dole
v CHKO Broumovsko, k rekreaci i k trvalému užívání. Součástí prodeje je i garáž, která je vzdálena cca 50m od objektu. Cena 1 300 000 Kč. RK nevolat. Tel.
608 23 11 54

str.

* Pronájem zrekonstruovaných výrobních a skladovacích prostor v centru Nové Města nad Metují, výměra
157 m2. Cena : 7 900,- Kč/měs.+sl. Tel.:
777 602 884
* Pronájem prostoru na pěší zóně na Kamenici v Náchodě. Vhodné jako kancelář,
masérna apod., 65 m2 po rekonstrukci.
vybavená kuchyň, lednice, kávovar, mikrovlnná trouba atd. Nájem včetně záloh
na topení a vodu 8.500,-Kč měs. TEL.:
608 948 052
* 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
* Pronajmu nebytové prostory v přízemí
i patře v domě čp.1742 Palachova ulice
Náchod (bývalé PVT), kanceláře, učebny, ordinace, provozovny apod. TEL.:
777 130 410
* Občanské sdružení, zabývající se pomocí osobám se zdravotním postižením, hledá vhodné bezbariérové prostory v Náchodě pro provozování svých
služeb. S nabídkou kontaktujte ing. Michala Pejskara, tel.: 774 120 712, e-mail:
michal.pejskar@aspektos.cz.
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
vhodné na obchod ve Stárkově na náměstí.
Prostor je po celkové rekonstrukci 45m2.
Tel. 602 133 173, renestarkov@seznam.cz
* 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
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory I.patro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2
za 2000Kč 61,15m2 za 4000Kč 65,7m2
za 4200Kč Přízemí 65 m2 za 3500Kč 260
m2 za 11500kč Jedná se o prostory na lukrativním místě v Jaroměři cca 100m
od Tesca , které byly užívány jako dílny/
možno přebudovat na obchodní prostory/V I.patře se nacházejí kanceláře o různých plochách.Plocha přízemí je 320m2.
Plocha I.patra je rovněž 320m2. Kontakt
775 061 023

Španělština
v Náchodě
www.spanelstina.okamzite.eu

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

TEL.:606 270 421

HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKA
zámečníka-svářeče se svářečským
průkazem CO2 na živnosteský list.
Zakázky mám. Sám je nestíhám.
Tel. 777 556 580

HOTEL TOMMY
v Náchodě na Babí přijmeme na HPP
nebo VPP pracovníka na pozici:

vrchní číšník - servírka

(SHŠ/SOU, praxe min.2 roky, základy
AJ, NJ ) Nástup možný ihned!
Máte-li zájem o více informací, zašlete
prosím životopis s kontakty + foto
na e-mail : info@hotel-tommy.com

Výkup ovoce
na výrobu destilátů
Sběrné místo: Lhotky u Náchoda
Pohostinství u Vítů

Provozní doba:
út + čt 16 – 18 hod.

491 426 804

TJ Sokol
Nové Město n. Metují

Pronajme nebytové prostory
v sokolovně, celková plocha164 m2,
možno rozdělit.
Více informací na internetu
sokol-novemestonm.webnode.cz

PRODÁM
* Prodám Kalvados 50% 0,7 litru á 140,Kč. TEL.:491 426 804
* Prodám nové králíkárny - 4-6-9 kotců,
roz. 65 x 65, V. 50 cm. Ceny 2400,-3600,5400,- dále kurníky pro 10 a 20 nosnic, roz.
menšího kurníku V: 110 cm, D: 200 cm, H:
90 cm - cena 4500,-Kč, roz,. většího kurníku: V: 120 cm, H: 135 cm, D: 220 cm.
cena 6500,-Kč. zateplené a plně vybavené
a dále psí boudy - zateplené i nezateplené s předsíňkou i bez. např. 80 x 80 x 150 cm,
cena 3500,-Kč, jinak rozměry dle přání zákazníka. tel. 776 492 645
* Prodám sadu 9 šperháků s napínákem
+ manuál; TEL.: 777 744 653
* Prodám pianino, naladím a případně
dovezu. TEL.:775 328 366
* Prodám novou plnodigitální , manuální líheň pro drůbež na 60ks vajec, cena
3150Kč. Tel.733 483 672
* Barevná statice-limonka v šesti barvách. svazkovaná, sušená. cena 150kč/kg.
Statice tatarika 220kč/kg. tel.607 857 022
e-mail pestovani.statice@seznam.cz
* 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 sendvičové izolační panely
stěnové a střešní,100x200, 100x 250 cm až
300 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
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky

KOUPÍM
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

PEDIKÚRA AŽ DO DOMU
Náchod
Tel.: 604 415 689
* Vykupujeme větve stříbrného smrku,
tůjky. TEL.:776 146 173
* 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
* Chůvička..pohlídám vaše ratolesti od 0
do 15 let. TEL. 733 317 272
* Kuchařka hledá od 1.10. zaměstnání.
Tel. 604 47 03 31
* Hledám práci jako učitelka, vychovatelka. Mám 25 let praxe. Náchodsko. TEL.:
604 415 689
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:739 814 111

AUTO - MOTO
* Prodám zimní pneu zn. DUNLOP
na plechových discích 195/65 R15 s 5 dírami. Cena 3.800 Kč. Tel. 732 533 090

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Daruji 4.měsíční štěně. Kříženec bílého švýcarského a černého německého ovčáka. Očkovaný, odčervený. TEL.:
606 897 294

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz
Obec: Vižňov
Okres: Náchod
Prostorný RD – statek
v okraj. části obce
s poz. u lesa 16 468
m2. Dům je v dobrém
stavu / pískovcové
klenby/, v přízemí
byt 1+5, koupelna
s WC, sklep a krásná půda s dobrou střechou, garáž. Voda veř., žumpa,
230/400V, ÚT pevná /chybí kotel/.U domu menší chlév.
Koupaliště cca 1 km, do Meziměstí 2 km. Příjemné bydlení s možností podnikání.

Obec: Česká Metuje
Okres: Náchod
Velký, 2 podlažní dům
s opl. poz. o celk.vým.
4 610 m2. V přízemí
chodba, kuchyň, WC,
kamenný sklep, 2x dílna, kotelna, 1 menší a 1
velká místnost. V patře
byt 1+3 a 1 velký pokoj,koupelna, komora a WC. Možná
půdní vestavba. Voda veř., 230/400V, 3 komor.septik, ÚT
pevná. Na dům navazuje garáž a stodola,dřevník a kolna.
Atraktivní lokalita 12 km Adršpach.

Obec: Horní
Radechová
Okres: Náchod
Řadový, koncový RD
/kol. 1997/ v příjemné
lokalitě, s opl. zahradou o celk.vým. 445
m2 s pergolou a kolnou. V suterénu garáž
/33 m2/ s dílnou, 3
sklípky. V patře zádveří, WC, obývák s volnou disp.
do kuchyně, vstup na zahradu. V 2.NP koupelna s WC,
šatna, 3 pokoje, balkon, větší půda. Voda veř., spol. ČOV,el.
přímotopy, krb. kamna. Příjemné a klidné bydlení.

