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Příští Echo vychází 7. prosince 2012

WWW.NOVINYECHO.CZ

listopad 1999, otevření stálé expozice 

dějin Náchoda...

  PŘEDVÁNOČNÍ
SLEVOVÉ AKCE 

Prodej hutního materiálu, Prodej hutního materiálu, 
ohýbání betonářské oceliohýbání betonářské oceli

v areálu    NÁDRAŽÍ ČD    Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel :  736 629 911
Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

 VÝKUP 
zlata a stříbra        

24k - 995,-Kč/g, 

14k - 555,-Kč/g

vykup. šperky, zlomky, 

mince a jiné
Po-ČT 9-17h, Pa 9-14h, 

Tel: 774 170 180

Melissa In.G. s.r.o.

Tyršova 63, Náchod

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50%

PRODEJ POUŽITÝCH AUTODÍLŮ

ZDARMA
- ekologická likvidace vozidel i autovraků
- odtažení autovraku
- potvrzení o ekologické likvidaci vozidla  
www.likvidace-vozidel.com

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

ZA VÁŠ AUTOVRAK VYPLATÍME AŽ 1000,-Kč

Otevírací doba: po – pá 8.00 – 15.30 
                                   so 9.00 – 11.00
Velké Poříčí 265 
(u žel.mostu mezi Náchodem a Hronovem)
Tel.: 491 482 513 • Mobil: 603 948 404
e-mail: xtl@seznam.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ 

A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 

TRUTNOV

Ve školním roce 2013/2014 otevíráme maturitní denní studium oborů:

Dále potom tříleté pomaturitní studium na VOŠZ:

• Zdravotnický asistent (také pětiletá dálková forma)
• Zdravotnické lyceum

• Zdravotnický asistent (také pětiletá dálková forma)
• Zdravotnické lyceum

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří 
7. prosince 2012 (15-18 h.) a 12. ledna 2013 (9-15 h.) www.szstrutnov.cz

ŠKOLA S TRADICÍ, ŠKOLA S KVALITOU

www.marety.cz    info@marety.cz

SLEVOVÝ POUKAZ
Pøedstavujeme nový nejmodernìjší pøístroj E-LICHT – SK6

trvalá depilace nové generace
Oblast

Vaše cena 
za 1 ošetření Oblast

Vaše cena 
za 1 ošetření

HORNÍ RET 145,- PŘEDLOKTÍ 1305,-
MEZI OBOČÍM 145,- RAMENA    1305,-

TVÁŘE  435,- PAŽE  1450,-
OKOLÍ BRADAVEK  290,- CELÉ RUCE 1885,-

KRK 435,- HÝŽDĚ 1740,-
BŘICHO OKOLÍ PUPÍKU 580,- PRSA    1740,-

BRADA  580,- LÝTKA 1885,-
PODPAŽÍ    580,- STEHNA 1885,-

TŘÍSLA (BIKINY LINIE) 725,- ZÁDA (CELÁ) 
NEBO CELÉ NOHY 2175,-

INTIMNÍ PARTIE (KOMPLET)  1595,-

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

Objednávky do 23.12., 
platnost poukazu do 31.1. 2013.

Ïábelské štìpení tukù 
– novinka v ÈR

ACTIVE PPC CREM

Akční cena při předložení poukazu je 

pouze pro vás  990 Kč /pův.cena 1390 Kč/

Hubněte v pohodlí domova !!!!!

Vhodné i jako vánoční dárek pro vaše 
nejbližší.



VZPOMÍNKA
Dne 9.11.2012 uběhl 1 rok 

od tragické nehody, kdy 
nás navždy opustila

paní Jaroslava Tylšová 
z Babí.

Dne 26.12.2012 uběhne 
smutných 10 let od úmrtí

pana Josefa Tylše  z Babí.

Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim s námi tichou vzpomínku.
Dcera Jaroslava s rodinou

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

 

Exklusivní pozemek k výstavbě RD v Náchodě pod Vyhlídkou .............................................1 380 000,- Kč                                                                                                            
Pěkný, zděný  byt 3+kk v Náchodě, Duhové ulici, výborný stav .............................................995 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou, bazén, jezírko a garáží Velký Dřevíč  .........................................2 500 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s garáží v Otovicích u Broumova ...........................................1 499 000,- Kč
Zděný byt 3+kk v osobním vlastnictví v centru Náchodě, plocha 74 m2 ..................................899 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Řadový rodinný dům v  Nové Městě nad Metují 
s pěším dostupem do centra. Dům nabízí moderní, 
čisté a pohodlné bydlení o dispozici 4+1 s garáží, 
prádelnou, vinným sklípkem, dílnou a venkovní 
pergolou. Při rekonstrukci byla vybudována nová 
koupelna, zmodernizovaná kuchyně, zrestauro-
vány veškeré parkety (obývací pokoji, jídelna, 
pokojíček).

Víte, nevíte…

Tuřín

 Ve dnech 21. – 22. listopadu se v Praze – Klánovicích konal Gastro Juni-
or Bidvest cup 2012. Jedná se o nejprestižnější gastronomickou soutěž pro 
juniorské kuchaře v České republice. Z naší školy se zúčastnily dvě žákyně. 
Z oboru Kuchař reprezentovala Sandra Kábrtová z 2.A a  z oboru Cukrář 
Bára Pastorková z 1. A.
 Děvčata pod odborným vedením Bc. Jiřího Johna a Davida Jeřábka při-
pravila vynikající delikatesy a zcela zaslouženě získala první, resp. třetí mís-
to. Tím si zároveň s přehledem zajistila postup do celorepublikového kola, 
které se bude konat 17.-19. ledna v Brně. Všichni moc gratulujeme a v dal-
ším kole budeme držet pěsti!
 Dovolte, abychom při této příležitosti představili vítězný recept Sandry 
Kábrtové.
 
Pečená šťavnatá kotleta se žemlovo-bylinkovou nádivkou 

v anglické slanině, doplněná bramborovými rösti, sezónní 

zeleninou a houbovou omáčkou

600g vepřové kotlety s kostí, 70g anglické slaniny, 1 žemle, 20g listového 
špenátu, 1 vaječný bílek, 650g brambor, 70g másla, 100ml vývaru, 30g 
cukety, 20g růžičkové kapusty, 30g petržele, 20g mrkve, 30g šalotky, 5g 
sušených hub, 250g demi-glass, 100ml smetany, krenex, 150ml šťávy z čer-
vené řepy, sůl, pepř, olivový olej

 Kotletu vykostíme, skrojíme, osolíme a opepříme a pečeme. Zbytek 
masa vyšleháme v robotu s bílkem, smetanou, solí a pepřem (vykutruje-
me). Přidáme pokrájenou žemli a špenát. Následně vše zabalíme do an-
glické slaniny a pečeme s párou 170 °C, 30 minut.
 Brambory spaříme a nastrouháme. Smícháme se solí, pepřem a muš-
kátovým oříškem a na másle orestujeme. Hmotu naplníme do tvořítek 
a opečeme po obou stranách.
 Zeleninu (cuketu, mrkev, kapustu, petržel) rozkrájíme na  kostičky 
a  spaříme ve  slané vodě. Orestujeme na  másle a  podlijeme vývarem. 
Osolíme a opepříme. 
 Omáčka: Šalotku orestujeme na másle, přidáme houby a zalijeme vo-
dou. Po chvíli varu přidáme demiglass, sůl, pepř a drcené houby.
 Emulze z červené řepy: Šťávu z červené řepy vyredukujeme, vyšlehá-
me s máslem do husta a ochutíme krenexem a solí.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Talíř plný chutí

a vůní

 V ČR se pěstuje poměrně málo, hlavně ve vyšších polohách. Je nenáročný 
a mrazuvzdorný, nesnáší ale sucho a čerstvě hnojenou půdu. Tuřín jako rostlina 
je menšího vzrůstu. Jeho žluté květy mají drobné okvětní lístky. Bulvy mají na-
sládlou, poněkud peprnou chuť, připomínající něco mezi řepou a opepřenými 
brambory. Konzumuje se vařený, v  polévkách a  přílohách, mladé bulvy jsou 
chutné i syrové. 

