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Prodej hutního materiálu,
ohýbání betonářské oceli
v areálu NÁDRAŽÍ ČD Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

WWW.NOVINYECHO.CZ

PŘEDVÁNOČNÍ SLEVY
NA CELÝ SORTIMENT

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

KOŽENÁ
GALANTERIE
NOVÁ
KOLEKCE
ŠKOLNÍCH
AKTOVEK
A BATOHŮ
 kabelky
VÝLOHA

KAMENICE 142, NÁCHOD
po - pá 9.00 - 17.00
so
8.00 - 11.30

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz
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Máme dostatek vzduchu
i pro Váš soudek

50%

Ani chladné, téměř zimní počasí neodradilo více jak stovku
běžců a běžkyň při 15. ročníku
Mikulášského běhu, který v Dukelském lese pořádal v neděli
2.12.2012 Atletický oddíl Hvězda SKP Pardubice, za který závodí všichni svěřenci trenéra
Jiřího Vondřejce z Náchoda.
Závodu pochopitelně asistoval čert a anděl s Mikulášem.
Každý z účastníků si z Pardubic
odvezl dárek a nejlepší i věcné
ceny.
Škoda jen, že při cestě na závody došlo k havarii vozidla, které vezlo naše další mladé atlety.
Naštěstí se nikomu nic nestalo,
ale závodů se již z časových důvodů nikdo nemohl nezúčastnit.
Trenér Jiří Vondřejc
Slavnostní otevření nového
úseku cyklostezky pod Slánským mostem v Náchodě Bělovsi
u hraničního přechodu s Polskem
proběhlo 13.listopadu. Dochází
tak k zvětšení bezpečnosti cyklistů i chodců, kteří nyní museli
přecházet přes čtyřproudovou
hlavní silnici vedoucí do Polska.
Na financování stavby se Městu
Náchod podařilo získat dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Foto kp

Mikulášský běh

Přivítání Betlémského světla
“Buďte světlem světa,
v Náchodě
ať svítí vaše světlo před lidmi…“
Po roce se opět brněnští skauti vydají v sobotu 15. 12. 2012 do Vídně
převzít od svých rakouských bratrů
Betlémské světlo pro Českou republiku.Trasy vlaků vedou přes celou
Českou Republiku do všech jejích
koutů. Přesné stanice můžete najít
na http://www.betlemskesvetlo.cz/
app/rozvoz.html. Dne 22.12. v 15:00
na vlakové nádraží přijede Betlémské
světlo, kde ho převezmou náchodští
skauti a vyrazí na pochod na Masarykovo náměstí, kde ho budou rozdávat
od 15:30 – 16:00. Pak se vydají na návštěvu domovů důchodců a k lidem,
kteří světlo potřebují. Během vánočních svátků se může zapojit i široká
veřejnost do dlouhého řetězu těch,

kdo se snaží přinést lidem kolem nás
s malým plamínkem z Betléma i radost z toho, že nejsou sami, že na ně
někdo myslí. Připomenout sobě i jiným, že vánoce nejsou (jen) bohatě
prostřený stůl, hromady dárků pod
stromečkem či pozlátko vánočních
ozdob, snažících se nás oslnit svým
leskem. Vezměte s sebou lucernu
a dřevěné špejle na přenesení plamínku z Betléma do vaší lucerny. Světýlko
pak předávejte dál. Zastavte se u bývalých členů oddílu, u starších lidí
v sousedství, navštivte domov seniorů
a potěšte je svou návštěvou. Budou mít
radost, že si na ně někdo vzpomněl
a zanechte jim jako dárek Betlémské
světlo, jako symbol přátelství a naděje.

ECHO

www.novinyecho.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 4. prosince jsme vzpomněli již 7.výročí,
kdy podlehl zákeřné nemoci náš syn,

e-mail: echo@novinyecho.cz

NOVĚ OTEVŘENO

KADEŘNICTVÍ

Klára Krymová

pan Jaroslav Poláček.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiče, syn Tomáš s rodinou
a Jiřina – sestra s rodinou

DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ
Českoskalická 161
Náchod
mob: 725 860 933
tel: 491 424 581

Tel./Fax: 491 424 522

Vkusně rekonstruovaná stylová chalupa
z roku 1866 s roubením v klidné, příjemné
obci Česká Metuje v CHKO Broumovsko.
Udržovaná nemovitost je celoročně velmi
dobře přístupná z asfaltové komunikace. Při
info: 777 602 884
postupných rekonstrukcích byly zachovány
Cena:
1
290
000,Kč
www.realityeu.com
kamenné pískovcové prvky i uvnitř interiéru.
Byt 4+kk v OV, 2 terasy v Novém Městě nad Metují .........................................................2 190 000,- Kč
Stavební pozemek se stavbou garáže Náchod - Trubějov ....................................................... 280 000,- Kč
Obytné venkovské stavení Horní Radechová .....................................................................1 200 000,- Kč
Rodinná vilka v Dobrušce „na Belvederu“, okrasná zahrada, garáž ...................................2 290 000,- Kč
Firemní oplocený objekt do pronájmu v České Skalici, kanceláře .............................. 35 000,- Kč/měs. + sl

Talíř plný chutí
a vůní
Adventní pečení

Co je bowle
Bowle znamená v angličtině mísy. Vhodná nádoba pro přípravu je skleněná terina s pokličkou (díky pokličce zabráníme vyprchání aroma). Servírujeme ve skleněných šálcích se lžičkou. Základní ingrediencí je víno.
Dále se přidává cukr nebo cukrový sirup, ovoce a nápoje, které obsahuje
bublinky – soda či sekt. Chceme-li zvýraznit chuť, použijeme ještě kvalitní
likér či destilát. Kdo například preferuje vůni bylinek, může dodat i mátu
nebo meduňku. Vždy však musíme dodržet pravidlo, které říká, že bowle se
podává dobře vychlazená.

Bowle i pro děti
Jednoduchá ovocná bowle je za chvíli hotová. Ovoce vybereme podle
chuti a možností. Bez alkoholu chutná bowle i dětem.