Zn.: 10D559

Zn.: 12D164

Zn.: 12D148

Cena: 845.000,- Kč

Obec: Červený
Kostelec Horní
Okres: Náchod
Pěkný stavební pozemek 759 m2 v klidné, slunné lokalitě
s dobrým příjezdem.
Možno
dokoupit
navazující stav.poz.
za 550,-Kč/m2. Sítě u pozemku. Výborné místo
ke stavbě rodinného domu.
Zn.: 10Z561

Cena: 480.000,-Kč

Obec: Zábrodí
– Horní Rybníky
Okres: Náchod
Starší rodinný dům
– chalupa s částečně
opl. poz. o celk. vým.
1 415 m2. V přízemí je
velká místnost, chodba, WC, sprch.kout,
komora a menší sklípek. V patře 1 větší místnost. Voda
veř., odpady trativod, el 230/400 V, topení lokální. Na dům
navazuje garáž a stodola. Nutné investice. Po opravách
příjemné bydlení s možností podnikání.
Zn.: 12D127
Cena: 395.000,-Kč

Cena: 1.555.000,-Kč

Obec: Česká Skalice
Okres: Náchod
Větší, bytový dům
s byty 1+2 cca 75 m2,
1+3 cca 100 m2 a 1+3
cca 95 m2 v atraktivní
lokalitě / u náměstí /.
Objekt je část.podskl.
s půdou k vestavbě.
V bytech je koupelna, WC a spíž. Sítě z veř. řádů, ÚT
plyn, v jednom bytě akumul. kamna. V ceně je pěkná, opl.
zahrada, celk. vým. poz. 923 m2. Stav. tech. stav dobrý,
potřeba drobných úprav. Zajímavá cena – dobrá investice.
Zn.: 12D156
Cena: 2.535.000,-Kč
Obec: Bukovice
Okres: Náchod
Velký, 2 generač. RD
s dobrým příjezdem
a poz. o celk. výměře
1 666 m2 s garáží.
Na dům navazuje
velká dílna, 2 sklady,
kancelář s soc. záz. /
2
celkem 135 m /. V přízemí byt 5+kk koupelna, WC
a balkon, v patře byt 4+kk s balkonem, koupelna a WC.
Kamenný sklep a půda. Síte veř., ÚT plyn / 2x kotel/.
Stav. tech. stav dobrý. Vhodné k bydlení s podnikáním.
Zn.: 12D144
Cena: 4.490.000,-Kč

Velký RD s garáží
a udrž.,opl. zahr. o celk.
vým. 862 m2 v příjemné
lokalitě. V příz. hala, byt
2+kk, soc.záz., kotelna,
sklep.V 2.NP a 3.NP je 5
pokojů, 2x WC a sprch.
kout, kuchyňka, sklad
a velká trasa / slouží k pronájmu/. Na dům navazuje pergola s krbem,
sauna, odpočívárna a sprch.kout. Na poz. je chata s terasou a soc.
záz. / též k pronájmu/. Sítě veř.,ÚT plyn + krb.kamna s výměníkem.
Dobrý stav.Vhodné k bydlení i k podnikání. Zajímavá investice.

Obec: Vysoká Srbská
Okres: Náchod
Samost. stojící RD hosp.
stavení na okraji obce.
V domě velká chodba,
kuchyň, ložnice, pokojík, koupelna, dílna,
spíž, WC a průchod
do chléva. Velká půda
s 1 místností, sklep. Velká stodola – nutná oprava, kolna
a zděný chlév. Voda veř., žumpa, 220/380 V, ÚT- pevná
+lokální. Navazující poz. o celk. vým. 8 145 m2 ! Úpravy
a opravy nutné! IDEÁLNÍ K HOSPODAŘENÍ!

Zn.: 11D640

Zn.: 11D597

Obec: Česká Skalice
Okres: Náchod

Cena: 3.490.000,-Kč

Obec: Stárkov
Okres: Náchod
Samostatně stojící RD
v okraj. části obce.
V domě je kuchyň
s jídelním koutem,
obývák a ložnice. Dále
sklípek, spíž, velká
koupelna a WC, půda
vhodná k vestavbě. Na opl. zahradě o celk. vým. 697m2 je
zděná kolna. Na dům navazuje zděná garáž. Sítě veř., septik,
ÚT- pevná paliva + el. přím. Dobrý stav.tech. stav. Příjemné
a klidné bydlení. IHNED VOLNÉ !!
Zn.: 11D630
Cena: 1.185.000,-Kč

Obec: Dědov
Okres: Náchod
Pozemek o výměře
1398 m2 v pěkné
přírodní
lokalitě,
nedaleko Teplických
skal. Voda z veř. řádu
cca 60 m a elektrika
cca 80 m. Pozemek
je mírně svažitý, porostlý stromy a nálety, s dobrým
příjezdem. Vhodný ke stavbě rekreačního objektu.
Zn.: 08Z367

Cena: 199.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Druž. byt 1+1 o celk.
pl. 38 m2 v 2. NP
s výtahem /balkon
na chodbě/. V bytě
je chodba, komora,
koupelna s WC, pokoj
a kuchyň s linkou
a sporákem na plyn. Sítě veř., topení ÚT dálkové, sklep
a možnost užívání tech. zázemí. Plast okna. V ceně
vybavení bytu, Okna s výhledem do zeleně. Volné
dohodou !!!!
Zn.: 12B136

Cena: 580.000,-Kč
Obec: Náchod
Okres: Náchod

Pronájem nové, prostorné garáže cca 60
m2 s novou dlažbou,
vytápěná, zavedena voda, 220/380V v klidné
části obce s dobrým
příjezdem. Elektricky
ovládaná vrata, vyšší
světlá výška, vhodné i pro dodávku. Prostory lze využít
i pro drobnou výrobu, skladování a služby. Možnost dlouhodobého pronájmu. Cena včetně služeb. Kauce 10.000,-Kč.
Volné od 1.11.2012 !!

Zn.: 12P168

Cena: 4.830,-Kč/měs.

Cena: 950.000,-Kč

Obec: Trutnov
Kryblice
Okres: Trutnov
Příjemný byt 1+2 o celk.
vým. 56 m2, ve 4.
podlaží zděného domu
bez výtahu. Dispozicechodba s vest.skříní,
zděné jádro, koupelna,
WC, kuchyň s linkou
a sporákem /plyn/, větší obývák a pokoj /parkety/. Plast. okna,
dům je zateplený, sklepní koje + tech. zázemí. Sítě veř., ÚT
dálkové, nová plyn.karma. Klidné bydlení, kompletní obč.
vybavenost cca 5 min. chůze. IHNED VONÉ !!!

Zn.: 12B131

Cena: 844.000,-Kč

Cena: 1.835.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší byt 1+1 v 6.
poschodí s výtahem
a s lodžií o vým. 43
m2 v zatepleném,
panel domě. Dispozice
- chodba, komora,
koupelna a samostatné
WC. Kuchyň s kuch.linkou a sporákem. Větší pokoj se
vstupem na lodžii. Sítě veř., ÚT dálkové. Byt je standardní,
udržovaný. Příjemné bydlení, ihned volný.
Zn.: 12B170

Cena: 548.000,-Kč
Obec: Police
nad Metují
Okres: Náchod

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Obec: Police
nad Metují
Okres: Náchod
Menší,
řadový
domek u komunikace
s malým dvorkem.
V přízemí chodba,
větší pokoj a kuchyň,
vchod na malý, opl.
dvorek, suché WC.
V podkroví 2 pokoje, starší koupelna a WC, půda s letní
místností. Voda z veř., žumpa, el. 230V, topení lokální.
Provedena část. izolace. Pozemek o celk.vým. 106 m2.
Nutné opravy a investice. Ihned volný !!
Zn: 11D645
Cena: 545.000,-Kč
Obec: Olešnice
v Orl.horách
Okres: Rychnov n. Kn.
Penzion v centru obce s vl.
parkováním. V suterénu
sklep a tech.zázemí, v příz.
restaurace s výčepem,
sál,kuchyň, soc. záz. a byt
2+kk s koupelnou. V patře
a v podkroví 12 pokojů /30
– 40 lůžek/, spol. soc.záz. a WC, kancelář, sklad a půda. Zast.pl. 606
m2 + poz.5.441 m2 k táboření cca 5 min. chůze od hl. budovy. Sítě
veř., 230/400V, ÚT - pevná. Stav.tech. stav je dobrý. Opl. zahrada
s kolnou. Lyž.vleky, turistika, cyklo apod. VOLNÉ !!