Historie
 V 16. století se objevoval tuřín na jídelníčku ve Francii a celé jižní Evropě, 
v  roce 1755 se rozšířil z Holandska do Anglie, kde se stal velmi populárním 
a byl označován jako „ředkvové zelí“.

Zdravotní účinky tuřínu 
• obsahuje málo energie a žádný tuk
• velké množství vlákniny
• vhodné při redukčních dietách
• močopudné a krev pročišťující účinky

Použití
 Tuřín můžeme nakrájet na kostičky nebo kolečka a opékat je podobně jako 
pastiňák, nebo je přidávat do dušených zeleninových směsí a k dušenému masu. 
 Velmi chutná je směs tuřínu a brambor, kterou podáváme k masu nebo ry-
bám. Chceme-li tuříny vařit, oloupeme vrchní část, nakrájíme kořen na koleč-
ka nebo kostičky a vaříme 30 minut. Před podáváním necháme kousky tuřínu 
okapat nebo je osušíme v utěrce. Můžeme zakapat zálivkou z olivového oleje 
a česneku. Fantazii se totiž meze nekladou.

Tereza Moravcová 4. H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 28.listopadu 2012 uplynul jeden smutný rok,

    kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
            tatínek, dědeček, strýc, švagr, 

pan  Václav Voborník z Náchoda
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

             Stále vzpomíná rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přátelům, 
známým a sousedům, kteří se dne 20.11.2012 přišli roz-

loučit do smuteční obřadní síně s panem 

Miroslavem Páslerem 
z Náchoda – Starého Města, 

za slova útěchy, projevenou soustrast a květinové dary.
Velký dík patří i všem jeho kamarádům  

- muzikantům, kteří mu naposledy zahráli.
Zarmoucená rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 29. 11. 2012 by se dožil 80 let

pan Václav Šubrt 
ze Starého Města nad Metují.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Poděkování  Poděkování  
Charitě v NáchoděCharitě v Náchodě
 Děkuji všem pečovatelkám a  sest-

řičkám Charity v Náchodě za příklad-

nou péči ve chvílích, kde se zlomenou 

rukou bych těžko svou situaci zvládla.

 Rovněž děkuji panu MUDr.Grau-

lovi , který mi pomohl při vyřizování 

všeho potřebného. Všem, kteří mi po-

mohli , přeji hodně zdraví, štěstí a tr-

pělivosti v náročné práci pro lidi , kteří 

jejich pomoc potřebují.
S pozdravem  S pozdravem  

Marcela  BartošováMarcela  Bartošová

Cena: 2 990 000,- Kč

SEZNAMTE SE S PROGRAMEM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
 Program celoživotního učení je vzdělávací program Evropské unie pro roky 2007 až 2013, který 

umožňuje získání grantu na mezinárodní projekty ve vzdělávání. Mezi instituce, které mohou pro-

gram využít, patří mimo jiné mateřské, základní, střední a odborné školy. 

CO MŮŽE ŠKOLA OD PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZÍSKAT?

 Zejména peníze pro rozvoj školy a vzdělávání studentů. Cílem programu je celoevropská podpora mezi-
národní spolupráce ve školství, v níž hrají důležitou roli zahraniční studijní pobyty učitelů i žáků. Velký důraz 
je v programu kladen na studium jazyků a osvojování si komunikačních technologií, ale i na podporu mezi-
kulturního dialogu, aktivního občanství, tvořivosti a konkurenceschopnosti. Program má zkrátka pomáhat 
zvyšovat kvalitu ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.

CO MŮŽE ŠKOLA V RÁMCI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ DĚLAT?

 Například si vyměňovat zkušenosti se zahraničním partnerem a spolupracovat na zajímavých projektech. 
Při nich si žáci a studenti zábavnou formou prohlubují své znalosti a rozšiřují jazykové schopnosti. Národní 
agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) podporuje i takzvané mobility, tedy studium či odbor-
né stáže žáků a studentů na zahraničních školách a další vzdělávání pedagogických pracovníků v zahraničí.
Tyto aktivity nabízejí především podprogramy Comenius a Leonardo da Vinci, virtuální prostředí pro mezi-
národní spolupráci škol poskytuje aktivita eTwinning. Ředitelé škol mají možnost získat zkušenosti či navá-
zat nové kontakty díky Studijním návštěvám pro odborníky ve vzdělávání v rámci Průřezového programu.

CO MUSÍ ŠKOLA UDĚLAT, KDYŽ CHCE REALIZOVAT PROJEKT?

 Jednou ze základních podmínek je najít jednoho či více zahraničních partnerů ze zemí zapojených 
do  Programu celoživotního učení. Kromě 27 států Evropské unie je také možné hledat spolupracovníky 
ve dvou kandidátských zemích - Chorvatsku a Turecku - nebo čtyřech členských státech Evropského sdru-
žení volného obchodu, tedy na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

KDE MŮŽE ŠKOLA PARTNERY PRO PROJEKT HLEDAT?

 Například na webových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

najdete odkazy na různé databáze, kde je možné se zaregistrovat a najít si partnera. 

KDE SE UCHAZEČ MŮŽE INSPIROVAT?

 Na výše uvedených webových stránkách naleznete v sekcích jednotlivých podprogramů přehled úspěš-
ně realizovaných projektů z minulých let. Současně jsou zde zveřejněny i termíny pro podávání žádostí.

Zelená stezka
 V  nedalekém polském lázeňském 
městě Duszniki Zdroj byla otevřena 
tzv. Zelená stezka zdraví. Jedná se 
o projekt podpořený ze zdrojů Evrop-
ské unie, který vás provede  zajímavý-
mi místy u našich polských sousedů. 
A na stezce může utužit i vlastní fyzic-
kou kondici poněkud „zostřenými“ 
prostředky – na několika venkovních 
posilovacích stanovištích.  

Domov důchodců 

a ústav sociálním péče 

v České Skalici pořádá

TRADIČNÍ 

VÁNOČNÍ 

VÝSTAVU
V budově domova 

pro osoby se zdravotním 
postižením

Středa 12.12. 2012
od 8 do 17 hodin

Čtvrtek 13.12. 2012
od 8 do 14 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu



RYBÁŘSKÉ 
A MYSLIVECKÉ CENTRUM   

Kostelecká 1204, Náchod - Plhov
NOVINKY r. 2013 - AKCE
DÁRKOVÉ POUKÁZKY

www.rybarina-myslivost.cz
tel. 775 261 853

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

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

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

 Obecné předpoklady  dle  § 4  zákona  č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, 

popř. fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v ČR trvalý pobyt

• dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
• splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 

Sb., v platném znění

Další požadavky
• VŠ v magisterském nebo bakalářském studij-

ním programu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb.
• znalost zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 

56/2001 Sb., zákona  č. 168/1999 Sb. a  zá-
kona č.500/2004 Sb. v  platných zněních, 
výhodou

• znalost správního řízení výhodou
• praxe v oboru nejméně 3 roky výhodou
• znalost místních poměrů a dopravní situace 

v Náchodě výhodou

Předpokládáme 
• dobrá znalost práce na PC
• zkušenost s řízením prac. kolektivů, organi-

zační a komunikační schopnosti
• řidičský  průkaz sk. B

Nabízíme
• předpokládaný nástup do  pracovního po-

měru od 1.1.2013    
• platové zařazení –11.platová třída dle na-

řízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. v platném 
znění

• pracovní poměr na  dobu neurčitou, plný 
pracovní úvazek

Písemná přihláška musí obsahovat
• jméno, příjmení
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu (z důvodu kontaktu 

uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokla-

du o povolení k pobytu
• datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis s přehledem o dosa-

vadních zaměstnáních,  praxi a odborných 
znalostech a dovednostech

• výpis z  evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na funkci vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství 

s místem výkonu práce v Náchodě

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 10.12.2012 na adresu:  
Městský úřad, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, 

Masarykovo nám. 40, 547 61,  Náchod.
Obálku označte „Výběrové řízení – 

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství- neotvírat“. .