Nápoj a jeho výhody
Tento nápoj se pije snad ve všech zemích s kulturou vína. Dává nám
možnost pohostit větší počet lidí za minimální výdaje. Drink navíc dodá
rodinným oslavám a společenským večírkům slavnostnější lesk. A protože
se blíží Vánoce a s tím souvisí větší počty hostů a návštěv, doporučujeme
blýsknout se právě tímto nápojem. A připojujeme jednoduchý recept 

Malinová bowle
Do skleněné teriny vložíme 1 kg čerstvých malin a postupně je prosypeme 0,2 kg práškovým cukrem. K ovoci přidáme 0,1 l malinovice. Nádobu přikryjeme pokličkou a uložíme asi na jednu hodinu do ledničky. Směs
občas opatrně zamícháme, aby se nám chutě důkladně propojily. Nakonec
přidáme 0,5l růžového vína a dolijeme sektem. Vznikne nám osvěžující voňavý nápoj a vánoční oslava může začít.
Veselá svátky vánoční Vám přje Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT
NA FINANČNÍM TRHU?
Máte chuť využít kvalitní zaškolení, karierní růst a náborový
příspěvek ve výši 60 000 Kč?

Tel.: 725 838 720

Váš sváteční klid,
zajistí náš vánoční úklid!
(kompl. úklid, malování, čištění koberců a oken
parním čističem 200°C, hubení roztočů a bakt.)

Více o nás na

www.JAaMA.cz

603 255 659

STĚHOVÁNÍ a VYKLÍZENÍ
- nabízíme stěhování bytů, domů,
kanceláří, skladů a zároveň vyčistíme
- vyklidíme Vaše nemovitosti, půdy,
sklepy, pozůstalosti, zbavíme Vás starých
elektrospotřebičů, nábytku, koberců,
domovního odpadu atd.,

Tel: 777 926 216

KÁCENÍ A PROŘEZY
listnaté, jehličnaté i ovocné stromy,
rizikové kácení, dále stříhání živých
plotů a okrasných dřevin a celková
údržba zahrady, samozřejmostí je odvoz větví, listí, trávy. Tel: 774 740 614

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 firem,
registrace firem, 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

Jak se žije rybářům v náchodském
podzámčí? Jistě, rybníky tady existují
a péči o ně převzala po státním rybářství v roce 1994 společnost Lesy
města Náchoda s.r.o., obchodní společnost, kterou zřídilo Město Náchod.
Z pohledu dějin jsou to léta nedávná, uvážíme – li, že například jeden
z rybníků získalo město Náchod již
na počátku 17. století. Rybníky dotvářejí krajinu okolo Náchoda již dlouho.
Jaká je tedy jejich současnost?

Linecké třené květy
25 dkg másla, 15dkg cukru moučka, 1 vejce, 10 dkg vanilkového pudinku, 38 dkg polohrubé mouky, ½ sáčku kypřícího prášku
Máslo nahřejeme do měkka a vymícháme s moučkovým cukrem. Přidáme vejce
a důkladně prohněteme. Nakonec přidáme prosátou polohrubou mouku s vanilkovým pudinkem a kypřící práškem.
Hotovou hmotu ihned tvarujeme pomocí cukrářského sáčku s vroubkovanou trubičkou na plech. Doprostřed kytičky vložíme alginát. Pečeme při teplotě 180°C do zlatavé barvy.

Tradiční vánočka
125 dkg polohrubé mouky, 30 dkg másla, 15 dkg žloutku, 3,2 dl mléka, 10 dkg droždí,
40 dkg cukru krupice, sůl, vanilkový cukr, hrozinky, rum
Uděláme kvásek - část vlažného mléka smícháme s droždím a částí cukru krupice. Necháme v teple, přikryté utěrkou kynout. Po nakynutí vlijeme kvásek do proseté
mouky, smíchané se zbytkem cukru, solí, žloutky a vanilkovým cukrem. Promícháme
a nakonec přidáme změklé máslo. Vše pak důkladně spojíme a vypracujeme tužší nelepivé těsto. To necháme v teple a přikryté vykynout na dvojnásobek svého objemu.
Po vykynutí zapracujeme do těsta hrozinky, namočené v rumu. Těsto rozdělíme
na stejné kousky, ze kterých pak pleteme vánočku. Ihned odsadíme na plech a necháme opět kynout. Až se vánočka zvětší na dvojnásobek, potřeme ji rozšlehaným
vejcem a posypeme nastrouhanými mandlemi.
Pečeme při teplotě 180°C a dopékáme při teplotě 160°C.

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

„Byli jsme samozřejmě nováčci a začínali jsme obrazně s jedním keserem

a vaničkou. Když jsme chystali první
výlov, pozvali jsem si raději zkušené
profesionály z nedalekého Opočna“,
říká jednatel městských lesů Ing. Josef
Hašek. A přítomnost? Z nováčků se
stali zkušení rybáři, kteří nyní obhospodařují celkem pět městských rybníků: Podborný (3,3 hektary), Malá
Čermná (1,8 hektarů), Starkoč (0,4
hektary), Rybářská (0,2 hektary), Bražec (0,1 hektaru), Za Vlachovou (0,2
hektaru). Dominantní jsou přitom
rybníky Podborný a Malá Čermná.
Malé rybníky slouží pro pěstování násadové ryby, které je potom přemístěna do dvojice velkých rybníků. Vyplácí se lesákům jejich rybářská vášeň?
I takové rybí exempláře se skrývají pod hladinou náchodských rybníků.

A MYSLIVECKÉ CENTRUM

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

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

Ať chceme nebo ne, je to prostě fakt - blíží se Vánoce. V neděli jsme na adventním
věnci zapálili první svíčku. Obchodní domy do nás sice vánoční atmosféru „cpou“
už téměř od začátku října, ale většina z nás začíná s přípravami až v tomto období,
nebo ještě o něco později.
Každý z nás si Vánoce může spojovat s trochu něčím jiným. Troufám si ale tvrdit,
že cukroví je u většiny z nás jednou z tradic, která k těmto svátkům bezesporu patří.
Nejpilnější hospodyňky se mezi sebou trumfují, která upeče více druhů tohoto sladkého potěšení, případně která rodina má ty „vanilkové rohlíčky“ nejlepší.
V tomto vydání vám tedy přinášíme dva recepty pro inspiraci na vánoční pečení.
Jedná se o linecké třené květy a pak o tradiční vánočku, na kterou v těchto dnech také
nesmíme zapomenout.

Rybáři v náchodském podzámčí I.

S keserem a vaničkou

RYBÁŘSKÉ
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Víte, nevíte…
Bowle

str.

Nejlepší ryba je ryba čerstvá. V Náchodě se dá koupit hned po výlovu
na hrázi rybníka Podborný.