Zn.: 10P547

Cena: 1.555.000,-Kč
Obec: Žďár
nad Metují
Okres: Náchod

Větší RD v klidné části
obce s opl. zahr. a kolnou,
o celk. vým.544 m2.Dům
je část.podskl. Dispoziceveranda, chodba, velká
místnost /volná dispozice/ s kuch. koutem /bez
linky/, plast. okna, dřevěná terasa, koupelna s WC a menší dílna.
V patře velká místnost se započat. rekonstr., WC, chodba a velká
půda – nový komín. Sítě z veř. řádů, ÚT na pevná paliva + elektrokotel / plyn v ulici/. \Nutné investice – IHNED VOLNÉ !!!

Nadstand. novostavba
RD o podl.pl. 155 m2.
Přízemí- chodba, hala,
koupelna, WC, garáž,
kuchyň s jídel.koutem
propojená s obývákem,
terasa, komora a pokoj.
V patře 3 pokoje, balkon, koupelna, WC a sušárna. Sítě veř.,
nízkonáklad.topení – podlahové, možnost vodní, krb. vložky.
Vše v masivu. Rozvody pro TV satelit, PC apod. Bezbariérový
vstup. Poz. o celk. vým. 644 m2. Dodělávky dle přání v ceně.

Zn.: 12D111

Zn.: 12D142

Cena: 1.386.000,-Kč

Obec: Heřmánkovice
Okres: Náchod
Větší RD na okraji
obce u místní komunikace po část. rek.
/střecha,
rozvody
elektřiny,
apod./.
Dispozice - přízemí
se vstupní chodbou,
větší kuchyní a ložnicí, koupelna, WC a nadzemní
sklep. V patře 2 obytné místnosti a půdní prostory.
Voda zavedena, el. 220/380 V, septik, topení lokální.
Oplocená zahrada o výměře 871 m2.
Zn.: 07D302
Cena: 635.000,-Kč

Obec: Červený
Kostelec Horní
Okres: Náchod
Starší RD v slunné
lokalitě se stav.poz.
2 173 m2. V domě je
velká chodba, 2 místnosti, kamenný sklep,
dílna a navazují bývalé
chlévy. Velká půda k vestavbě, nová střecha. Voda z veř.
řádu ve sklepě, el. 230/400V, topení lokální /kachl. kamna/, trativod. Na poz.starší zděná stodola. Možno dokoupit
navazující stav.poz. Po úpravách velice příjemné bydlení.
Zn.: 10D521
Cena: 988.000,-Kč

Cena: 2.990.000,-Kč
Obec: Miletín
Okres: Jičín

Starší, roubená chalupa
s opl. pozem. o celk.
výměře 515 m2, na klidném místě, v krásné,
přírodní
lokalitě
na polosamotě.. V objektu je menší kuchyně,
vana a el. bojler, WC
suché a větší, hlavní místnost. Na pozemku je kamenný
sklep, zděná kolna a na dům navazuje dřevník. Velká půda
k vestavbě. El. 230/400V, voda veř., odpad do trativodu,
topení lokální krbová kamna. Nutné opravy a investice.

Zn.: 11H659

Cena: 595.000,-Kč

Obec: Trutnov
Šestidomí
Okres: Trutnov
Velice pěkný, udržovaný
byt 1+3 v os.vlast.,
v 2.NP s výtahem,
v atraktivní lokalitě
s dobrým parkováním.
Byt o výměře 61 m2
má větší chodbu /zabudované skříně/, koupelnu a WC. Kuchyň s jídel.koutem a 3
pokoje. Sítě veř., sporák na plyn, ÚT dálkové. V ceně je sklep
a k užívání tech. zázemí domu. Dům zateplený, plast.okna.
Vše v dobrém stavu !!

Zn.: 12B165

Cena: 825.000,-Kč

Obec: Červená Hora
Okres: Náchod
Pěkný RD s opl. zahradou o celk. vým.
676 m2 a skleníkem.
V přízemí domu je
chodba,
komora,
kuchyň a pokoj, sprch.
kout, uhelna, vodárna
– studna, menší dílna, velká dílna a suché WC. V patře jsou
dvě místnosti a půda k vestavbě. Sitě veř.,topení lokální – ÚT.
Na dům navazuje kolna. Nová střecha a fasáda. Příjemní
bydlení – super cena !!
Zn.: 12D161
Cena: 986.000,-Kč
Obec: Žďár
nad Metují
Okres: Náchod
Nadstand. novostavba
RD 6+1 o podl.pl. 257
m2. Přízemí - chodba, hala, koupelna, WC, garáž,
kuchyň s jídel.koutem
a obývákem, terasa, komora a pokoj. V patře 4 pokoje, balkon, koupelna, WC a šatna.
Sítě veř., nízkonáklad.topení – podlah., možnost vodní, krb.
vložky. Vše v masivu. Rozv. pro TV satelit, PC. Bezbariér.
vstup. Poz.1.140 m2. Dodělávky dle přání v ceně.
Zn.: 12D143
Cena: 3.880.000,-Kč
Obec: Lhota
pod Hořičkami
Okres: Náchod
Větší, zemědělská usedlost na okraji obce
s dobrým příjezdem
a poz. 7.348 m2.
Objekt tvoří dva
domy, nová, komerční
přístavba, stodoly a chlévy. V domě je nový byt, koupelna,
WC, dlažba apod. V druhém domě je připraven další byt
k dodělání. Voda veř., el.230/400V, topení plyn + pevná,
trativod. Vhodné k bydlení i k podnikání. Pěkná lokalita.
Zn.: 12D128
Cena: 2.940.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Velice pěkný, druž.
byt 1+3 v panel.
domě po celk. revitalizaci, o celk.vým.
78,5 m2 ve 4.NP
s výtahem. Dispozice:
velká chodba s vest.
skříní, koupelna a WC /zděné jádro/, kuchyň s linkou
a jídel.koutem, 2 pokoje, obývák a větší balkon. Byt je
udržovaný, chodba a kuchyň s dlažbou, dřevěné obklady.
V ceně sklep a užívání tech.zázemí. Super cena !!
Zn.: 12B163
Cena: 683.000,-Kč

Obec: Zdoňov
Okres: Náchod
Zděný RD s poz. 215 m2
nedaleko Adršpašských
a Teplických skal s dobrým příjezdem. Dům
po část. rek. V přízemí
chodba,
kuchyňka,
větší obýv. pokoj
s krbem, ložnice, 1
místnost k dokončení, koupelna s WC, v podkroví 1 místnost,
sklad a garáž. Půda k vestavbě. El. 230/400V,voda veř.,jímka,
topení el. přímotopy. Možnost trvalého bydlení i rekreace.