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@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@seznam.cz  
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA,

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491/428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod Plhov-stav.poz. 284 m2, všechny sítě, krásné místo a příjezd .............................243.000,-Kč
Úpice Podrač-zděná chata s poz.2304 m2,kolna,bazen, sítě,vybavení .............................395.000,-Kč
Stárkov – menší RD s poz.697 m2,soc.záz., půda,garáž, ÚT pevná+el ............................984.000,-Kč
Libchyně u N.Města n.M. –pěkný RD 1+4, poz.1376 m2, ÚT+krby, sítě ....................1.215.000,-Kč
Červený Kostelec-RD 1+2 a 1+1, garáž, sítě, ÚT plyn + el.,poz.1018 m2 ....................1.955.000,-Kč
Vysokov- stav.rovinatý  poz. 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd ................................. 350,-Kč/m2

Náchod- pronáj. velké garáže 60m2, topení, voda, soc.záz.,el.,dobrý stav ................... 4.830,-Kč/měs
Česká Skalice –byt. Dům se 3 byty / cca 100 m2/, sítě, zahrada 923 m2 .......................2.535.000,-Kč
Červená Hora – pěkný RD 1+3, poz.676 m2, sítě,dílna, soc.záz.,lokál ...........................886.000,-Kč
Vysokov – starší RD +1+4, poz. 3 250 m2, sklep.půda, top.lokál.,sítě ..............................895.000,-Kč
Horní Radechová-řadový RD 1+5 s opl.zahr.445 m2, el.přím.garáž, pergola ...............1.835.000,-Kč
Źďár n.Met.- nový RD 1+5, soc.záz.,terasa, balkon, top.ÚT+ podlah., 644 m2 ...........2.990.000,-Kč
Č.Kostelec Horní – starší RD s poz.2 173 m2, sklepy,chlévy, půdy k vest ......................988.000,-Kč
N. M. n.Met. Krčín – nový byt 3+kk s garáží  v OV, 64 m2, ÚT el.,+ zahrada .............1.290.000,-Kč
Trutnov Kryblice- zděný byt 1+2 v OV, 56 m2, 4.NP, Ú dálkové ....................................788.000,-Kč
Náchod – dr.byt 1+3, 78 m2 v 7.NP, balkon, výtah, pl.okna, ÚT dálk ..............................684.000,-Kč
Miskolezy – opl. ovocný sad 3.293 m2 s buňkou na nářadí, bez sítí .................................225.000,-Kč
Zábrodí – starší RD-chalupa, stodola,garáž, soc.záz.,poz.1415 m2, sítě ..........................395.000,-Kč
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 ..............................545.000,-Kč

Navštívila 

Českou Skalici
 Domov důchodců a  Ústav soci-
ální péče Česká Skalice navštívila 
slavná divadelní, fi lmová a televizní 
herečka, legenda českého herectví, 
paní Květa Fialová. Obyvatelé do-
mova pro seniory, stejně tak i  uži-
vatelky domova pro osoby se zdra-
votním postižením měli možnost 
s  ní besedovat a  dozvědět se něco 
z jejího osobního i hereckého života.
 Herečka svým optimismem 
a  humorným vyprávěním pozved-
la atmosféru všední soboty na do-
konalý kulturní zážitek. Její životní 
elán a  radost z  práce z  ní doslova 
sálaly. Hovořila nejen o svém dlou-
holetém působení v divadle a ve fi l-
mu, ale snažila se seniorům přiblížit 
i svůj osobní život, a zejména to, co 
jí pomohlo najít jeho pravý smysl. 
Tato významná návštěva se stala 
pro seniory, ale nejen pro ně, dal-
ším příjemným společenským i du-
ševním obohacením.

 Iva Kosinková, DiS.,  
sociální pracovnice

Adventní šňůra 

Davida Novotného 
 Neúnavný organizátor společen-
ských a  charitativních David No-
votný v  letošním adventním čase 
opět připravil  šňůru koncerů, kte-
rá se vine celým regionem: Schola  
Gregoriana Pragensis na  vás čeká 
v Náchodě v kostele sv. Vavřince 7. 
prosince od  19 hodin. Bohuš Ma-
tuš, Michaela Dolinová a Michaela 
Nosková se na vás zase těší v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v Polici 
nad Metují 9. prosince v 17 hodin. 
A  jedeme dál.... Adventní koncert 
Zuzany Stirské a  sboru Gosplíček 
v kostele Všech svatých v Hronově 
5. prosince od 19 hodin. Adventní 
koncert „kvarteta“ Matuš, Goldo-
vá, Nosková, Dolinová v  Chrámu 
sv. Mikuláše v Jaroměři 4. prosince 
od  19 hodin. Adventní Mariánská 
mše v  projektu Schola Gregoriana 
Pragensis v  klášteře sv. Vojtěcha 
v Broumově 8. prosince od 19 ho-
din. A poslední perla na adventních 
korálcích...Mariánská mše v kostele 
Nejsvětější trojice v  Novém Městě 
nad Metují 6. prosince od 19 hodin.  

I.patro

VÁŠ SVÁTEČNÍ KLID, 
ZAJISTÍ NÁŠ VÁNOČNÍ ÚKLID!

(kompl. úklid, malování, čištění  

koberců a oken, instalace výzdoby)

6043 35 216 
více na www.JAaMA.cz

Nabízíme k prodeji dvoupodlažní 
budovu v centru města Náchod. 

Dům je částečně podsklepený s půdním prosto-
rem. U budovy 3 garáže a zastřešené stání. Celko-
vá výměra pozemku 1 442 m2. Objekt je napojen 

na horkovod, vodovod, kanalizaci a el. energii. 
Cena dohodou. Tel. kontakt 604 298 855
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Řešetova Lhota 65,

Sídlo fi rmy
Proplast K s.r.o.
Polní 468
Nové Město nad Metují
Tel.: 491 472 927

Výroba
Proplast K s.r.o.
Areál IDA 843

Malé Svatoňovice
Tel.: 499 886 131

okna • dveře • zimní zahrady 

ZIMNÍ AKCE
více na www.proplast-k.cz

Registrováni v programu bezpečná okna 
(www.bezpecnaokna.cz)

ISO 9001 • 100% český výrobce

MOTOREST MOTOREST 
„U DEVÍTI KŘÍŽŮ“„U DEVÍTI KŘÍŽŮ“
- Hotovky, minutky, polední menu- Hotovky, minutky, polední menu
- V pracovní dny polévky, svačiny- V pracovní dny polévky, svačiny
- Svatby, večírky, oslavy - Svatby, večírky, oslavy 
  a další společenské akce  a další společenské akce
- Točené pivo Krakonoš a gambrinus- Točené pivo Krakonoš a gambrinus
- Možnost pořádání fi remních akcí, - Možnost pořádání fi remních akcí, 
  školení, oslav, atd.  školení, oslav, atd.

OPĚT OTEVŘENO!

Motorest „U devíti křížů“, Lhota 123, Červený Kostelec
 tel. 491 462 227, 733 276 577

OTEVÍRÁME pro Vás nový obchod 

Náměstí T.G.M., Náchod - budova bývalé Panoramy

 

Bez názvu-1   1 26.11.12   9:45

 8. listopadu 2012 obdržel 
Josef Mach z Přibyslavi u No-

vého Města nad Metují nej-
vyšší vyznamenání Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska  
,,Zasloužilý hasič,,. Srdečně 
gratulujeme. Hasiči Přibyslav. 
 Ke gratulaci se připojuje i re-
dakce novin Echo. 