„Samozřejmě, musíme být v černých
číslech, to je předpoklad. Ale jinak je to
hodně odvislé od fandovství místních
lidí, kteří nám pomáhají a dočkají se
jako odměny svého kapříka“, vysvětluje
Ing. Hašek.

náchodský rybolov Ing. Hašek. Navíc
se zdá, že náchodští pytláci se stále více
technicky zdokonalují. Příkladem jsou
nalezené vrše, které „pytlačí“, zatímco
jejich majitelé si užívají pohodlí a tepla
domova.

S pytlačkou i vrší

Kam s rybami?

„Bohužel, ani nám se v poslední době
nevyhnuly problémy s pytláctvím.
Současná legislativa nám neumožňuje
uplatnit vlastní sankce, a tak předáme pytláka k přestupkovému řízení
na Městský úřad v Náchodě. Odejde
s pokutou 500,-Kč a tím si maximálně
zaplatí hodnotu napytlačené ryby. To
určitě není ta správná sankce a trest,
který by provinilce odradil od dalšího
pytláctví“, komentuje smutně nelegální

Náchodským rybářům se velmi
osvědčilo pravidelné zasádkování ryb
z podzimního výlovu v blízkém Novém
Městě nad Metují. V pionýrských časech v polovině 90. let minulého století však zkoušely Lesy města Náchoda
i jiné, netradiční varianty:…A jak to
dopadlo? Dočtete se v příštím čísle novin ECHO.
Text Mirek Brát,
foto Josef „Pepa“ Voltr

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Mezi profíky stanul na bedně
Mistrovství světa profesionálů
v benchpressu se konalo ve dnech
6. -10.11. v Las Vegas. Zúčastnil se
ho i Jiří Havrda. Startoval ve váhové kategorii nad 140 kg, kde si
v prvním pokusu, vzepřenými 320
kilogramy, zajistil 3.místo. Ve 2.
pokusu lehce „benšnul“ 342,5 kilo.
Bohužel, díky technické chybě, kdy
předčasně odložil činku do stojanu,
rozhodčí mu v poměru 2 ku 1 tento
pokus neuznali. Trochu se na Jirkově výkonu podepsal i devítihodinový časový posun, přesto před
sebe pustil pouze borce z Ukrajiny a finského závodníka. Ve velké konkurenci porazil americkou

legendu, nejlepšího amerického liftera Scota Nendosona.
Letošní sportovní sezónu zakončí Jiří Havrda na Floridě, kde probíhá v těchto dnech exhibiční závod
Masters Olympia.
Ruku si Jiří bude moci podat například s Arnoldem Schwarzeneggerem a to díky pozvání, kterého
se mu dostalo.
Za Jirkou stále stojí stejné tváře, které ho podporují a tím mu
umožňují, aby se mohl světových
závodů účastnit:
RENIOL CZ s.r.o. Air power series - MS Nářadí Náchod, Mošna a.s Červený Kostelec, Ložiska

Žáci ZŠ a MŠ J. Zemana z Náchoda na Janovičkách
- hydraulika velkoobchod Náchod
- Vít Jirásek, SVC Náchod Vladimír Vitver, R Speed s.r.o. autosklo-servis, Výrobní družstvo Sněžka
Náchod, RD FINAL STAV s.r.o.
- stavební firma, Rivet factory, Bar
Skála Trutnov - Náchod, Johny Krtek VÝSTAVBA FVE, Profi energy,
ELPRO systems, Petr Pultar - Niki,
Bowling Altera Pavel Mikeš, RENIOL CZ s.r.o., Silver Gold a.s.,
Philipp - sportovní trávníky Zdeněk Philipp, Sféra - Jaroslav Černý.
Všem patří veliký Jirkův dík, stejně
jako Václavu Balcarovi - asistentovi
a samozřejmě velká podpora manželky Lenky.
Připravila Laďka Škodová,
foto archiv Jiřího Havrdy

Soutěž zručnosti žáků ZŠ
Dne 7.11.2012 se konal už 8. ročník soutěže zručnosti žáků základních škol. Porovnat své manuální
schopnosti mohli žáci na Střední
řemeslné škole v Jaroměři, která tuto
soutěž už tradičně připravuje. Jako
učitel pracovních činností musím
bohužel konstatovat, že zájem o řemeslo je u mladých lidí, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání,
stále menší. Mezi žáky naší školy se
však najdou chlapci, kteří jsou potvrzením starých rčení: řemeslo má
zlaté dno nebo zlaté české ručičky.
Jako už tradičně ZŠ a MŠ Hronov
společně se ZŠ Červený Kostelec patřily k favoritům soutěže a rozdělily
si stupně vítězů. V kategorii žáků
osmých tříd obsadil Ondřej Jansa
5.místo a nejšikovnějším žákem
okresu se stal Radek Vítek se zlatou
medailí na krku. V kategorii žáků
devátých tříd obsadili Jan Jirman

5.místo, Jakub Jandáček 3.místo
a stříbrnou medaili získal Lukáš Suchánek už podruhé v řadě. Pořadatelům děkuji za skvěle připravenou
soutěž a našim žákům za vzornou
reprezentaci naší školy. Díky své šikovnosti mají otevřené dveře do SŠ

řemeslné Jaroměř. Přeji jim do budoucna uplatnění na trhu práce. Věřím, že svoji šikovnost dokážou dále
rozvíjet, stane se i zdrojem jejich obživy a uznání druhých lidí.
Mgr.Tomáš Nývlt, učitel ZŠ
a MŠ Hronov

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
www.squash-centrum.unas.cz

Oslava SLABIKÁŘE v 1. třídách ZŠ Komenského
Konečně je to tady. První knížka – SLABIKÁŘ. Klíč jsme získali. Stačí říci kouzelnou formulku,
odemknout a můžeme číst. Cesta
k cíli vedla přes šest úkolů. Poznávali jsme písmena, četli, počítali,
hráli Černého Petra, domino se sla-

bikami a nakonec potrénovali svaly
a pro klíč si dolezli na žebřiny.
Všichni prvňáčci dosáhli vytouženého cíle a tak už jen zbývá
oslavovat. Bez sladké odměny by to
nebylo ono.
Třídní učitelky 1. tříd

SPORTUJTE
BEZ STAROSTÍ!
K dispozici nový
dětský koutek
pro Vaše děti

Tel. 602 886 577
Jsme i na FACEBOOKU !