Zn.: 10D489

Cena: 820.000,-Kč

Obec: Svoboda
nad Úpou
Okres: Trutnov
Velký, bytový dům
po kompletní rekonstrukci – střechy, fasády,
oken, inž. rozvodů apod.,
nedaleko centra v klidné
lokalitě. V přízemí
nedokončena rekonstr. – 4 samostatné místnosti s vl. soc.
zázemím, v patře 1 byt 3+1 před dokončením a dokončený byt
3+1, 100 m2 - ihned k nastěhování. Topení ÚT plyn, opl. poz.
590 m2, septik. Pěkné bydlení i k podnikání.
Zn.: 08D366
Cena: 5.550.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší,
družstevní
byt 1+3, 78 m2 v 7.
NP panelového, zatepleného domu s výtahem a balkonem.
Byt je standardní,
plast. okna, jádro
umakart, větší chodba s vest. Skříní, 3 pokoje a příjemná
kuchyň s linkou. Nové PVC – standardní. Sítě veřejné,
topení ÚT dálkové. V ceně sklep, k užívání kolárna
a další tech. zázemí. Zajímavá cena !!
Zn.: 12B155
Cena: 699.000,-Kč

Obec: Hronov
Okres: Náchod
Nové byty 3+kk –
80 m2 za 880.000,Kč, 3+kk – 65 m2
za 760.000,-Kč a 2+kk
– 40 m2 za 530.000,Kč. Byty se nachází
v domě po rekonstr.
Ve 3.NP bez výtahu. Každý z bytů má koupelnu, WC, plast.
okna, nové veškeré rozvody apod. Sítě veř., topení elektrokotel. V přízemí tech. zázemí a sklepy. Klidná lokalita,
nedaleko centra. Kolaudace 10/2012.
Zn.: 12B153
Cena: již od 530.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Příjemný druž. byt
1+kk o vým. 30 m2,
ve 5.podlaží panel.
domu – po zateplení,
plast.okna, nový výtah, stoupačky a nové
chodby
v
domě,
větší balkon. V bytě je menší chodba s vest.skříní, koupelna
se sprch.koutem,WC a umyvadlem. Pěkný pokoj se vstupem na balkon a kuchyň.kout s linkou. Sítě veř.,ÚT
dálkové. V ceně sklepní koje. Ihned volný.
Zn.: 12B140
Cena: 497.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Druž. byt 1+1 o celk.
pl. 45 m2 v 2. NP s výtahem a balkonem
do přírody, dům je
zateplený. V bytě
je chodba, komora,
koupelna, WC, pokoj
a kuchyň. Sitě veř., topení ÚT dálkové, sklep a možnost
užívání tech.zázemí. Byt je vymalovaný, nové podlahy,
plast. okna, příjemně řešený. Možnost parkování. Ihned
volný !!
Zn.: 12B135
Cena: 550.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Standardní byt v osobním
vlastnictví
1+kk, 28 m 2 v 1.
podlaží cihlového, bytového domu. V bytě
je větší místnost, malá
kuchyňka a pěkná
koupelna s WC. Voda a odpady veř., el.230V, topení
plyn WAW, sklep, plastová okna. Dobrý stav.

Obec: Police
nad Metují
Okres: Náchod
Pěkný byt 1+1 v 1. NP
zděného, zatepleného
domu, o výměře cca
37 m2. V bytě je chodba, koupelna, WC,
pokoj a kuchyň. Sítě
veřejné, topení UT dálkové a sklepní koje. K užívání
kolárna a tech.zázemí. Vše v dobrém stavu. Příjemné
bydlení v klidné lokalitě. Ihned volný !

Zn.: 12B120

Zn.: 12B124

Obec: Nové Město
n.Met.-Krčín
Okres: Náchod
Krásný byt 3+kk
o celk.pl. 64 m2
v 1. a 2.NP nově
postaveného domu
s dobrým příjezdem.
V ceně je sklep, garáž
a zahrádka cca 150 m2. Dispozice - chodba, koupelna,
WC, 2 pokoje a větší, obývací pokoj s kuch. koutem
a jídelnou. Sítě věř., topení vlastní elektrokotel. Klidná
lokalita, velice příjemné bydlení. K nastěhování ihned.
Zn.: 12B129
Cena: 1.290.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem pěkných,
udržovaných kanceláří
v centru Náchoda.
K dispozici je kancelář
v 1. patře s výhledem
do náměstí, s vl. soc.
záz., kuchyňkou ! Dále
pak ve 2. patře 3 kanceláře 20, 30 a 13 m2. K dispozici opět
soc. zázemí a kuchyňka. Lze i jednotlivě. Sítě veřejné, ÚT
plyn. Atraktivní místo – v budově je možnost stravování.
Zn.: 11P601

Cena: 1000,-Kč/m2/rok

Cena: 478.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem
nových
bytů v domě po rekonstr. s výtahem.
Byty 2+kk / 42-43 m2
za 5.600,-Kč + 1.600,Kč sl. a 5.700,-Kč
měs.+1.650,-Kč sl./
a 3+kk 57 m2 za 6.900,-Kč/měs.+2.000,-Kč sl. Kauce 3x
měs. nájemné. U některých bytů je balkon nebo venkovní
plocha. Sítě veř., topení ÚT, k užívání sklepní koje, možnost
parkování. Velice příjemné bydlení !!!

Zn.: 12B162

Cena: od 5.600,-Kč/měs.

Cena: 440.000,-Kč

Obec: Velké Poříčí
Okres: Náchod
Přízemní, zděný objekt
cca 200 m2 u tenis.
kurtů ve výborném stavu. Dispozice: chodba,
7 místností /2 místnosti průchozí/, spol.
sprch, WC a sklad.
Topení akumul. kamna + přímotopy a lokální. Součástí
pronájmu je plech. garáž pro autobus nebo 3 os.auta.
Možno i jednotlivě. Sítě veř., 230/400V. Možné využití pro
školení, masáže, skladování apod. Ihned volné !!
Zn.: 10P580
Cena: 10.000,-Kč/měs.

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem
velice
pěkného nebyt. prostoru v 1. NP ve zděném
domě po rek., vč. soc.
záz. Podl. plocha činí
52 m2 za 5.780,-Kč/
měs. vč. služeb / kauce
10.000,-Kč / a druhý prostor 17 m2 vč.služeb za 2.190,-Kč/
měs. / kauce 5.000,-Kč/. Topení ÚT dálkové,sítě veřejné.
Vhodné jako kanceláře, projekce a drobná výroba. Možnost
parkování a dlouhodobého pronájmu!
Zn.: 10P573
Cena: viz text

POZOR !!!
MMimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky.
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, nebo mail : reka.na@seznam.cz, www.reka-na.com

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

RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Obec: Nové Město
nad Metují
Okres: Náchod
Pronájem továrního
objektu s výborným
příjezdem pro nákl.
auta, v okrajové části
obce. V přízemí jsou
haly 400 m2 vč. šatny,
sprchy, 3x WC. V patře cca 600 m2 kancelář. a výr. prostor,
kuchyňka a 3x soc. zařízení. Areál je oplocený, sítě veř.,
2x plyn.kotel. Vše v dobrém stavu. Vhodné k výrobě,
skladování ap. Cena bez služeb. Velmi dobrý stav.
Zn.: 12P157
Cena: 25.000,-Kč/měs.

Obec: Broumov
Okres: Náchod
Prodej objektu cca
490 m2 s příjezdem
pro
nákl.
auta,
vč.parkování, na opl.
poz. cca 700 m2.
V přízemí chladír.
boxy, manipul. hala,
velká dílna / kachličky, dlažba, soc. záz./, rampa a 2 sklady
s nájezdem.V patře 7 kanceláří. Plyn.kotel, voda a odpad.
veř., 230/400V /jistič 150A/.Dobrý stav, možnost úprav
na autodílnu. Okrajová lokalita.