Velká knížka 
pro nejmenší
 Na knižním trhu se objevil zajíma-
vý literární počin. Jedná se o knížku 
pro ty nejmenší : Říkanky a  básnič-
ky pro vás, milé dětičky.  Vlastními 
texty, kresbami i vlastním nákladem 
ji do  světa vypravila členka pedago-
gického týmu Střední školy propa-
gační tvorby a polygrafi e Velké Poříčí 
Ing.  Eva Vávrová. Na  knižním trhu 
publikace obsahující „poezii pro 
předškoláky“ občas chybí. Máte-li 
zájem získat tuto originální knížku  
jako například vhodný vánoční dárek 
pro vaše ratolesti , můžete se obrátit 
přímo na autorku na elektronické ad-
rese: vavru.eva@gmail.com

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

- byt 1+1 v OV Hronov (41,7 m2) park u domu,komora, 3p., pl. okna  nové  549.000,-Kč
- byt 2+1 v OV Hronov(55 m2) park u domu,zahrádka, nová kuch.linka sleva 550.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Náchod (55,3 m2) zvýš.přízemí, pl. okna,po revit.,výtah sleva 749.000,-Kč
- byt 3+1 v OV Nové Město nad Metují (63m2)novostavba,zahrádka 1.290.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna,lodžie,1.p,část. vybavený 799.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (78 m2),7.p.,lodžie,dům po revit.,krásný výhled sleva  699.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v České Skalici(65m2)3.p,po rek.,možno do OV,klidná l. sleva  1.099.000,-Kč
- pronájem nebyt.prost. Jaroměř,85m2,viditelnost z hlavní trasy NA –HK,výloha  8.900,-Kč + en.
- RD 3+1s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna 2,850.000,-Kč
- podnik.objekt-výrobna,kanceláře,byt v Novém Městě n.M.,977m2 1,990.000,-Kč
- pension 5xAPT Chvalkovice,1141m2,po rekonstrukci,cena k jednání  3,900.000,-Kč
- pension 2x apartmán Litoboř,1402m2, k podnikání, celkem 6+1  2,490.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2,po rekonstr.,dílna,stodola,sklep  sleva 1.950.000,- Kč
- rod.dům/chalupa 3+kk Nový Ples 772 m2,studna,možnost vestavby sleva  599.000,-Kč
- ideální 1/2 rod. domu 4+1 Náchod,429m2,byt 4+1,dvougaráž, půda nové  1,079.000,-Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el.,vytápění na TP,u lesa sleva  630.000,-Kč
- chata 1+1 v Náchodě,336m2,krb,el.,pitná voda,oploceno,krásné m.  sleva    469.000,-Kč
- rozest. rod.dům 5+1 Miskolezy,337m2,hrubá st. se střešní krytinou sleva    396.500,-Kč
- rozest.rod.dům 1+1/4+1 Dolany,1892m2,hrubá st. s byt jednot.1+1 sleva   1.299.000,-Kč
- st. poz.1414m2 Kramolna-Lhotky,el.,plyn,voda na hranici,krásné m. sleva   490,-Kč/m2 
- st. pozemek 1273m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě  sleva   499.000,-Kč
- st. pozemek 618m2 Bezděkov n.M. inž.sítě,krásný výhled.,asf.cesta sleva  179.000,-Kč
- st. pozemek 500m2,Spy u Nového M. n/M.,sítě u pozemku,v centru nové  199.000,-Kč
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POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

• bez registr
• bez poplatk  p edem 
• odhad zdarma 
tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cztel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180  www.cfservis.cz
Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . Jsme p ímí poskytovatelé a zárove  zprost edkovatelé více v itel . 

OBRA TE SE NA NÁS! 

DÁREK
Ke každému nákupu – zimní 
kapalina do ostřikovačů 3L.

NAKOUPIT U NÁS SE VYPLATÍ!
Bezkonkurenční akční ceny pneu a disků!

          SLEVA NA MONTÁŽ 

                      
               100 Kč za každou zakoupenou pneu

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 12. 2012 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314

nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz platí od 15.12. 2012až 61% 

podzimní 
SLEVA 

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

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Z VAŠICH KOL UDĚLÁMEZ VAŠICH KOL UDĚLÁME
ELEKTROKOLA
Z VAŠICH KOL UDĚLÁMEZ VAŠICH KOL UDĚLÁME
ELEKTROKOLAELEKTROKOLA
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U
dělejte si radost

 ze specializovaných plantáží přesně dle Vašich představ 

a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 16.30 hodin

Prodej vánočních stromků
*  nizoučké či naopak vysoké
*  košaté nebo štíhlé
*  borovice černé, borovice, jedle, 
    smrčky,  smrčky stříbrné



* Prodáme družstevní byt v  České Skalici, 3+1, 
Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. Cena 
Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Prodám DB 2+kk v  Broumově na  Spořilově, 
cena dohodou. TEL.:776 140 211
* Prodám byt 3+1 v  OV, Náchod-centrum, 
1.patro, 72m, lodžie,sklep, cena 999000,- Kč. Tel. 
603 801 179
* Pronajmu útulnou plně vybavenou větší gar-
sonku (53 m2)v klidné lokalitě Náchoda. Byt se 
nachází ve starší zástavbě v 1. patře. V domě pouze 
3 bytové jednotky. Možné nastěhování od  ledna 
2013.Cena: 4.500,- + energie. Vratná kauce 8.000,-. 
Tel. 737 464 578,777 894 422. Foto na: http://www.
muj-bazar.cz/inzeraty/1-1-inzerce-432913-prona-
jem- vybaveneho-bytu.html
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nutné dílčí 
opravy bytu. Cena 340 tis.Kč. Info: 733 131 189.
* Pronajmu garsonku 30m2 v Novém Městě nad 
Metují. Dům je v  klidné části města, zateplen, 
plastová okna, výtah. Možnost připojení vysoko-
rychlostního internetu, příjem digitální TV. Kauce 
15000,-Kč. Volná ihned. Tel 608 323 373
* Pronajmu 3+ kk v Novém Městě n. Met. Může 
být rodina, také 2 - 3 spolubydlící. Nájem doho-
dou, kauce 15000 Kč. TEL.: 605 591 467
* Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 (110m2) v Čer-
veném Kostelci. Součástí pronájmu je zahrádka 
a  větší garáž. Možnost pronájmu od  1. 1. 2013. 
Info: 723 047 689
* Hledám pronájem bytu v  Broumově a  okolí, 
levně, spěchá to. TEL.: 608 908 074
* Prodám druž. byt 3+1 v Náchodě - Starém Měs-
tě. Dům po  revitalizaci 2011, nové výtahy, stou-
pačky, lodžie, plast.okna, zánovní kuchyň vč.vest. 
spotřebičů, rekonstrukce koupelny 2010. K  bytu 
náleží sklepní kóje. Cena 1 150 000,-Kč. RK nevo-
lat! Tel: 602 243 785
* Prodám pěkný, světlý DB 3+1 s balkónem v No-
vém Městě nad Metují. Tel. 777  602  884. Cena: 
999 000,- Kč
* Pronajmu byt v Hronově, 2+1, 64 m2, centrum,-
parkování,slušným lidem.Tel.774 846 099
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě Komenského ul., 
kauce podmínkou. Tel. 777 602 884. Cena: 5 000,- 
Kč/měs.+sl.
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v  Hro-
nově, kauce podmínkou tel.: 774  311  404. Cena: 
4 300,- Kč/měs.+sl
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk(40m2) s  te-
rasou v  1.NP bytového domu v  Dolní Rade-
chové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso, kauce, tel. 
608 90 30 70.
* Koupím byt v Náchodě 1+1 nebo 2+1 spíše cen-
trum. Nabídněte: 775 777 073 Děkuji
* Pron. dlouhod. garsonku s  terasou, 27m2 v 1.
NP, Náchod na  Lipí - naproti hospodě, pl.okna, 
zateplení, nájemné 2.900,-Kč + inkaso, kauce, tel.: 
608 90 30 70.
* Nabízíme pronájem bytů 2+1 a 3+1 v Č.Skalici. 
Kauce nutná, více na tel. 602 204 002
* Nabízím pronájem 2 +kk v  rodinnémo dom-
ku 5km od Náchoda s možností využití zahrady. 
Topení elektřina nebo krbové kamna. Cena 3.300,- 
Kč. Tel. 602 846 331
* Nabídněte k  prodeji byt 2+1, OV, N.Město n/
Met., nejlépe poblíž centra,tel. 602 204 002
* Prodám byt 1+3 v Náchodě sídliště u nemocni-
ce, Bílá ul., nová okna, koupelna, zateplení. K na-
stěhování ihned. Tel. 608 328 900
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem pěkný 
slunný byt 3+1 s  balkonem v  cihlovém domě 
v Náchodě na Brance. TEL.:732 167 291
* Pronajmu byt v Č. Kostelci a Č. Skalici - dlou-
hodobě. Tel. 731 533 700-701
* Prodám byt 3+1 v centru Náchoda. Při rychlém 
jednání výrazné snížení ceny. tel. 725 033 101
* Prodám druž. byt 3+1 74m2 SUN v  Náchodě, 
dům po  revitalizaci, nová kuchyň vč. spotřebičů, 
plast. okna, nové dveře, výhled do  zeleně. Cena 
880.000,-kč. RK nevolat! Tel.733 519 923.
* Pronajmu slunný byt 2+1 po  rekonstrukci 
s  velkou terasou + místnost na  uskladnění věcí 
v  cihlovém domě v  centru Náchoda. Přípojka 
na internet a satelit. Nájem 5.500,- + 2.000,- záloha 
na služby, kauce 11.000,-. Tel.:737 407 528
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Náchodě. 
TEL.:732 167 291
* Pronajmu byt 3+1 v Šonově u Nového Města n 
Met. Tel. 732 135 805 nebo Po-Pa 8-16 602 103 775
* Pronajmu byt 2+1, 1. kat., dlouhodobě v  Ná-
chodě - Bělovsi, částečně zařízený, měsíční nájem 
3500,-Kč + inkaso, 54 m2, volný od 1.2.2013. Kauce 
na celý rok zaplatit předem - 24 000,-Kč. Vážnému 
zájemci. Tel. 607 951 833
* Pronajmu novou garsonku na  Lipím. Nová 
kuchyně, vestavěné spotřebiče, tv, internet. 
Cena 2900,- + 1200,- služby. Kauce 10.000, Tel. 
602 247 247.
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve  Velkém Poříčí, 
200 m od  náměstí. Kuch. linka, sporák, plo-
voucí podlahy, plastová okna, zatepleno. Nájem 
4.000 Kč + 2000 služby. Kauce. Volný ihned. Tel. 
603 49 54 79
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 I. kat.v 
Náchodě - Komenského ul., nájemné 3500,-Kč 
měsíčně + inkaso, vratná záloha 11 500,-Kč, volný 
ihned, tel. 723 461 286
* Pronajmu hezký byt 4+1 v Hronově-Zbečníku. 
Nájem + zálohy na energie 8.275,- Kč/měsíc. Kau-
ce na 2 měsíce. 608 704 875
* PRONAJMU DLOUHODOBĚ BYT 2+1 
NÁCHOD-PLHOV, IHNED VOLNÝ. TEL. 
728 826 486
* Pronájem garzoniery 31 m2 v Náchodě, nájem 
2.500 + inkaso + vratná kauce. Tel. 605  733  937, 
723 240 415
* Prodám družstevní byt 3+1 v  Náchodě - Sta-
rém Městě, po  domluvě částečně zařízený, cena 
820 000,-Kč, tel. 724 977 371