Znáte překrásné prostředí Janoviček v Javořích horách na Broumovsku?
V rámci primární prevence a zpracování projektu „Rozumíme si“ (KÚ
KHK), který zpracovala paní zástupkyně a současně metodik SPJ Mgr. Monika Vochomůrková, měli žáci ZŠ a MŠ
J.Zemana z Náchoda možnost strávit tři
dny v areálu Dětského tábora manželů Frievaldových. Probíhala zde výuka
úplně jinou formou, než jsou žáci zvyklí. Sami si mohli zvolit téma výuky, aby
pro ně bylo zajímavé a aktuální, např.
internetové bezpečí, kyberšikana, „proč
nejsem na facebooku“, trestní odpovědnost a jiné. V nevýukovém čase žáci

sportovali, využívali lanového centra,
hráli turnaj ve stolním tenise, tančili
a zpívali. S oblibou chodili krmit ovce,
kozy a koně, které správci v areálu chovají. Cílem této akce bylo rozvíjet klíčové kompetence žáků, zejména schopnost efektivní komunikace, spolupráce
a tolerance. Ovládat své emoce, umět
se domluvit a chtít se domluvit.Učitelé
se zapojovali do všech aktivit společně
se svými žáky a tak posilovali vzájemné
vazby a vztahy. To není určitě málo. Jednoznačné vyjádření žáků znělo: „Bylo
to bezva!“ Mgr. Iva Langová, výchovný
poradce, učitelka ZŠ a MŠ J Zemana,
Náchod (redakčně zkráceno)
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Prodej vánočních stromků
ze specializovaných plantáží přesně dle Vašich představ
a představ Vašich dětí
* nizoučké či naopak vysoké
* košaté nebo štíhlé
* borovice černé, borovice, jedle,
smrčky, smrčky stříbrné
Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS
(proti bývalé jídelně TEPNA
Náchod, vedle LIDLU)
Denně 8.30 – 16.30 hodin

Z VAŠICH KOL UDĚLÁME
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Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

SILVEST R 2012
Zaîátek akce ve 20.00 hodin
SILVESTROVSKÉ MENU 1

SILVESTROVSKÉ MENU 2

Slané pečivo, čerstvá zelenina, dip
Kuřecí a vepřový steak na grilu s domácími americkými brambory, pikantní salsa
a česnekový dip
Půlnoční přípitek
Novoroční večeře formou rautu
(česnečka, ranní cibulačka, uzená kýta,
pikantní čočkový salát, pečivo)
Cena 380,-Kč

Slané pečivo, čerstvá zelenina, dip
Domácí paštika s brusinkovým přelivem,
bagetka s bylinkovým máslem
Vepřová panenka zabalená v anglické
slanině s restovanými fazolovými lusky,
domácí americké brambory
Sýrová variace
Domácí dezert
Půlnoční přípitek
Novoroční večeře formou rautu
(česnečka, ranní cibulačka, uzená kýta,
pikantní čočkový salát, pečivo)
Cena 580,-Kč

ŽIVÁ HUDBA PO CELÝ VEČER
REZERVACE

549 36
Restaurace U Medvěda, Stárkov 114,
607 466 466
www.restauraceumedveda.cz / tel.

OBUV & OUTDOOR
* Prodej klasické a sportovní obuvi značek
MERRELL, STEEL, NEW BALANCE, TEVA, LOWA,
ADIDAS, REEBOK, KARINO, DEMAR, MAXIM, KRISBUT
* Boty Steel, boty pro fanoušky stylu: punk, gothic, hard rock, anarchy
a také pro všechny ty, kterým se tyto kvalitní módní boty líbí.
* Přípravky k ošetření obuvi a textilu, impregnace
* Prodej módního dámského a pánského oblečení

Triatlonové stříbro
z Havaje

Kavárna “U KNIHOVNY”
Náchod – Kamenice

Vše DOBRÉ i v roce 2013
- dobrá káva Corsini, dobré zákusky, dobrá čokoláda, dobrá vína...

Poslední říjnovou neděli se na ostrově Maui v Havajském souostroví konalo
Mistrovství světa v terénním triatlonu
- Xterra ( spojení plavání v moři nebo
jiné volné vodě, jízda na horském kole,
terénní běh). Zázemí závodu se nacházelo v areálu velkého hotelu, což zajišťovalo perfektní prostředí i servis. Asi aby
všechno nebylo příliš ideální, tak v předvečer závodu byla vyhlášena evakuace
pobřežních částí ostrova kvůli riziku vlny
tsunami. Naštěstí se obavy nenaplnily
a tsunami nepřišla. Do boje s rozbouřeným oceánem se tak vrhlo 15 Čechů:
Kubíček, Erbenová a Francke jako profesionálové a ostatní za své věkové kategorie. I Královéhradecký kraj měl na Havaji
své zastoupení, závodu se účastnila Tereza
Rudolfová z Červeného Kostelce, které
se podařilo vybojovat krásné druhé místo a také Lukáš Netík z Hradce Králové.
Tereza nám o závodě řekla: „Byla to velká
dřina, plavání ve vlnách trvalo snad věčnost. Také kolo bylo v horkém vlhkém
podnebí opravdu náročné…. Běh je mojí
nejoblíbenější disciplínou a trať byla velmi
zábavná se spoustou přeskoků a podlézání. Moc jsem si to užila. Jsem velmi ráda,
že jsem se na závod na Havaj mohla vydat, za což vděčím firmám Novartis s.r.o.,
Wikov, Boltjes, Saargummi, ABX, asociaci TOM a oddílu Kadet, Městu Červený
Kostelec a dalším. Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek a všem co mě podporovali, patří velký dík.“ foto archiv TR

Vánoční akce! Sleva na jeden kus zboží 15%
1+1sleva 40% (sleva na druhý kus 40%)
akce se nevztahuje na drobné zboží

Prodejny:
Broumov, Opočenského 86,

Náchod, Parkány 176,

otevřeno PO - PÁ 8:30 - 17:00, SO 8:00 - 11:30
Telefon: +420 731 659 396

otevřeno PO - PÁ 8:30 - 17:00, SO 8:30 - 11:30
Telefon: +420 739 630 674

Jaroměř, Náměstí ČSA 31,

Nové město nad Metují, Komenského 58,

otevřeno PO - PÁ 8:30 - 17:00, SO 8:00 - 11:00
Telefon: +420 731 655 394

otevřeno PO - PÁ 8:30 - 17:00, SO 8:00 - 11:30
Telefon: +420 739 630 673
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Dveře Janků
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200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.
tel./fax: 491 428 440

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

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

800,-Kč plné

str.

