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Příští Echo vychází 15. března 2013

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1943 - v bitvě o Sokolovo padl 

kpt. Otakar Jaroš (po Mnichovu 

zaměstnanec pošty v Náchodě)

  Totální výprodej
K O N Č Í M E

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

Nejlevnější okna

Veka v regionu

Zimní sleva
do 31. 3. 2012 50%

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

NOVÁ 
KOLEKCE 
ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK
A BATOHŮ

 kabelky
   
                                VÝLOHA

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

Hledáme spolehlivého brigád-

níka na roznos novin ECHO pro 
Hronov – oblast ul. Riegrova 

a Hostovského a okolí. Zkušenosti 
výhodou. Více informací na tel. 

602 103 775  PO-PA  8-16 hod. 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Čistírna peří 
Červený Kostelec,
změna tel. č 702 461 362

VÝKUP 
zlata- stříbra
- zastavárna

14k - 510,-Kč/1g

24k - 910,-Kč/1g
Zastavujeme zlato, 

domy automobily
Tel: 774 170 180

Melissa s.r.o.

Tyršova 63, Náchod

info@marety.cz www.marety.cz

platnost kuponu do 30. 4. 2013

Objednávky do 15. 4. 2013
Marety  Nové Město nad Metují tel 734 816 777, Velichovky K- Triumf 731 963 801

Jen pro čtenáře Echa nyní akční ceny salonu Marety
Trvalá depilace nové generace - nejnovější E-light technologie
nyní v akční ceně od 225,- Kč, pův. cena 600,- Kč

Certifi kovaná neinvazivní kryolipolýza
- nejúčinější metoda hubnutí a tvarování problematických částí těla
Nyní v akční ceně 490,- Kč ZA JEDNO OŠETŘENÍ, pův. cena 6990,- Kč

Radiofrekvenční lift ink obličeje
Účinná metoda vyhlazování vrásek, zlepšení elasticity pokožky a celkové omlazení pleti 
+ bio maska
Nyní v akční ceně 490,- Kč ZA JEDNO OŠETŘENÍ

Klempířství Rotter
Provádíme klempířské, 

natěračské a drobné 
pokrývačské práce.

Veškeré opravy střech 

a komínů.

Nátěry plechových střech včetně 
doplňků nejkvalitnějšími barvami 

za příznivé ceny. Montáž komínových 

klobouků, provedení nerez.

Přijedeme a poradíme ZDARMA.
Tel. 603 325 691



TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 13. března by se dožil 80 let

pan Jiří Řebíček z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.

       Dcera Jiřina s rodinou, dcera Sylva 

        s rodinou a syn Miloš s rodinou
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Zrekonstruovaný byt 4+1 v centru Náchoda na rohu Husova náměstí .................................1 350 000,- Kč
Rodinný dům s bazénem v příjemné lokalitě ve Velkém Dřevíčí ul. Na louce .........................2 500 000,- Kč
Byt 2+1 v osobním vlastnictví v Náchodě ul. Pražská u hotelu Slavie .....................................795 000,- Kč
Rekonstruovaná chalupa v obci Česká Metuje, oplocená zahrada s posezením......................1 290 000,- Kč
Obchod, večerka s minibarem v blízkosti nádraží v Náchodě u Čedoku .................................1 350 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP
Pronajmeme nově vybudova-
né obchodní prostory s  třemi 
výlohami o výměře 90 m2 po kom-
pletní rekonstrukci. Významně níz-
ké režijní náklady. Možnost parko-
vání u objektu.                                                                                                    Cena 12 000,-Kč/měsíc + služby

VZPOMÍNKA
   3. března 2013 by se dožil významného jubilea 

100 let náš tatínek 

Stanislav Kubík z Babí.

S láskou vzpomínají dcery Stáňa a Marcela

VZPOMÍNKA
   Před deseti lety , 5. 3. 2003,  náhle zemřel 

kpt. Bc. Bořek Antoš
Ještě nyní lidé vzpomínají, jaký to byl dobrý člověk 

a „policajt tělem i duší“. Děkujeme za upřímná slova útěchy 
a věříme, že i v dalších letech na Bořka nezapomenete.