* Sháním na  Náchodsku RD nebo chalupu 
v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek výhodou. Tel 
608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž v Náchodě 
U Cihelny a garáž v centru Náchoda. Volná ihned. 
TEL.:732 167 291
* Vyměním parcelu s  chatkou o  výměře 537 
m2 v  obci Česká Čermná za  pozemek nebo ga-
ráž v  Náchodě. TEL.:491 420  638, 608  426  887, 
e-mail: ant.vlcek@seznam.cz
* Nabídněte chatu, chalupu n. byt v  Úpici, 
Č. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072

* Pronajmu rodinný dům v  Novém Městě 
n. Metují, zrekonstruovaný jako penzion. 
6 pokojů s  příslušenstvím, hala, velká za-
hrada, garáž. Kontakt 605 440 346. Více na 
www.bezrealitky.cz/nemovitosti-byty-domy/
202227-nabidka-pronajem-domu-tresnova
-nove-mesto-nad-metuji

* Prodám staveb. pozemek 1790 m2 v  Dolní 
Radechové před penzionem Tereza 560,-Kč/m2, 
kompletně zasíťovaný. TEL.:608 824 331
* Prodám RD v  centru Hronova se zahradou - 
klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 934 volejte 
do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám chatu na Červeňáku, Dolní Radecho-
vá, voda, elek, suché WC, podezděná s pozemkem 
cca 400m2. Tel 774 334 012
* Koupím malý rodinný dům, chalupu, zděnou 
chatu v Novém Městě nad Metují, tel. 604 677 295

* Prodám garáž U cihelny, Náchod, cena 78000,-
Kč včetně poplatků. Tel 774 334 012
* Prodám RD v  Náchodě Třešinkách v  dobrém 
stavu 3+1 (možno upravit na 4+1) s garáží a malou 
zahradou. Tel. 605 477 866
* Dlouhodobě pronajmu RD 5+kk -Dobruška. 
Nájem 8.000 +kauce. Bez RK a  pouze pro velmi 
solidní zájemce. 777 616 701
* Prodám rodinný domek přízemní v Červeném 
Kostelci ve  vilové čtvrti. Domek je po  celkové 
vnitřní rekonstrukci, celkové řešení je 2 x 2+1 + 
příslušenství, 2x vstup každý zvlášť. Nové Plynové 
topení, elektrika, voda, odpady, kanalizace, plasto-
vá okna, 2x vstupní dveře, podlahy, stropy. Celko-
vý pozemek 650 m2, na pozemku 2 zděné garáže. 
Celý pozemek nově oplocen, automatické otvírání 
brány. Cena 2.450.000 Kč. Dohoda možná. Tel. 
604 974 446
* Pronajmeme garáž v  Náchodě vedle náměs-
tí v  uzavřeném areálu obytných domů. Garáž 
je s  osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. Platba vždy 
na  čtvrtletí předem. Telefon: 777  152  750 v  pra-
covní dny.
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD - novostavba, typ Bungalov 
ve Václavicích, 2,5 km od Náchoda, pozemek 1700 
m2, cena 2,950 mil.Kč. TEL.:603 52 32 69

* Prodám garáž v  Náchodě za  Rybárnou, 
velmi dobrý stav, cena dohodou. TEL.:
603 45 85 37

* V centru Náchoda nabízíme pronájem prostor 
s  výlohou, kuchyňkou a  sociálním zázemím. tel. 
725 033 101

* NEBYTOVÉ PROSTORY - kanceláře, 
služby, Komenského ul. 4 místnosti (možno 
dohromady i  zvlášť), kompletně nově zre-
konstruované, velmi pěkný prostor, nutno 
vidět, možnost reklamy ve  výlohách v  ulici, 
cena dohodou - dohoda jistá, Eva Doležalová, 
739 619 251, dolezalova@agenturasaxana.cz

* PRONAJMU OBCHOD 50 m2 ve  Stárko-
vě na  náměstí. Vše je po celkové rekonstrukci. 
Tel.602 133 173 nebo renestarkov@seznam.cz
* 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 + kau-
ce., 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.
* Pronajmeme nebytové prostory v  domě 
čp.1742, Palachova ulice (bývalé PVT) v  Ná-
chodě, vhodné pro kanceláře,ordinace, příp. pro-
vozovny kadeřnictví apod. Při podepsání 3leté 
smlouvy 8 měsíců nájemného zdarma - úprava 
prostorů dohodou. TEL.:777 130 410
* Pronajmu v  Hronově malou kancelář - nebo 
jako pedikúra, manikúra atd. cca 12 m2, s příslu-
šenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavár-
ny, jiných obchodních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služby. Pro-
story 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
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S  VÝ-
LOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ ;VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKTNÍ 
KANCELÁŘ APOD;NÁJEMNÉ 4.500,-Kč. INFO 
777 302 483, 777 606 464