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.

Prodej vchodových a interiérových dveří
Výběr v různých barvách

Tel./Fax: 491 424 522

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

Kontakty:

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

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

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

www.RPGASTRO.cz
Jednorázové nádobí, obaly, svíčky, dekorace, hygiena

Nabízíme široký sortiment jednorázového nádobí,
svačinové sáčky, pytle na odpadky, hřbitovní svíčky,
vánoční tašky, dekorace, ubrousky, adventní svíčky,
zboží pro restaurace, gastroprovozovny a firmy

Náchod a okolí do 12-ti km rozvoz zdarma

Info@rpgastro.cz Tel. 777 60 33 99

POTăEBUJETE VYPLATIT EXEKUCE

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?
OBRAčTE SE NA NÁS!

Kudowa-Zdrój

• bez registrđ
• bez poplatkđ pĄedem
• odhad zdarma

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 27. 12. 2012 r.

tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 www.cfservis.cz

www.

gatenachod
.cz

Řešetova Lhota 65,

Jsme pĄímí poskytovatelé a zároveú zprostĄedkovatelé více våĄitelđ.

Na základě pozorování provedených v
minulých letech je možné konstatovat,
že počet turistů navštěvujících Klodzko
a okolí neustále vzrůstá. Současně je
možné pozorovat, že zvláště v případě
změny počasí způsobující lokální povodně,
počet potencionálních turistů v regionu
rapidně klesá. Děje se tak v důsledku
nedostatku věrohodných informací, které
popisují dostupnost místních turistických
atrakcí, průjezdnosti cest apod. Aby bylo
možné tomuto předejít, v rámci Projektu,
městské turistické atrakce Klodzka budou
vybaveny integrovaným systémem kamer IP,
pracujících způsobem online, dovolujícím mj.
průběžný pohled na atmosférické podmínky
panující v jejich nejbližším okolí. Obraz
z těchto kamer bude průběžně dostupný
na internetových stránkách Města Klodzko.
Použité řešení umožní zamezit situaci, jaké
se udály v minulých letech, kdy na území
Země Klodské nehrozilo žádné nebezpečí,
přitom státní a zahraniční média informovala
o záplavách.
Systém umožňující online pohled z/na
turisticky atraktivní místa zajistí zdokonalení
výměny informací a přístupu k nim, rovněž
podstatně zvýší jejich kvalitu. Cílové
skupiny: obyvatelé Klodzka a Náchoda,
obyvatelé polsko-českého pohraničí, turisté
navštěvující Klodzko, Náchod a pohraniční
území, budou mít možnost se lépe seznámit
s prezentovanými turistickými atrakcemi.
Bezprostřední pohled za pomoci internetové
strany na podmínky panující po obou
stranách hranice umožní rychlejší přijetí
rozhodnutí o výjezdu do prezentovaných
míst, a tímto způsobem zajistí zvětšení a
zkvalitnění turistického ruchu.

zakoupení systému na zprostředkování video přenosu turistických atrakcí Klodzka, skládajícího se z:
8 kamer IP s vysílačem a přijímačem
2 záznamová zařízení
mediální server
integrace systému s existujícími internetovými servisy měst Náchoda a Klodzka
prostřednictvím všeobecně dostupné, určené internetové strany

29 200,00 euro
24 820,00 euro

www.klodzko.pl

Mikroprojekt je spolufinancován z prostředků Evropského Fondu
pro Regionální Rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím
Euroregionu Glacensis v rámci Operačního Programu Přeshraniční
Spolupráce Česká Republika - Polská Republika 2007-2013.
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
* Dlouhodobě pronajmu částečně zařízenou garsonku v centru Náchoda.
TEL.:608 730 881
* 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
* Hledám pronájem bytu 1+1 v Hronově
do 3000,-Kč +energie. TEL.:732 403 434
* 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.
* 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 cihlový byt 3+kk v Náchodě
v osobním vlastnictví. Tel. 777 602 884.
Cena: 899 000,- Kč
* Prodám částečně vybavený byt
3+kk v Náchodě v Duhové ulici. Tel. :
774 311 404. Cena: 995 000,- Kč
* 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 Hronově, kauce podmínkou Tel.:
774 311 404. Cena : 4 300,- Kč/měs.+sl
* Pronajmu novou garsonku na Lipím.
Nová kuchyně, vestavěné spotřebiče, tv, internet. Cena 2900,- + 1200,-služby. Kauce
10.000, Tel. 602 247 247
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk s terasou (40 m2) v 1.NP bytového domu v Dolní
Radechové. Nájemné 3.500,-Kč + inkaso,
kauce, tel. 608 90 30 70.
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem
pěkný slunný byt 3+1 s balkonem v cihlovém domě v Náchodě na Brance. TEL.:
732 167 291
* Pronajmu byt - po celkové rekonstrukci, 2+kk, 47 m2, volný ihned, Komenského
435 - Náchod, holý nájem 4500,-Kč, Tel.
777 656 855
* Prodám starší rodinný dům s garáží
v okrajové části v Polici n. Met., přízemí s podkrovím, v započaté rekonstrukci,
zastavěná plocha 104 m2, pozemek dvora o ploše 80 m2. Dům má novou střechu
s krytinou z asfaltového šindele, je napojen na el. energii, vodu a kanalizaci. Cena
350.000 Kč. Tel. 728 913 321
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Náchodě. TEL.:732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém Poříčí, 200 m od náměstí. Kuch. linka, sporák,
plovoucí podlahy, plastová okna, zatepleno.
Nájem 4.000 Kč + 2000 služby. Kauce. Volný
ihned. Tel. 603 49 54 79
* Pronajmu zařízený byt 2+1 se zahradou
a garáží v centru Hronova. Tel. 602 364 692
* Pronajmu garzonku v Hronově, přízemí.
Tel 608 66 77 30
* Prodám družstevní byt 1+1 na SUN
v Náchodě, 40 m2, nová okna, zateplení,
přízemí. Cena 520.000 Kč. Tel. 603 163 664.
RK nevolat.
* 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
garsonku (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-pronajem-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 vysokorychlostního 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 dohodou, kauce 15000 Kč. TEL.:
605 591 467
* Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 (110m2)
v Červeném Kostelci. Součástí pronájmu je
zahrádka a větší garáž. Možnost pronájmu
od 1.1. 2013. Info: 723 047 689
* Prodám byt v OV 1+3 v Náchodě sídliště u nemocnice, Bílá ul., nová okna, koupelna, zateplení. K nastěhování ihned. Tel.
608 328 900