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem nebytových
prostor nedaleko centra v 3 podlažním
objektu. V přízemí
2x obchod, sklady.
V patře kancelářské
i větší skladovací haly, vhodné i pro drobnou výrobu. Velmi dobrý stav. technický stav, nákladní výtah, možnost parkování u objektu.
Topení dálkové, sítě veřejné. Cena 450,-Kč – 1.300,-Kč/
m2/rok. Vše zabezpečeno. Ihned volné !!
Zn: 09P433
Cena: cena k jednání

Obec: Vrchoviny
Okres: Náchod
Pronájem nebyt.prostor v 1NP, platová
okna, o celk. výměře
150 m2. Prostory se
skládají ze 4 místností se soc.zázemím.
Možno samostatně 2
místnosti pod vl. uzavřením. Objekt je napojen na veř.
sítě, topení el. – AKU. Možnost parkování před domem.
Cena bez služeb. Vše ve výborném stavu, ihned volné !!

Obec: Horní
Radechová
Okres: Náchod
Zemědělská stavba –
bývalý teletník v okrajové části obce. Voda
z veř. řádu, odpady
do jímky. El.230/400V.
Objekt je v dobrém
stavebně technickém stavu, vyklizený. Pozemek jiného
vlastníka (možný pronájem). Vhodné k všestrannému
využití, dobrý příjezd.

Obec: Hronov
Zbečník
Okres: Náchod
Pronájem přízemního,
zděného
objektu
s dobrým příjezdem
po zpevněné komunikaci
nedaleko
centra obce. 2 propo2
jené - průjezdné haly o výměře 690 m , nová střecha,
světelná výšku cca 6 m a pevné podlahy. El.230V. Vhodné
ke skladování a opravy. Ihned volný !!

Zn.: 08P380

Zn: 08P374

Zn.: 12P139

Obec: Horní
Radechová
Okres: Náchod
Větší podnik. objekt, zčásti zděný +
montovaný, v centru obce příjezdem
po zpevněné komunikaci, se stav. poz.1
773 m2. V objektu je celkem 22 kanceláří, menší kuchyňka
a 2 x soc. záz. Inž. sítě veřejné, topení akumul. kamny.
Možnost parkování. Ideální na sídlo firmy, projekční
kanceláře apod. Velmi dobrý stav. IHNED K UŽÍVÁNÍ!
Zn.: 07P251
Cena: 580.000,-Kč

Obec: Kramolna
Okres: Náchod
Rovinatý, stavební
pozemek o celk.
vým.1.200 m2 v atraktivní lokalitě v výhledem do přírody. Sítě
v dosahu: kanalizace
cca 25 m, veř.vodovod cca 100 m, plyn cca 20 m, elektrika cca 15 m
od hranic pozemku. Dobrý příjezd, vhodné ke stavbě
RD. Klidné a příjemné bydlení

Zajímavý, rovinatý
pozemek vhodný
ke
stavbě
RD
o
výměře
857
2
s
dobrým
m
příjezdem.
Voda
z veř.řádu a eletrika
na pozemku, plyn cca 200 m. Příjemná lokalita.

Pozemky o celkové vým.
10 807 m2 v atraktivní
lokalitě s výborným
přístupem. Cena za stav.
poz. o výměře 4 538 m2
za 700/m2 a cena poz.
o výměře 6 269 m2
za 120,-Kč/m2. Možná
výstavba 4 RD. Sítě – voda, kanalizace, parovod a el. na hranici
pozemků.Vhodné pro hospodaření /koně/ i pro výstavbu RD.
Nutno koupit celek.

Zn.: 12Z166

Zn.: 11Z638

Zn.: 11Z636

Obec: Miskolezy
Okres: Náchod
pěkný,
rovinatý,
oplocený
pozemek
o celk. výměře 3.293
2
m v okrajové části
obce
Miskolezy.
T.č. užíváný, jako
ovocný sad – broskve, jablka ap. Dobrý, nezpevněný příjezd. Na pozemku buňka na nářadí. Sítě nezavedeny. Příjemná lokalita
k zahradničení.

Obec: Hronov
Zbečník
Okres: Náchod
Prodej
pozemků
o celkové výměře
62 582 m2, s dobrým
příjezdem. Z toho
6 541 m2 lesních
pozemků / nejsou
v jednom celku /. Zajímavá cena !!

Pěkný stavební pozemek 1 137 m2 v klidné,
slunné lokalitě s dobrým příjezdem. Možno
dokoupit
navazující
stav.poz. za 550,-Kč/m2.
Sítě u pozemku. Výborné místo ke stavbě rodinného domu.

Zn.: 12Z116

Zn.: 12Z152

Zn.: 10Z562

Cena: 225.000,-Kč

Zn.: 09P474

Cena: 1.790.000,-Kč

Cena: 6.500,-Kč/měs

Cena: 590,-Kč/m2

Cena: 690.000,-Kč

Obec: Čánka
u Opočna
Okres: Rychnov n. Kn.
Prodej velmi pěkného,
rovinatého a část. opl.
poz. v pěkné lokalitě
s dobrým příjezdem,
o výměře 1 212 m2.
Poz. je určen k výstavbě rekr. objektu nebo rodinného domu. Elektřina
na pozemku, voda z veř. řádu v dosahu, plyn cca. 200 m.
Na pozemku je skleník, kolna. králikárna a chlévy. Příjemná lokalita, dobrá cena!
Zn.: 10Z519
Cena: 290,-Kč/m2

Obec: Červený
Kostelec Horní
Okres: Náchod
Prodej mírně svažitého
až svažitého pozemku
na slunném, okrajovém
místě obce s dobrým
příjezdem o celkové
výměře 3 648 m. Pozemek je možno využít na stavbu rodinného domu, případně
rekreačního objektu. Voda z veřejné sítě a elektřina na hranici pozemku.

Obec: Broumov
Okres: Náchod
Pěkný pozemek o výměře 4 718 m2 na velmi
zajímavém, klidnějším
místě s dobrým příjezdem, vhodný ke stavbě
rodinného domu, resp.
domů / viz. územní
plán města/, případně rekreačních objektů. Voda, elektřina
a odpady vedou na hranici pozemku. Pěkné místo v blízkosti
Broumovských stěn, lyžařských terénů apod.

Obec: Vrchoviny
Okres: Náchod
Prodej
zajímavého,
rovinatého pozemku
v těsné blízkosti Nového Města nad Metují
s výborným příjezdem
po zpevněné komunikaci. Pozemek je veden jako trvalý travní porost a má výměru 3 086 m2. Voda
a elektřina u pozemku, kanalizace v realizaci. Zajímavá
lokalita, dobrá cena! Možnost bytové výstavby.

Zn.: 05Z591

Zn.: 09Z446

Cena: 160,-Kč/m2

Obec: Jaroměř
Okres: Náchod
Větší byt v osobním
vlastnictví 3+1 o výměre
79m2 ve zděném, bytovém domě v 4. patře bez
výtahu. V bytě je velká
chodba, kuchyň, spíž,
3 pokoje, koupelna, samostatné WC a balkón.
Sítě veřejné, ÚT – elektrické, plyn v mezipatře, možnost využití
komína. Byt je standardní, plastová okna , nová fasáda domu.
K bytu patří půdní prostory a sklep. Možnost parkování za domem. IHNED VOLNÉ
Zn.: 12B119
Cena: 893.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod

Pěkný byt 3+1 ve 4.
NP
panel.
domu
s výtahem s pěkným
výhledem. Byt je po
úpravách – plovoucí
podlahy, zděné jádro,
koupelna, barový pult,
kuchyň se spotřebiči, vestavěné skříně apod. Užit. plocha
73,5 m2, balkon, ÚT dálkové, sítě z veřejných řádů, k dispozici sklep, kolárna atd.. V ceně je část vybavení a zařízení bytu! NUTNO VIDĚT!
Zn.: 09B438
Cena: 685.000,-Kč