* Pronajmu byt 3+kk - s  balkonem v  centru 
Náchoda. Volný ihned. Kauce 10  000,-Kč. Tel. 
737 211 973
* Prodám byt 2+0, 65 m2, ulice Duhová, Náchod. 
Slunný, zánovní, zateplený, s velkým balkonem. 
Velmi nízké náklady na bydlení. Převod do osob-
ního vlastnictví v  roce 2019, zaručeno smlouvu. 
Byt se skládá z velkého obývacího pokoje s kuchy-
ní 32 m2, ložnice, chodby, koupelny, WC a sklepa. 
V  bytě je nově položená plovoucí podlaha. Byt 
je bez dalších investic. Cena 895  000,-Kč. Tel. 
606 62 93 01
* Pronajmeme byt 1+kk - s  bonusem v  Novém 
Městě nad Metují - v  centru. Nájemné 3000,-Kč 
+ inkaso + kauce. Pozor bonus! 2x první nájem-
né zdarma. Nejlépe paní ve  středním věku. Tel. 
776 224 358
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Náchodě za ná-
jemné + kauce 14.000 Kč. Volný po  dohodě. Tel. 
73 94 16 805
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě n.M. v Krčí-
ně. TEL.:777 567 587
* Prodám nadstandardní DB 3+1 po celkové re-
konstrukci v Novém Městě n.M. na Malecí. Cena 
1,2 mil.Kč. TEL.:602 100 619
* Pronajmu v novostavbě slunný byt 2+kk s tera-
sou v Novém Městě n.M., kuchyňská linka včetně 
spotřebičů, parkovací místo. TEL.:736 654 889
* Pronajmu byt 1+1 v  Novém Městě nad Me-
tují - Malecí. Byt je v  přízemí panel. domu. Ná-
jem2200,-Kč inkaso 3540,-Kč. Kauce nutná. Volat 
po 18h na tel. 734 681 375

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 na  sídlišti 
u nemocnice. TEL.: 776 352 865

* Pronajmu byt 1+1, 32m2, v OV v Novém Městě 
nad Metují. Nová plastová okna, nová kuchyňská 
linka, vlastní plynové vytápění, pl. sporák. Volný 
ihned. Cena za  pronájem Kč 3.000,- + inkaso + 
vratná kauce. Tel. 491 419 644 nebo 739 454 898.

* Dlouhodobě pronajmu částečně zaří-
zenou garsonku v  centru Náchoda. TEL.:
608 730 881

* Prodám byt 3+1 v  OV, sídliště Branka, Ná-
chod, 3.p., lodžie, hezký výhled. Tel. 603 966 988 
od 18.00 do 20.00. RK nevolat.
* Prodám, případně vyměním (za  Náchod) byt 
v OV 3+1 v Trutnově. TEL.:605 474 686
* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 
po  celkové rekonstrukci, cena dohodou. TEL.:
720 285 468 RK NEVOLAT !
* Pronajmu pěkný byt 1+1 34 m2, 2.NP v Novém 
Městě n.M., Malecí, novější výstavba Nad Stadio-
nem. Po celkové rekonstrukci, zděné jádro, plasto-
vá okna, plovoucí podlahy, venkovní žaluzie, nová 
linka, dům kompl. zateplen, JZ orientace. Vratná 
kauce 10000,-Kč. TEL.:774 216 172
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 v Nácho-
dě ul. Kamenice. Byt je po rekonstrukci a je v něm 
všechno nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou 
linkou včetně nových spotřebičů a lednice. K dis-
pozici nová sklepní kóje a sušárna na prádlo. Cena 
nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblémo-
vé a  solventní zájemce. Kauce 8.000 Kč. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 

V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200M 
OD  NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + 200,-Kč 
ZÁLOHY+ ELEKTŘINA  INFO 777  302  483; 
777 606 464
* Pronájem bytu 3+1 v  centru města Náchod 
u  Okresního soudu. Ulice Palachova 1457.Ná-
jemné 5000+služby 2000, elektriku si platí sám 
nájemce.Tel.:775 061 233.
* 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 topi-
dla, 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.
* 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
* Pronajmeme zrekonstruovaný byt 3 + 1 (83,59 
m2) v Červeném Kostelci, Koubovka 1196. Měsíč-
ní nájem bez služeb Kč 5.100,--, jistina Kč 15.300,-. 
Info: 733 131 189.

* Pronajmeme byt 1+kk, 34 m2 v  Hronově. 
Tel: 777 477 977 v pracovní dny

* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel.777 06 04 69, 
608 11 00 41

* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 2 + KK 
v  Hronově a  Velkém Dřevíči na  Špici, kau-
ce nutná. Parkování u domu, internet, DVBT, 
satelit v každém bytě. Tel. 602 133 173, email 
renestarkov@seznam.cz

* Pronajmu garáž se zavedenou elektřinou v Ná-
chodě (za  bývalým okresem). Nájem 1000,-Kč. 
TEL.:608 145 098
* Prodám v Červeném Kostelci novostavbu RD 
4+kk v žádané lokalitě. Pozemek cca 700 m2, nut-
no dokončit vnitřek, rychlé jednání - výrazná sleva 
z ceny. TEL.: 608 245 634
* Sháním rod. domek Náchodsko, Jaroměřsko. 
Tel: 774 777 073
* Nabízíme k  prodeji nemovitost vhodnou 
k podnikání v Novém Městě n.M. v průmyslové 
zóně v areálu Nového Eltonu ul. Náchodská. Jed-
nopodlažní budova má výrobní, skladové a  kan-
celářské prostory. Nemovitost má celkem 1080 m2 
plus volnou venkovní plochu 1000 m2. Budova je 
jednopodlažní, dlouhá 83 m a široká 13 m s dob-
rým přístupem. Cena dohodou. Info: 602 273 336

* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRO-
DEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATE-
LIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. INFO 777 302 483, 
777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁLOHY; 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* Prodám garáž v  Náchodě -Brance, 22,5 m2. 
Tel. 602 411 651, cena: 180 000,-Kč
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory I.pa-
tro 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 Te-
sca, které byly užívány jako dílny /možno přebudo-
vat 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

* Prodám dámské jízdní kolo zn.AUTOR model 
THEWA v záruce - pro vyšší postavu. Cena 5000,-
Kč. TEL.:603 730 636
* Prodám smrkové dřevo v délkách 1,8 m - 700,-
Kč/m3 - hrubou štěpku - špalíčky, pytlované - 800,-
Kč/m3. TEL.:776 146 571
* Prodám el.sporák MORA s grilováním v dob-
rém stavu. Cena 500,- Kč. TEL.:491 420  638, 
608 426 887, e-mail: ant.vlcek@seznam.cz
* Prodám péřové deky 2 ks, nová sypka. Levně. 
TEL.:777 595 991, 490 504 723
* Prodám akum. kamna 5 kW a  6 kW, válenda 
s úlož.prost., 1 m kuch. linka s dřezem, pedikérská 
vanička. Cena dohodou. TEL.:721 504 663
* Prodám vepřové půlky - 68 Kč/1 kg, + droby 
zdarma, dále brambory - 7 Kč/1 kg, vše bez che-
mie. tel. 773 914 858
* Prodám pec na keramiku ROHDE TE60-MCC 
r.v.2007, provoz 1 měsíc, max. teplota 1230 C, 
vnitř. roz. 400x450 mm, cena 25 tis.Kč. TEL.: 
608 93 13 14
* Prodám litinový kotel UT 26 kW uhlí, 18 kW 
dříví, 5 let v provozu, vhodný pro RD, popř. vět-
ší byt. Možnost vidět v provozu. Levně, dohodou. 
TEL.:777 130 410
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájem-
ci volejte 720 581 277

* BOWLING ČTYŘDRÁHA - r.v.2008, sta-
věč kuželek MC2 bezšňůrová technologie, 
automatický skórovací systém Steltronic, 
dvě dráhy s  elektromechanickým bumprem. 
Ve výborném stavu. K okamžitému odprodeji. 
Cena dohodou. TEL.:777 575 905

* Prodám novou líheň pro drůbež, cena 2200 Kč, 
zimní cena !!! Tel. 733 483 672
* Prodám ječmen, trikitale 450 Kč, krmná řepa 
200 Kč/q, pytle výměnou nebo 20 Kč/ks, našroto-
vané + 50 Kč. Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím šlapací autíčko - starší dětské. Tel. 
603 173 075
* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice, fo-
tografi e a mapy (i celou sbírku), staré knihy (i ce-
lou knihovnu z  pozůstalosti), starožitné obrazy, 
grafi ku, hračky, technické předměty, vyznamenání 
i jiné vojenské předměty, staré sklo, porcelán a jiné 
starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky zn. ITES, 
KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na bowden, auto-
dráhy, 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, ko-
miksy 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

* Výklad Karet,věštecké poradenství. Zeptej-
te se, karty odpoví. Monika 604 893 915