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Pronajmu byt 1+kk v Jaroměři. Tel.:
604 250 202
* Pronajmu byt v Č. Kostelci a Č. Skalici dlouhodobě. 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 pěkný byt 1+1, 34 m2, 2 NP
v Novém Městě n.Met., Malecí, novější
vystavba Nad Stadionem. Po celkové rekonstrukci, zděné jádro, plstová okna, plovoucí
podlahy, venkovní žaluzie, nová linka, dům
po kompl. zateplení, JZ orientace. Vratná
kauce 10.000,-. Tel. 774 216 172
* Pronajmu byt 2+1, 1. kat., dlouhodobě
v Náchodě - 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 hezký byt 4+1 v Hronově -Zbečníku. Nájem + zálohy na energie 8.275,- Kč/měsíc. Kauce na 2 měsíce.
608 704 875
* 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 Starém Městě, po domluvě částečně zařízený, cena 820 000,-Kč, tel. 724 977 371
* Prodám byt 2+0, 65 m2, ulice Duhová, Náchod. Slunný, zánovní, zateplený,
s velkým balkonem. Velmi nízké náklady
na bydlení. Převod do osobního vlastnictví
v roce 2019, zaručeno smlouvu. Byt se skládá z velkého obývacího pokoje s kuchyní 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 nájemné zdarma. Nejlépe paní
ve středním věku. Tel. 776 224 358
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě n.M.
v Krčíně. TEL.:777 567 587
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel.
777 06 04 69, 608 11 00 41
* Pronajmu v novostavbě slunný byt 2+kk
s terasou v Novém Městě n.M., kuchyňská
linka včetně spotřebičů, parkovací místo.
TEL.:736 654 889
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 na sídlišti u nemocnice. TEL.: 776 352 865
* Prodám byt 3+1 v OV, sídliště Branka,
Náchod, 3.p., lodžie, hezký výhled. Tel.
603 966 988 od 18.00 do 20.00. RK nevolat.
* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Plhově,
po celkové rekonstrukci, cena dohodou.
TEL.:720 285 468 RK NEVOLAT !
* 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 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. Nájemné 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 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.
* 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 byt 1+kk, 34 m2 v Hronově. Tel: 777 477 977 v pracovní dny

NEMOVITOSTI
* Koupím chatu na Špince s vl. zahrádkou,
cena dle stavu, nabídněte na tel.: 608 883 012

Tel./Fax: 491 424 522

* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu
v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek výhodou. Tel 608 245 634
* Koupím malý rodinný dům, chalupu,
zděnou chatu v Novém Městě nad Metují,
tel. 604 677 295
* 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
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle náměstí v uzavřeném areálu obytných domů.
Garáž je s osvětlením. Cena nájmu 850 Kč.
Platba vždy na čtvrtletí předem. Telefon:
777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové. 2500
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

* 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.
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ;
VHODNÉ PRO PRODEJNU, SERVIS,
ORDINACI,
KONTAKTNÍ
KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 4.500,-Kč. INFO
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ
NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO123m2 VHODNÉ
PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE
APOD. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ,
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ
4.000,-Kč + ZÁLOHY; INFO 777 302 483,
777 606 464
* Pron. dlouhod. nebyt. pr. včetně koup.
a WC (20 m2) v býv. OÚ v D. Radechové,
vhodné na kadeřnictví, mandl, kancelář
atd., vyt. plyn, náj. 3.000 + inkaso + kauce,
tel. 608 90 30 70.
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory I.patro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2
za 2000Kč 61,15m2 za 4000 Kč 65,7m2
za 4200Kč Přízemí 65 m2 za 3500Kč 260 m2
za 11500 Kč 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
* Pronajmu v Hronově malou kancelář nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 12
m2, s příslušenstvím, cena vč. energií 1999,Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30

PRODÁM

* 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.
* Prodám nebo pronajmu řadovou garáž
v Náchodě - v ul. Dobrošovská (nad pivovarem), 32 m2, dobrý stav, cena 130 tisíc Kč
nebo 10 tisíc Kč/rok. Tel. 722 930 560
* V centru Náchoda nabízíme pronájem
prostor s výlohou, kuchyňkou a sociálním
zázemím. tel. 725 033 101

* Prodám dětské šlapací autíčko zn.
SACHS a klec pro andulku s příslušenstvím. Cena dohodou. Tel. 774 595 981,
490 504 723
* Prodám rohovou sedací soupravu pravý
roh, ekokůže, světlejší hnědá. Úložný prostor a lůřžko. 2,5 roku stará, rozměr 2,4 x
1,65 m. Cena 5000 Kč. Tel. 608 725 161
* Prodám sololitové desky - byly pod linem. Cena dohoda, levně. Tel. 602 103 775
* Prodám mrazák - truhla, cca 150 l, nový,
nepoužitý, nevhodný dárek. Cena 4000,Kč. (Náchod) TEL.:605 950 265
* Prodám palivové dřevo - topol, 700,-Kč/
m3, vlastní odvoz. TEL.: 776 327 208
* Prodám dámské jízdní kolo zn. AUTOR
model THEWA v záruce - pro vyšší postavu. Cena 5000,-Kč. TEL.:603 730 636
* 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 palivové dřevo. Cena dohodou.
Zájemci volejte 720 581 277

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

* BOWLING ČTYŘDRÁHA r.v.2008, stavěč 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 garáž v Náchodě -Brance, 22,5
m2. Tel. 602 411 651, cena: 180 000,-Kč
* Pronajmeme nebytové prostory v domě
čp.1742, Palachova ulice (bývalé PVT)
v Náchodě, vhodné pro kanceláře, ordinace, příp. provozovny kadeřnictví apod. Při
podepsání 3leté smlouvy 8 měsíců nájemného zdarma - úprava prostorů dohodou.
TEL.:777 130 410