Zn.: 09Z451

Cena: 220,-Kč/m2

Cena: 85,-Kč/m2

Obec: Kleny
Okres: Náchod
Dobře zavedený motel
EDISON / v provozu/,
hlavní tah na Polsko
s poz. o celk. vým.
2 132 m2. V přízemí
restaurace s barem, salonek, cca 60 míst, soc.
záz., kancelář, kuchyň
a 6 místností tech.záz. V patře 5 pokojů, větší apartmán,
sklad a úklid. místnost. Na poz. venkovní terasa, udírna,vl.
parkování. Sítě zavedeny, v jednání o fotovoltaické panely
na střeše. V ceně kompletní vybavení motelu.Výborný stav.
Zn.: 12P146
Cena:7.450.000,-Kč

Cena: 215.000,-Kč

Obec: Červený
Kostelec Horní
Okres: Náchod

Cena: 680.000,-Kč

Obec: Starkoč
– Studnice
Okres: Náchod
Mírně svažitý, pěkný
poz. v atraktivní lokalitě, okrajové části obce
o celk. výměře 10 307
m2 / včetně přístupových cest/. Pozemek
nyní kvalifikován část. jako orná půda a ostatní plocha- možnost po změně úz. plánu pro výstavbu rodinných domů, ev
i ke komerční výstavby. Elektřina v dosahu, přístup po nezpev. komunikaci! Zajímavá investice!!!
Zn.: 09Z444
Cena: 285,-Kč/m2

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem Asijské restaurace / v provozu/ na atraktivním místě s parkováním. Restaurace 40 míst,
bar, výtah do zařízené
kuchyně a soc. záz. pro
hosty a personál. Sítě zavedeny,ÚT dálkové. Výborný stav. V ceně nájmu je možnost ubytování v 1+kk se sprch.
koutem a WC. Dále je možnost v rámci nájmu veškeré vybavení
za odstupné cca 250.000,-Kč. Uvedený nájem je bez služeb. Kauce 15.000,-Kč. Volné dle dohody.

Zn.: 11P656

Cena: 15.000,Kč/měs.

Obec: Hronov
Okres: Náchod
Větší byt 1+1 ve zděném, bytovém domě,
v 1.NP o celkové výměře 52,1 m2. V bytě
je velká chodba, samostat. koupelna a WC,
velká, obytná kuchyň
a větší pokoj. Sítě veř., 230/400V, topení AKU – elektrika, plyn u domu. V ceně je sklepní kóje a dřevěné kolna
u domu. K užívání sušárna. Byt je standardní, bez větších
úprav. Ihned volný !!!
Zn.: 11B620
Cena: 475.000,-Kč REZERVÉ

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem bytu 2+kk
v 1.NP bez výtahu, o výměře 45 m2
ve zděném domě.
V bytě je kuchyňská
linka, sporák na plyn,
2 větší místnosti, chodba, koupelna s WC a plynová karma. Topení plyn WAW.
Příjemné bydlení v klidné lokalitě. Cena bez služeb, kauce
10.000,-Kč . Ihned volné !!

Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Prodej pěkného bytu
3+1 v OV ve 2. NP
panel. domu s výtahem
o celk. vým. 69 m2. Byt
je udržovaný,balkon
v mezipatře a komoru
mimo byt. ÚT dálkové, sítě veř., zaveden plyn. K dispozici sklep, prádelna,
sušárna, kočárkárna atd. Příjemné bydlení - v dosahu
koupaliště, stadionu, hřiště i občanská vybavenost. Volné
po dohodě !
Zn.: 09B453
Cena: 1.200.000,-Kč

Obec: Karlovy Vary
Okres: Karlovy Vary
Prodej bytu o velikosti 2+1 v os.vl., v 1.patře panel., zatepleného domu v atraktivní
lokalitě /Stará Role/.
Byt klasický, udržovaný, se zasklenou
lodžií o celkové výměře 67 m2. Nové rozvody elektřiny,
stoupaček apod. Topení ÚT- dálkové, voda i odpady veřejné. K dispozici sklep, kolárna prádelna atd. Příjemné
bydlení - 10 min. do centra. VOLNÝ IHNED!!!
Zn.: 08B375
Cena: 1.510.000,-Kč

Zn.: 12B117

Cena: 3.400,-Kč/měs.

Obec: Česká Skalice
Okres: Náchod
Prodej koncové, řadové
garáže na okraji města
(v lokalitě u hráze
Rozkoše) s dobrým
příjezdem.
Celková
zast. plocha je 21 m2,
garáž má vyšší strop,
el. přivedena, nezapojena. Objekt vyžaduje opravu střechy /
vlnitý eternit/, vrat a omítek. Ihned volná !!

Cena: 4.920.000,-Kč

Zn.:09P442

Perfektní penzion v turistickém centru Krkonoš
i Jizerských hor. V část.
podskl. objektu je restaurace, jídelna - 34
míst, salonek - 22 míst,
bar, kuchyň se zázemím,
WC pro hosty i personál.
V patře foyer, vybavené 4 pokoje /2-4 lůžka/, kancelář-byt.
Ve 2. patře je 5 pokojů /2-4 lůžka/. Pokoje se soc. záz, topení el.
přímotopy, voda ze studny,odpady vlast. ČOV. Opl. parkoviště,
venk. bazén, altán, pozemek 1 707 m2. SUPER STAV!!!

Zn.:09P461

Cena: 10.000,-Kč/měs.
Obec: Náchod
Okres: Náchod

Obec: Vysokov
Okres: Náchod

Cena: 346.000,-Kč

Obec: Rokytnice
nad Jizerou
Okres: Semily

Cena: 700,-Kč/m2

Cena:45.000,-Kč

Obec: Špindlerův
Mlýn
Okres: Trutnov
Penzion ve výborném
stavu, v rezidenční zóně,
s překrásným výhledem.
V přízemí byt / ložnice
v patře/, kuchyň s jídel.
koutem, pracovna 2x
soc.záz., hala, prádelna, kotelna a sklad. V podkroví 4
pokoje s vl. soc.záz, kpacita 9 lůžek, spol.hala, kuch.linka.
Na poz. o celk. výměře 1.600 m2 je zděný domek a 2garáž.
Vč. vybavení.. Sítě, el. 230/400V, ÚT el. + krb.
Zn.: 07P279
Cena: 19.200.000,-Kč
Obec: Kramolna
u Náchoda
Okres: Náchod
Prodej rovinatého,
stavebního pozemku
o výměře 5 283 m2
s dobrým příjezdem,
v překrásné, přírodní
lokalitě na Kramolně.
Možnost prodeje i po částech dle dohody. Na hranici pozemků vede plyn a veřejný vodovod, na poz.
kanalizační řád, el. v dosahu. Příjemný výhled do kraje.
Klidné místo k bydlení.
Zn.: 11Z627
Cena: 350,-Kč/m2

Obec: Vysokov
Okres: Náchod
Zajímavý, rovinatý
pozemek v okrajové
lokalitě obce s dobrým
příjezdem o celkové
výměře 4 013 m2.
Pozemek je oplocený
s ovocnými stromy,
elektrika u hranice voda v dosahu. Vhodné k rekreaci,
zahradničení i k podnikání. V současné době lze postavit
komerční objekt přizpůsobený i k rereaci. Velmi příjemné
místo.
Zn.:10Z545
Cena: 625.000,-Kč

Obec: Červený
Hostelec Horní
Okres: Náchod
Pěkný, rovinatý pozemek o výměře 1 774
m2 na krásném místě,
v klidné, okrajové
lokalitě s vlastním
přístupem. Elektřina
a voda z veřejného řádu v dosahu. Ideální k výstavbě
rodinného domu.