* Práci z  domu manuální, administrativní 
spolehlivým pracovníkům nabídnu na  tel.
606 930 540

* ZAHRAJI - pro děti, včetně soutěží, večír-
ky, srazy apod. Mikuláš i Silvestr - volný ter-
mín. TEL.:606 600 918

* Důchodkyně nabízí doučování ČJ a RJ, korek-
tury českého textu, překlady z RJ. Tel. 605 776 604
* Hledám doučování anglického jazyka pro žáka 
9 ročníku v Hronově tel 724 360 629
* Zdravé hubnutí s poradcem www-hubnete.cz
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a  žehlení prádla. 
TEL.:737 564 496

* Čivava - nabízím strakaté pejsky do zodpověd-
né a milující rodiny. Odčervení, očkovaní, čipova-
ní. TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Ustájíme Vašeho koně. Náchodsko. TEL.:
776 707 735
* Daruji černobílé tříměsíční koťátko. Umí 
na WC. Jen do dobrých rukou. Tel. 603 483 426

* 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 podvozek jednoosého přívěsu za trak-
tor s  bržděnou nápravou na  pneu 10/15, rozměr 
podvozku š.1,9 d.5 m. Dále vyklápěcí korbu z Avia 
30, cena dohodou. TEL.:491 424 754
* Prodám RENAULT KANGOO za  30  000Kč. 
Rok výroby 1999, uvedení do  provozu r. 2000. 
Barva tm. modrá metalíza, míst k sezení 5, dveře 
5x, klimatizace manuální, centrál, el.okna, mo-
tor 1, 4benzín, letní kola 6+1ks + 4x zimní obu-
ty, střešní nosič. V  poslední době se udělaly tyto 
opravy r. 2012 výměna předních a  zadních brzd, 
r.2011 generálka klimatizace, nově repasovaná 
zadní náprava. Prodám prvnímu zájemci. TEL.: 
776 244 127 
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BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

PRODÁM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421
 

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekonstr......2,49 mil.Kč, Teplice n/M-Chata po rekonstr.-krás.koupelna,polosamota,i k ubytování .........2,19 mil.Kč
N.Město n/M.-Nové,slunné zděné byty,OV,1+kk s terasou (49 m2),Březinky......1.195.000 Kč,3+kk (63 m2) v RD,zahrada,OV,Krčín.......1,19 mil.Kč
Náchod-Luxus.RD-novostavba (6+kk),ohřev-vrty 90m-vše nutno vidět......5,99 mil.Kč,Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,poz.až 1000 m2 ....... více v RK 
Č.Skalice u náměstí-RD (7+1),prodejna+bar......2,99 mil.Kč,Náchod-ul.Žižkova (u nádraží)-RD po rekon.s 2 byty+komer.prostory ......2,29 mil.Kč
N.Město n/M.-RD(4+1),histor.část-u náměstí,k rekonstr....1.085.000 Kč,Hořenice u Jaroměře-Dvougener.RD,2x3+1,poz.2481 m2 ......2,99 mil.Kč
Náchod-ul.Pražská-Pronájem prodejny (80 m2),parkoviště.......15.000,-Kč/měsíc,N.Město n/M-Exkluz.kancelář v centru ( až 117 m2) .......... k jednání
Nahořany u N.Města n/M-Novostavba 4+kk,před dokončením,poz.912m2.....2,29 mil.Kč,Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,garáž .....1,39 mil.Kč
Dobruška-Výrob.+sklad.objekt po rekonstr.-1285 m2.......4,65 mil.Kč i pronájem, Chvalkovice-RD po rekonstr.,zahrada k výstavbě ..........1,75 mil.Kč
N.Město n/M.-František-Nadst.vybavený byt 3+1 s garáží......1.699.000,-Kč+Pronájem vybaveného,rodin.penzionu,krásná zahrada ..........dohodou
N.Město n/M.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí.....k jednání, Zděný 2+1 OV,možnost 3+1,centrum-ul.Klosova,2 sklepy......dohodou
Náchod,N.Město n/M.,Slavoňov, Jestřebí,Č.Skalice,Bohuslavice,Roheničky u Č.Meziříčí-Atrakt.poz.k výstavbě RD a rekreaci ........... od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úklid sněhu

- úpravy terénů i zednické práce.

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

KOMÍNY
Vložkování komínů • Třívrstvé komíny 

Nerezové kouřovody • Komínové nástavce

Tel. 777 055 942
www.kominy.euweb.cz

Čas na změnu! Blíží se r. 2013, 

blíží se daňové přiznání!
Vedení účetnictví, daňová evidence, daňová 

přiznání PO,FO, silniční, nemovitosti, DPH
Fyzické i právnické osoby.

Základní účetní a daňové poradenství zdarma 
pro dlouhodobé klienty (při kompletním vedení)

Ekonomické poradenství –zakládání fi rem, 
registrace fi rem, poskytnutí sídla.

Dajkon spol. s r.o.,   
dane@dajkon.cz,  ucto@dajkon.cz,  

nachod@dajkon.cz,  tel. 774 733 040 
www.dane.dajkon.cz

Příznivé ceny,  dohoda s klientem 

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT 

NA FINANČNÍM TRHU? 
Máte chuť využít kvalitní zaško-

lení, karierní růst a náborový 

příspěvek ve výši 60 000 Kč? 

Tel.: 725 838 720 
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ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

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

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

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

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, 

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám 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.

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 728 242 789
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  110 989
Náchod a okolí 725 317 668

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

LOŽISKA-HYDRAULIKA

Náchod na Klínku
Již více než deset let pro vás v Náchodě zajišťujeme:

• kompletní sortiment ložisek
   • lineární ložiska a vodící tyče
   • příslušenství pro ložiska, sady do kol automobilů skladem
   • gufera
   • řemeny klínové a ploché, řemenice
   • válečkové řetězy a řetězová kola
   • ozubená kola
   • lepidla

• hydraulické hadice, výroba na počkání
   • hydraulická šroubení a rychlospojky
   • pneumatické hadice a šroubení

• opravy hadic pro serva a klimatizace automobilů

Tisíce položek okamžitě skladem, výroba na špičkové výrobní lince.
Ceny na úrovni internetových, pro fi rmy výrazné slevy a výhody.
Dovoz zboží k zákazníkovi zdarma.

Náchod na Klínku, Dobrovského 1475 (z Náchoda směr Kramolna)
tel. 491 426 693, 491 423 711, fax: 491 423 795

Non stop linka: 608 815 672, výdej mimo pr. dobu není zpoplatněn
...u nás na zavřené dveře nenarazíte !!

www.loziska-nachod.cz

Firma MAVET CZ s.r.o., 
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

přijme do trvalého poměru pracovníka na pozici: 

MISTR/OVÁ OBROBNY

Nástup možný ihned. 

Požadujeme SŠ vzdělání (příp. vyučení v oboru), min. 3 roky praxe na obdobné pozici, 
znalost  technologie obrábění kovů, základní znalost práce na klasické frézce 

a klasickém soustruhu podmínkou. Dobré organizační schopnosti a dovednosti, 
schopnost si utvořit a udržet respekt. Znalost MS Offi  ce a práce s PC, zručnost, 
samostatnost, technické myšlení, zkušenost v čtení a používání technických výkresů 
při zadávání práce interně, ale i externě u kooperantů. Schopnost stanovit a v průběhu 
výroby dodržet technologický postup. Podmínka řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič.

Náplň práce:  Zajištění výroby hl. nerezových dílů dle výrobní dokumentace v potřebné 
kvalitě, termínu a s maximální hospodárností. Stanovování technologických postupů, 
rozhodování o zadání nevhodných dílů pro vlastní výrobu do vhodné kooperace. 
Koordinace a řízení každodenních výrobních činností. Řízení, motivace a hodnocení 
podřízených.  

Nabízíme měsíční plat dle dohody a předvedených pracovních výkonů a dovedností. 
Závodní stravování a masérské služby v závodě. Pracovní doba od 7:00 do 15:30 h.