* Prodám novou líheň pro drůbež, cena
2200 Kč, zimní cena !!! Tel. 733 483 672

NEBYTOVÉ PROSTORY

Nabízím kompletně
zařízenou restauraci
v centru Náchoda
k pronájmu.
Tel.724 348 091
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2.
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750
v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz
kavárny, jiných obchodních služeb nebo
pohybových aktivit jako cvičení, fitcentrum
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. Investice do zařízení a vybavení provozu
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám stavební pozemek ve Velkém
Poříčí 1078 m2, mob: 605 437 524 www.
pozemek.wz.cz
* Nabízíme k prodeji nemovitost vhodnou
k podnikání v Novém Městě n.M. v průmyslové zóně v areálu Nového Eltonu ul. Náchodská. Jednopodlažní budova má výrobní,
skladové a kancelářské prostory. Nemovitost
má celkem 1080 m2 plus volnou venkovní
plochu 1000 m2. Budova je jednopodlažní,
dlouhá 83 m a široká 13 m s dobrým přístupem. Info: 602 273 336, cena dohodou.
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž v Náchodě U Cihelny a garáž v centru Náchoda.
Volná ihned. TEL.:732 167 291
* Prodám v Červeném Kostelci novostavbu
RD 4+kk v žádané lokalitě. Pozemek cca 700
m2, nutno dokončit vnitřek, rychlé jednání výrazná sleva z ceny. TEL.: 608 245 634
* Prodáme větší RD s garáží, stodolou
a velkou zahradou Chvalkovice - Velká Bukovina, možnost stavebních úprav. TEL.:
725 454 923
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou - klidné místo za divadlem. TEL.:
608 748 934 volejte do 20.hodiny, RK
NEVOLAT!

str.

KOUPÍM
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky
na bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, TT, N,
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, vojenské věci, obrazy,
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené předměty. Tel. 608 811 683
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

Vánoční půjčky
registry neřešíme

Tel. 773 79 67 54

Přijmu kuchaře
do provozovny v Polici nad Metují
• hotová jídla• samostatnost, čistota,
spolehlivost • volné víkendy • praxe
v oboru výhodou • nástup leden 2013

info. na tel. 777 828343
* Koupím šlapací autíčko - starší dětské.
Tel. 603 173 075
* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice, fotografie a mapy (i celou sbírku),
staré knihy (i celou knihovnu z pozůstalosti), starožitné obrazy, grafiku, hračky,
technické předměty, vyznamenání i jiné
vojenské předměty, staré sklo, porcelán
a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, komiksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920

RŮZNÉ
* Hledám někoho na doučování SŠ/
VŠ matematiky. Spěchá. Napište mi
prosím na email iommy@seznam.cz
* HLEDÁM pro žáka 8. tř.ZŠ doučování češtiny a angličtiny. Bydlí v Hronově.
TEL.:721 002 758
* Zdravé hubnutí s poradcem www.
hubnete.cz
* Výklad Karet, věštecké poradenství. Zeptejte se, karty odpoví. Monika
604 893 915
* Důchodkyně nabízí doučování ČJ a RJ,
korektury českého textu, překlady z RJ.
Tel. 605 776 604
* Provádím pravidelný i jednorázový
úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci, drobné domácí opravy,
praní a žehlení prádla. TEL.:737 564 496

AUTO - MOTO
* Prodám ŠKODA FABIA 1.0 JUNIOR,
r.v. 2002, modrá barva 145.000 km, servis.
knížka, velmi zachovalá, základní výbava,
imobilizer, airbag, spolehlivá, nízká spotřeba. Cena 49.900 Kč. Tel. 777 104 584
* Prodám LANCIA Y 1.2i, r.v. 2001,
modrá metalíza, airbag, el. okna, nízká
spotřeba, 83.000 km, velmi zachovalá.
Cena 36.000 Kč. Tel. 777 104 584
* Prodám FIAT TIPO na náhradní díly.
Cena dohodou - levně. Tel. 608 328 900
* 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
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, motor 1,
4benzín, letní kola 6+1ks + 4x zimní obuty, 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

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Čivava - nabízím strakaté pejsky
do zodpovědné a milující rodiny. Odčervení, očkovaní, čipovaní. TEL.:
603 206 743, 491 426 680
* Ustájíme Vašeho koně. Náchodsko.
TEL.: 776 707 735

ECHO

www.novinyecho.cz

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých
materiálů.
Uklidíme
a odvezeme
sníh

TEL.: 602 145 222

STŘECHY
Provedeme práce

SMART
S

pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

PŮJČKA
P

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

P

STALOS
T
OZŮ
VETEŠ
NÁBYTEK

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

Nejvýhodnější podmínky v regionu

e-mail: echo@novinyecho.cz
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, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA

Tel. 602 103 775



Od 1. 1. 2013 bude poskytována služba

Poradenství pro ženy
Poskytované služby:
Poradenství – sdílení životních příběhů • Dula, tj. doprovázení v období těhotenství,
porodu a poporodního období • Laktační poradenství • Masáže dětí a kojenců
• Poradenství v oblasti vývoje a výchovy dětí
Kontakt – vhodné objednat se telefonicky či mailem:
Mgr. Petra FETTERSOVÁ (dula, laktační poradkyně, dětská psycholožka)
Tel.: 728 750 526 • Mail: petra.fettersova@seznam.cz
www.poradenstviprozeny.webnode.cz
Poskytované služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Rychlé jednání  5 – 50 000,-Kč

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!
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ROZVOZ OBĚDŮ
Nabízíme rozvoz obědů pro firmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

737 636 188
720 688 880
728 242 789
604 216 189
775 110 989
725 317 668

str.

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

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

Teplice n. M., Adršpach a okolí
Meziměstí a okolí
Broumov a okolí
Hronov, Č. Kostelec a okolí
Nové Město n. M. a okolí
Náchod a okolí

Tel./Fax: 491 424 522

Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

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

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz

PRODEJ A MONTÁŽ
DRŽITEL
ISO 9001 a 14001

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

Nejlep
š
ceny!! í
!

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

Pozvánka na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Anesteziologicko-resuscitačního
oddělení
Využijte příležitosti podívat se na jedno
z nejnepřístupnějších oddělení Oblastní nemocnice Náchod.
Nemocnice Vás v pátek 14.prosince 2012
zve na Den otevřených dveří oddělení ARO.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
bude pro veřejnost otevřeno od 8. do 12.
hodin. Shlédnout lze současné moderní přístrojové vybavení v jednotlivých boxech pro
pacienty, ukázky z využití Bazální stimulace.
Na oddělení budou přítomni lékaři a sestry, kteří Vám zodpoví případné dotazy.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
naleznete v dolním areálu náchodské nemocnice v přízemí pavilonu B.
Prim.MUDr. Antonín Housa
& kolektiv lékařů a sester ARO

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

SLEVA
40%

/ 1hod.

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice
přejí svým obchodním partnerům hezké vánoční
svátky a pracovní i privátní úspěchy
v novém roce 2013.
Ing.Rudolf Rousek

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

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.