Obec: Starkoč
– Studnice
Okres: Náchod
Prodej
rovinatého,
pěkného
pozemku
v atraktivní lokalitě,
okrajové části obce
o celkové výměře
7 565 m2 / z toho 288
m2 les/. Pozemek nyní kvalifikován jako orná půda- možnost po změně územního plánu pro výstavbu rodinných
domů. Možné řešení inženýrských sítí- zpracován projekt.
Zajímavá investice!!!
Zn.: 09Z443
Cena: 295,-Kč/m2

Obec: Provodov
- Šonov
Okres: Náchod
Pronájem menšího RD
s opl.zahradou 823 m2
a stodolou. V domě je
veranda,dílna, chodba,
kuchyň s linkou, velký
pokoj, dětský pokoj
a nová koupelna. Studna + voda veř., topení ÚT na pevná
pal., 230/400V. Cena bez elektriky. Ihned volné.

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Velice pěkné, udržované, kancelářské prostory 72 m2 v atraktivní
lokalitě – centrum, v 1.
patře zděného domu
a výtahem. Dispozice
– 1velá místnost a 2
menší. K užívání kuchyňka a WC. Topení dálkové, sítě veř.
Cena bez služeb, kauce 14.000,-Kč. IHNED VOLNÉ !!

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Prodej většího bytu
v OV v klidné lokalitě
v panelovém domě v 5.
patře s novým výtahem
a s perfektním výhledem. V bytě chodba,
zděné jádro, balkon
a upravenou koupelnu. Sítě z veř. řádů, topení dálkové.
K dispozici menší sklep a technické zázemí domu. Velmi
příjemné bydlení! Při rychlém jednání VÝRAZNÁ sleva !!

Zn: 11P669

Zn.: 12B121

Cena: 7.000,-Kč/měs.

Zn.: 10Z522

Zn.: 12D171

Cena: 400,-Kč/m2

Cena: 6.000,-Kč/měs

Cena: 1.450.000,-Kč

Obec: Hronov
Okres: Náchod
Pronájem nového bytu
3+kk, 65 m2 v 2. patře cihlového domu,
bez výtahu. V bytě je
chodba, obytná kuchyň s linkou a 2 pokoje. Pěkná koupelna
a WC. Sítě napojeny na veř. řád, topení vl. elektrokote,
plast. okna. Přípojky na TV, internet apod. K užívání slep
a technické zázemí. Vše nové, ve výborném stavu, nedaleko centra. Kauce 15.000,-Kč. Ihned volné.
Zn.: 12B169
Cena: 5.500,-Kč/měs.

Obec: Červený
Kostelec
Okres: Náchod
Druž. byt 1+3 v 1.
podlaží zatepleného
domu o celk. výměře 74 m2 s balkonem
a novým výtahem. Byt
je standardní – větší kuchyň s linkou, 3 pokoje, koupelna a WC, chodba,
na spol.chodbě úložná komora a sklep. Sítě zavedeny
z veř. řádů, topení ÚT dálkové. Po drobných úpravách
příjemné bydlení.
Zn.: 11B650
Cena: 745.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Pronájem bytu 2+kk
v 2. poschodí bez výtahu, o výměře 45 m2.
V bytě není kuchyňská
linka, pouze sporák
na plyn, 2 větší místnosti, koupelna s WC
a plyn. karma. Topení plyn WAW. Po malých úpravách
a vymalování – příjemné bydlení. Cena bez služeb. Kauce
10.000,-Kč. Ihned volné !!

Obec: Jesenice
u Prahy
Okres: Praha Západ

Zn.: 11B649

Cena: 3.400,-Kč/měs

Prodej perfektního, nového bytu v klidné lokalitě výhledem na rybník.
Byt 113 m2, v 1. patře
zděného domu, s vlastní
garáží v 1. NP a další
garáž. stání. Vše nově
zařízeno, vč. spotřebičů a nábytku. K bytu náleží větší místnost v patře přístupná z chodby bytu. Z obývací kuchyně vstup
na spoluužívaný, opl. poz. Topení plyn, sítě veřejné, el. 230/400
V. Nadstandardní bydlení pro náročné. IHNED VOLNÉ!!!

Zn.:09B402

POZOR !!!
MMimořádná poptávka nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA nabízí zajímavé a výjimečné podmínky.
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, nebo mail : reka.na@seznam.cz, www.reka-na.com

Cena: 3.890.000,-Kč

ECHO

www.novinyecho.cz

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek
 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

e-mail: echo@novinyecho.cz
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz
DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
739 694 852
731 252 430

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

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

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

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

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

přijme do trvalého poměru pracovníka na pozici

KONSTRUKTÉR
Nástup možný ihned (dle dohody).
Požadujeme VŠ, případně středoškolské vzdělání. Velmi dobrá znalost
práce s PC a znalost konstrukčního programu AutoCAD.
Praxe v oboru min. 1 rok.
Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností.
Závodní stravování, masérské služby v závodě, pracovní doba od 7:00
do 15:30 h (pružná pracovní doba). Pracoviště Rychnovek 55.
Zájemci kontaktujte p. Bašovou, tel.: 736 483 426,
profesní životopis zašlete na e-mail: jana.basova@jhp.cz

STŘECHY

KOMPLETNÍ
ÚDRŽBY
Y
ZAHRAD
D
724 173 560

PS-STAV
Truhlárna Na Hamrech

OPĚT OTEVŘENA
Adresa: Na Hamrech 872, Náchod
telefon 603 152 150,
email: truhlarna.hamra@seznam.cz

pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

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

24 hodin denně
* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

ROZVOZ ZDARMA

Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český
výrobce jednoúčelových strojů

Provedeme práce

Vhodné pro důchodce
a matky na mateřské.
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř
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NÁBYTEK

Diskrétně

Volejte 728 386 034

str.

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

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

ROZVOZ OBĚDŮ

Tel./Fax: 491 424 522

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

Kuřice
Ve stáří 13 týdnů, barva červená a černá
Červený Kostelec
o
nutn
Chovatelské potřeby
nat
d
e
j
ob
Prodej 27. 9. 2012
Tel. 491 461 414

mob. 774 197 388

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ NA EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND.
Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.
• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI
ZDARMA • VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA
ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA
• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTOMOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE
AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD. TEL. 491459209, 604276771
WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Zahradnictví Žernov
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí
a nabízíme občanům i ﬁrmám špičkové provedení
překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny.
Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva,
obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie,
zemědělství, stavebnictví atd.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.
Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

zahajuje prodej
jablek, brambor
a moštu
z vlastní produkce.
Vše za zajímavé ceny.
Kontakt p. Lexman

603 337 867
Přijďte
ochutnat

Olympiáda pro starší a pokročilé
Téměř 160 soutěžících se sešlo
ve čtvrtek 6. září v havlovickém
Všesportovním areálu. Své dovednosti tu totiž již po čtvrté porovnali senioři ze širokého okolí, a to
ve čtyřech disciplínách Olympiády
pro starší a pokročilé. Soutěžit letos mohli všichni, kteří mají v občanském průkazu rok narození
1947 a nižší, to znamená, že těm
nejmladším mohlo být šedesát pět
let. Olympiáda je určená pro starší a pokročilé především z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. „Těch obcí je

zatím přihlášeno skutečně hodně
a myslím si, že i oproti loňskému
roku tu posun bude,“ předvídal
před začátkem hlavní organizátor
Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice a jeho slova se naplnila. Letos
se soutěžící sešli celkem ze třinácti míst – Vítězné, Vlčic, Pilníkova,
Chvalče, Libňatova, Úpice, Havlovic, Rtyně v Podkrkonoší, Velkých
Svatoňovic-Markoušovic, Domova
důchodců Tmavý důl (Rtyně v Podkrkonoší), Trutnova, Červeného
Kostelce a Lampertic (poslední tři
leží mimo území MAS).