Pracoviště Rychnovek 55. Zájemci kontaktujte p. Bašovou, 

tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

KANADSKÉ DŘEVOSTAVBY 

NELSON HOMES 

PŘÍMO OD VÝROBCE.
STAVTE SAMI,

UŠETŘÍTE AŽ 50%
NEBO VÁM STAVBU ZAJISTÍ 

WWW.DREVOSTAVBYKANADA.
CZ /dealer 

Také hledáme nové distributory, 
stavaře pro EU 

více info: gtupy@shaw.ca

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. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ NECHCE SE VÁM VAŘIT ?
Naše fi rma SATO Hradec 

Králové, v.o.s. Vám nabízí
- dovoz obědů k Vám domů, 

do zaměstnání nebo do Vaší fi rmy
- možnost stravování v naší jídelně 

v Jaroměři směrem na Josefov, 
za dvojitými kolejemi

- výběr z pěti druhů jídel + polévka
- cena od 60,00 Kč, doprava zdarma

- bereme stravenky

Tel.: 607 582 455, 723 174 499 
e-mail: sato.simek@seznam.cz

SLEVA
40%/ 1hod.

Kudowa-Zdrój
Willa Sielanka

Tel. 0048 509 663 463

www.azymutwojcik.eu
platnost do 27.12.2012 r.

SQUASH
(zdarma zapůjčení rakety)

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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KOČÁRKOV
www.kocarkov.cz
na ploše 100 m2 nabízíme za INTERNETOVÉ CENY:
Kočárky: X-Lander, Mutsy, Quinny, Jedo, Tako, Espi-
ro, Peg-Pérego, Roan, Dorjan, Maxi-Cosi, ABC Design, 
V-Cross, V-Travel, Babydesign Autosedačky: Cybex, 

Romer, Maxi-Cosi, Caretero, New Buddy

Přijďte své děti obléci do kvalitního prodyšného zimního outdoor oble-
čení s vodním sloupcem 5000mm. V nabídce máme overaly vel. 80-92 
od Kč 990,- . Zimní komplety bunda + kalhoty vel. 80-128 od Kč 1290,-

Postýlky, matrace, vaničky, lehátka, sety po-

vlečení, nábytek, hračky, kojenecký textil, po-

třeby pro maminky a  miminka – Avent, MAM, 

Tommee Tippee, Canpol

Náchod, Hurdálkova 357 /vedle kina Vesmír/ 

Těšíme se na Vaši návštěvu, poradíme, pomůžeme 

s výběrem toho nejlepšího 

pro Vaše nejmenší.

MARTINA BART KOVÁMARTINA BART KOVÁ   
tel. 606 832 672 • www.martinabartunkova.cz

• přístrojová pedikúra • manikúra
• permanentní lakování • gelová modeláž nehtů
• obchodní zastoupení fi rmy MK Profi nails
- vánoční akce na všechny produkty - 10% 
   (platí pouze při přímém prodeji ve studiu)
- každé pondělí 13 - 14.30h 
   nebo v jiném čase po tel. domluvě
- prezentace
- www.mkprofi nails.cz, bartunkova@mkprofi nails.cz
• dárkové poukazy

LENKA GRULICHOVÁLENKA GRULICHOVÁ   

tel. 605 887 721
• přístrojová pedikúra
• permanentní lakování
• permanentní řasy metodou "řasa na řasu"
- vánoční akce nový set za 1.000,- Kč
• dárkové poukazy

PEDIKÚRA - MANIKÚRA

GELOVÉ NEHTY - PERMANENTNÍ ŘASY
Náchod, Hurdálkova 379 (vedle Městské policie)

T šíme se na Vaši návšt vu
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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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Okénko 

energetického poradce 
 Autor Vašeho oblíbeného a aktuálního seriálu, spolu s redakcí novin Echo, 
Vám  dopřejí  trochu klidu v předvánočním shonu. Další díl naleznete v příští 
vydání. Přesto své dotazy můžete stále adresovat  na níže uvedené kontakty.

Za energetickou poradenskou společnost: Optimal-Energy.cz a.s., Brno
  Mgr. Michal Bors, 

generální reprezentant, 
Kancelář : 
Česká Skalice, Husovo náměstí 22, Tel: 731 508 654, 733 520 512, 
e-mail – mbors.optimalenergy@seznam.cz.   www.optimal-energy.cz
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K dispozici nový 
dětský koutek 
pro Vaše děti

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD

www.squash-centrum.unas.cz

SPORTUJTE 
BEZ STAROSTÍ!

K dispozici nový 
dětský koutek 
pro Vaše děti

Tel. 602 886 577
Jsme i na FACEBOOKU !

Hotel ELKO
v Náchodě

VÁS ZVE NA PRAVIDELNÉ 
TANEČNÍ VEČERY 
S KAPELOU „FONTÁNA“

KAŽDOU SOBOTU 
OD 20.00 HODIN

REZERVACE NA TEL : 
608 824 331

www.elkohotel.cz

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme v prosinci 

při následujících programech:

PROSINEC  2012

čtvrtek   6.12.  od 14.oo hod.   
. „Vánoční koncert“ 

dechového orchestru žáků 
ZUŠ z Police n. M. 

pod vedení svého učitele  p. Fialy;

čtvrtek  13.12.  od 14.oo hod. 
„Vzpomínky z Chorvatska 

– Brač, Mostar“
pro nás připravil a promítne  

p. M. Hlaváč;

m programové čtvrtky 

e sejdeme v prosinci 

h:

čtvrtek  20.12. od 14.oo hod.  
posezení u vánočního 
stromečku s cukrovím 

a při poslechu  vánočních melodií 
v podání orchestru A. Rieu

čtvrtek 28.12. od 14.oo hod.  
tradiční „SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA“

- přijďte se pobavit, zatančit i zazpí-
vat si  za doprovodu hudby „FRČÍ“ 

p. F. Čížka.
Občerstvení bude zajištěno.

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro 

nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR. 

 Územní organizace diabetiků v Náchodě 

Pořádá ve středu 5. 12. od 15.oo hod.  

„Mikulášskou zábavu“  v klubovně Harmonie 2.

Program připravila p. Hana Holá,  hudební doprovod  „FRČÍ“ p. F. Čížka,

čímž se nabízí pěkné pobavení.

Artis Pictus – Mladí umělci pomáhají Kontu BARIÉRY
 Letošní podzim byl ve zname-
ní velkého úspěchu žáků Střední 

školy propagační tvorby Velké 
Poříčí, kterého dosáhli v  rámci 

celostátní soutěže výtvarných škol 
Artis Pictus. Účastníci malovali 
na téma Souznění barev společně 
se známými osobnostmi z  umě-
lecké scény. Této prestižní soutěže 
se zúčastnilo celkem 35 škol. O to 
větším úspěchem je celkově třetí 
místo, které získali mladí výtvar-
níci z  Velkého Poříčí. A  to nej-
důležitější na závěr. Díla byla vy-
stavena a  vydražena, výtěžek byl 
věnován prostřednictvím Konta 
BARIÉRY na  pomoc nemocným 
se svalovou dystrofi í. 

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby 

a polygrafi e Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Mikulášská 
besídka 
 V hostinci U Hanušů ve Velkém 
Poříčí se v neděli 2.prosince usku-
teční již tradiční Mikulášská be-
sídka – od  14 hodin. Děti a  jejich  
rodiče či prarodiče se mohou těšit 
na  pestré odpoledne  plné zajíma-
vých soutěží. Občerstvení připrave-
no! Akci organizačně zajišťuje MO 
ČSSD Velké Poříčí a  OVV ČSSD 
Náchod. 

Čertovské „Vánoce v Opočně“
 Ani ve  škole nemohou chybět 
„čertovské“ Vánoce. Ty pro vás letos 
připravili žáci a zaměstnanci Střední 
školy a  Základní školy Nové Město 
nad Metují, pracoviště Opočno pod 
tradičním názvem „Vánoce v  Opoč-
ně“ na víkend 1. a 2. prosince od 8,30 
do 16,00 hodin. 

 A  když se vám v  pekle přestane 
líbit, můžete se o  dalším víkendu 
vypravit na  zámek. A  kam? No pře-
ce do Nového Města nad Metují. To 
tady žáci a  zaměstnanci stejné školy 
připravili také tradiční Vánoce s kvě-
tinou“. Ty se konají ve dnech 6. až 9. 
Prosince.       Mgr. Jana Melicharová
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