SQUASH

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

Willa Sielanka
Tel. 0048 509 663 463
www.azymutwojcik.eu

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

platnost do 27.12.2012 r.

www.loziska-nachod.cz

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

• hydraulická šroubení a rychlospojky
• pneumatické hadice a šroubení

(zdarma zapůjčení rakety)

Kudowa-Zdrój

• opravy hadic pro serva a klimatizace automobilů
Tisíce položek okamžitě skladem, výroba na špičkové výrobní lince.
Ceny na úrovni internetových, pro firmy výrazné slevy a výhody.
Dovoz zboží k zákazníkovi zdarma.

...u nás na zavřené dveře nenarazíte !!

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

Tel./Fax: 491 424 522
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www.elkohotel.cz

SOLÁRIUM
Michaela ĎURIAN KLÍMOVÁ

Okénko
energetického poradce IV.
* Ve sdělovacích prostředcích
probíhají rozporuplné informace
o cenách elektřiny na rok 2013.
Budou naše platby za elektřinu
růst nebo se snižovat?
Ing. P. Hlavatý, Hronov
Celková platba za elektřinu a to
jak u domácností, tak u plynu vzroste v průměru o více jak 3%. Tentokrát
na vině není cena za silovou elektřinu
(to, co skutečně spotřebujete, vyjádřeno v MWh nebo kWh za rok), ale
státem regulovaný poplatek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, který vzroste z dnešních (2012) 419,-Kč/MWh bez DPH
na 583,-Kč/MWh bez DPH. Ceny silové elektřiny se v průměru snížily o 3
- 5%. Když to přeložím do laické řeči,
pokud jste si doposud nenašli výrazně
levnějšího dodavatele, tak se Vaše celková platba za elektřinu v příštím roce
zvýší o min.3%.
Pokud jste si již zvolili na doporučení poradenských společností výrazně levnějšího dodavatele, tak zvýšení poplatku za obnovitelné zdroje
bude vykompenzováno výrazně nižší cenou za silovou elektřinu. Pokud
ne, tak to co nejrychleji udělejte, ale
nejdřív se zdarma u nás poraďte.

* Jak to v příštím roce bude s cenami zemního plynu?
Ladislav, majitel rod.domku
Ceny zemního plynu (jako komodity) zatím zůstávají na stejné úrovni jako letos. Jen několik společností
zdražilo. Jednalo se hlavně o ty společnosti, které v létě „honily“ zákazníky na nejlepší cenu a teď na topnou
sezonu zdražily. U celkové dodávky
zemního plynu se v roce 2013 zvýší
cena za distribuci a to o více jak 4%.
Pokud nechcete platit zase o nějakou stokorunu nebo i tisícikorunu
více, tak si na doporučení najděte
mnohem levnějšího dodavatele plynu. Nejenže vykompenzujete nárůst
plateb za distribuci, ale ještě výrazně
ušetříte (ti nejlepší a seriozní dodavatelé jsou o 20 a více % levnější.)

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

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

Parkány 333, NÁCHOD
Po – pá
9 – 19 hodin,
so 9,30 – 11,30 hodin
Rezervace 775 066 055

Dárkové šeky
(platnost na veškerý sortiment)

Noční košilky
Italské spodní
prádlo
Solárium
– permanentky

Kolagenárium
– permanentky

Bižuterie, silonky

NOVĚ od 10. 12. 2012
Dámské a pánské stylové
kousky na holky a kluky

Jazykové kurzy

NĚMČINA
ANGLIČTINA

Tel.603 440 969
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Skauti své vedoucí vzdělávají
Od pátku do neděle 16. – 18. listopadu 2012 se mnoho dospělých
skautů i z Náchodska zúčastnilo
setkání vůdců Královéhradeckého
kraje. Setkání se uskutečnilo v Hostinném a sjelo se sem 150 mladých
lidí, aby si vyměnili své zkušenosti,
strávili společný čas při zajímavých
aktivitách, navázali kontakty mezi
oddíly. Akci svoji účastí podpořil
i starosta Junáka Josef Výprachtický, starosta města Hostinného
Karel Klíma a spisovatel – dlouholetý skaut Miloš Zapletal. Setkání
se stalo i jednou ze závěrečných
připomínek letošních celoročních
oslav 100 let skautování v českých
zemích.
Vedoucí se aktivně zúčastnili
besed a přednášek tak, aby mohli
do programu pro skautské děti ze
* Pondělí 17. 12. v 16.30
a v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru
Václava Hybše

MĚSTSKÉ DIVADLO
DR. JOSEFA ČÍŽKA
V NÁCHODĚ
BERÁNEK
NÁCHOD a. s.
uvádí v měsíci

s Pavlou Břínkovou a dalšími hosty
Vstupné: 260, 240, 220 Kč SLEVA
* Středa 19. 12. v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Vánoce v městě pod horami
Vzpomínka na Sidu Volfovou
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč

PROSINCI 2012

* Sobota 22. 12. v 19.00 hodin

* Čtvrtek 13. 12. v 19.00 hodin

Jan Jakub Ryba:
Česká mše Vánoční

Bedřich Smetana:
The Greatest Hits

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz
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Jiří Janků, Petr Svojtka
Divadlo ABC
Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Účinkují: sólisté Národního divadla
Praha a Národního divadla Brno
Smyčcové kvarteto, Smíšený pěvecký
sbor Hron, Smíšený sbor Dalibor
Vstupné: 180, 160, 140 Kč

svých měst přinést nové nápady.
Zároveň přispěli svými zkušenostmi k diskusím a tak inspirovali
ostatní.
„Velmi dobrá akce, pokud ne ještě letos, od příštího školního roku
zapracuji do programu to, co jsem
se tu dozvěděl. Věřím, že to posune
oddíl, program, zážitky dětí i mne
samotného o kus dál“, komentoval
vůdce oddílu nejmladších kluků
v České Skalici David Rýdl.
Konkrétně českoskalické vůdce
zajímala nejvíce témata jako efektivita a týmové řízení oddílu, styl
práce v oddílech pro nejmladší, rizika spojená s autoritou vedoucího,
tradice a rituály oddílu, ale i putovní tábory a horské expedice, netradiční rukodělné práce a výrobky,
lanové aktivity.
(red)

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
v Informačním a cestovním
centru na Kamenici
v Náchodě,
otevírací doba:
pondělí - pátek
8.00 - 17.00 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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