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Z New Yorku
do Náchoda
Přímé přenosy z Metropolitní
opery v New Yorku zahájí 13. října 2012 náchodské kino Vesmír.
Ještě dříve vám však kino nabízí ze
záznamu dvě jejich operní „lahůdky“ - Offenbachovy HOFFMANNOVY POVÍDKY v neděli 16. září
a Straussova RŮŽOVÉHO KAVALÍRA v sobotu 29. září. Předprodej
vstupenek v pokladně kina Vesmír,
Hurdálkova ulice, Náchod
(kp)

Náchoďačka hrála v prestižním orchestru
Pouze tři mladí hudebníci z Česka
si v letošní sezóně mohli zahrát v prestižním Orchestru mladých z Evropské
unie (EUYO – European Union Youth
Orchestra). Náročným výběrem prošla
i Radka Teichmanová z Náchoda, která

v současné době studuje hru na violu
na pardubické konzervatoři.
EUYO vyjíždí na turné dvakrát
do roka, na jaře a v létě. Každé turné
začíná společným soustředěním, kde
se velmi intenzivně zkouší a probíhají
i individuální konzultace s jednotlivými hráči. Jarní turné obvykle trvá tři
až čtyři týdny, letní až pět týdnů. Kromě těchto turné se EUYO zúčastňuje
i krátkodobých akcí, jako byl například
galakoncert 9. května 2010 na Expo
2010 v Šanghaji, kterým vyvrcholil den
věnovaný na Expu Evropě.
Orchestr mladých Evropské unie byl
založen v roce 1978 Lionelem a Joy Bryerovými a skládá se ze 130 nejlepších
mladých hudebníků z 27 zemí Evropské
unie ve věku 14–24 let. Tito hudebníci
jsou vybíráni z přibližně 4000 kandidátů na základě každoroční náročné
přehrávky. Přehrávky se musí účastnit
i ti hudebníci, kteří již do orchestru byli
v minulosti vybráni. Jakmile jsou hudebníci pro daný rok vybráni, jsou přizváni

k přípravě repertoáru, který zahrnuje
významná díla klasické světové literatury předních skladatelů např. Beethovena,
Čajkovského, Dvořáka, Mahlera, Strausse, Stravinského, Šostakoviče a rovněž
díla současných skladatelů, jako je např.
John Adams, György Ligeti, Arturs Maskats a Erkki-Sven Tuur.
Orchestr je jedním z nejdynamičtějších a nejprestižnějších orchestrů světa
a díky spojení vysokých nároků na jednotlivé hudebníky s renomovaným
vedením zkušených dirigentů získal
pověst vynikajícího hudebního tělesa
a vzdělávacího centra mladých hudebníků. Úroveň jeho vystoupení snese
srovnání s nejprestižnějšími orchestry
světa. Více než 90% jeho členů nachází
uplatnění ve významných evropských
orchestrech a daří se jim tak nastartovat úspěšnou profesní kariéru.
Foto: Radka Teichmanová (vlevo)
s violoncellistkou Kateřinou
Blahovou, rovněž z Čech,
před koncertem v italském Bolzanu

Klub lodních modelářů Náchod
zve Všechny příznivce a milovníky lodních modelů na sraz
lodních modelářů k příležitosti ukončení sezóny 2012. Sraz se
koná poslední zářijový víkend od 28.9.2012 do 30.9.2012 v areálu
Autocampu Brodský u Červeného Kostelce. Uvidíte zde Všechny
možné kategorie lodních modelů např. OFFSHORE(rychlé závodní
speciály), Tug Towing, makety skutečných lodí, plachetnice a jiné.
Bude zde představena Novinka českého výrobce MMProducts, závodní tunelový kluzák TRIDENT. Dále zde bude nejrychlejší loď
v ČR. Celý sraz bude doprovázet i modelářská burza. Pro ty, kteří
vydrží do večerních hodin, bude připraveno překvapení v podání
ohnivé show skupiny DARK BREAKERS. Těšíme se na krásné
a pohodové setkání u vody. Kdo má loďku nebo jiné plavidlo rádi ho
přivítáme mezi námi.
Richard Koutný

Tel./Fax: 491 424 522
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Foto: Josef PEPA Voltr

ECHO

Muž roku 2012
Finále této již tradičně konané celorepublikové soutěže se konalo v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě
dne 24. srpna 2012.
Do soutěže se letos přihlásilo 768
uchazečů, do finále jich postoupilo 12,
osm z ČR a čtyři ze Slovenska. Všichni
se utkali v různých, již známých disciplinách, včetně otázek z poroty.
Pochopitelně, jako vždy, se líbila ženskému publiku promenáda ve spodním
prádle. Na všechny finalisty čekaly velmi hodnotné ceny od sponzorů, včetně
účasti na mezinárodní soutěži Mister
International pro vítěze z ČR a SR.
Porota složená z významných osobností z kulturního, společenského a politického života rozhodla, že Mužem
roku 2012 České republiky se stal čtyřiadvacetiletý Robert Anderle z Litovle,
pracovník elektro – rozvaděčů. Mužem
roku 2012 Slovenska byl zvolen Karol
Partika , 29 let z Prešova.
Náchodského finále se letos také
zúčastnil na pozvání hlavního organizátora Davida Novotného, nejkrásnější

muž planety, Mister International 2011,
pětadvacetiletý mladík z Brazilie - Cesar Curti. Tento sympaťák, model a televizní herec byl v ČR poprvé. Kromě
pražských památek, navštívil náchodský zámek, byl přijat i u starosty města
Náchoda. Prohlédl si i další pamětihodnosti v našem regionu. Prohlásil
mimo jiné, že mu zde velice chutnala
grilovaná krkovice.
Večer moderovala Eva Decastelo
s Terezou Zimovou, v hudebním programu vystoupila herečka Ivana Jirešová z „ Ordinace v ….“, zpěvačka Kamila
Nývltová, Victoria a další.
Výtěžek z této akce i ze sobotního
Dne dobrých skutků, kde koncertovaly
známé osobnosti, je věnován
Stacionáři Nona v Novém Městě
n/M., Martinu Zachovi na jeho rehabilitaci ( Muž roku 2009 ) a Ústavu sociální péče v České Skalici.
Na fotografii vlevo Muž roku 2012
Robert Anderle, vpravo Cesar Curti,
muž planety z Brazilie.
Text a foto Ivan Vávra

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.
uvádí v měsíci ZÁŘÍ 2012
* Neděle 30. 9. v 19.00 hodin
* Středa 19. 9. v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Jak se plhovský kluk honil
po učenosti a co z toho vzešlo
Vzpomínka na Jaroslava Suchého
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
* Úterý 25. 9. v 19.00 hodin

R. a M. Cooney:
Tři bratři v nesnázích
Divadelní společnost Háta
Hrají: M. Zounar, A. Gondíková,
F. Tomsa a další
Vstupné: 300, 280, 250 Kč SLEVA
* Středa 26. 9. v 19.00 hodin

Vlachovo kvarteto Praha
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 150, 130, 110 Kč SLEVA

Rok 2012 až 2013
- Kvantový posun lidstva?
Přednáška Mgr. Alžběty Šorfové
Vstupné: 190 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Informačním a cestovním
centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba:
pondělí - pátek
8.00 - 17.30 hodin,
sobota 8.30 - 11. 30 hodin,
tel. 491 420 420.
Sleva 30% na označené
programy pro držitele průkazů
MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při
kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 491 426 531 vstup zdarma.

Více informací na www.beraneknachod.cz
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SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
www.squash-centrum.unas.cz

Squash
Ricochet
Stolní tenis

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

Tel. 602 886 577
Jsme i na FACEBOOKU !

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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