Bořku, všem nám chybíš!
Antošovi a Volhejnovi

TICHÁ VZPOMÍNKA
   Dne 16.března 2013 uplyne smutný rok, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, strýc a dědeček,

pan Miloš Šlechta 

z Hradce Králové a Šonova.

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.  

          Zarmoucená manželka, syn Miloš a vnučka Tereza

PEDIKÚRA – ZMĚNA
Salon ADINA – Čechova ul. 397 

Náchod (mezi gymnáziem a Rubenou)
Od BŘEZNA NOVĚ: 

MONIKA HAKLOVÁ
- Pedikúra, manikúra – různé druhy

- Zábaly, masáže, korektory, atd.
- Gelové nehty - nohy

Pondělí + středa (pátek)

Tel. 777 89 30 89VZPOMÍNÁME
   Našim očím jsi odešel, našemu srdci jsi zůstal.

5. března 2013 uplynulo 5 let od úmrtí

pana Josefa Čepelky, 
truhláře z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná syn s rodinou, manželka 

a dcera s rodinou

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

      PRODÁM 

    TREZOR 

      60x70x60, 
       váha 800 kg,   

     použitý. 
Cena 22 tis.Kč.
Odvoz v ceně. 

Tel. 602 145 222

Akreditované pracoviště 
pro dopravně 

psychologické vyšetření
Mgr. JAN VOLAVKA 
klinický psycholog a psychoterapeut

Nám. T.G. Masaryka 46, 
II. p., Náchod

Objednávky na tel. 777 622 394

Gratulujeme

Dne 8. 3. 2013 se dožívá krásných 85 
let naše drahá maminka a babička, 

paní Marta Kuchařová 

z Náchoda.

Vše nejlepší a hodně 
zdraví do dalších let 
přeje syn Jaroslav 
s rodinou.

LIQUIDY DEKANG A  LIQUA

AKCE 10 ml za 99,- Kč
Velký výběr přes 550 druhů 

(10 ml a 300 ml)
E-cigarety, atomizéry, baterie a další

Tabák u KB v Náchodě

Cestovní kancelář SONA s.r.o. 
hledá na letní brigádu 

technického správce 
do italského letoviska. 

Minimální doba pobytu je 21 dní. 
Požadavky: komunikační úroveň 

AJ nebo N, manuální zručnost, 
řidičcký průkaz. Zájemci se mohou 

hlásit na tel. 491 426 922 nebo 
sona@sonatour.cz

Předškoláci ze třídy Sluníčka z MŠ Náchod – Běloves pracují od října 2012 
s  projektem „Medvídek NIVEA“. Děti si postavičku medvídka velmi ob-
líbily a  s nadšením plní jeho úkoly. Velký úspěch mělo skládání kostičky 
a  napodobování pohybů zvířat, skládání košíčku, který jsme využili jako 
dárek pro maminky k Valentýnu i společenská hra „Jablíčka“. Děti k práci 
pozitivně motivuje získávání „smajlíků“ za dobře odvedenou práci. Projekt 
NIVEA je fajn a už se s dětmi těšíme na druhé kolo úkolů.   

Děti a učitelky MŠ Běloves

Okénko 
energetického poradce XII. 

 Milí čtenáři,
 chci Vám všem za  Vaše pozi-
tivní ohlasy na  mé „energetické 
okénko“ poděkovat. Ani sám jsem 
netušil jak je situace pro Vás neuvě-
řitelně nepřehledná, čehož některé 
dodavatelské fi rmy zneužívají a zne-
užívat budou.
 Dnes chci upozornit na další „ne-
bezpečí“, které je srovnatelné s  po-
domním prodejem.Čím dál častější 
bude Vaše „masáž“ od  dodavatelů 
korespondenční formou.Zvláště se 
to bude týkat dominantních / ale zá-
roveň nejdražších dodavatelů RWE 
a ČEZu /. Tento trik vychází z toho, 
že Vám dodavatel plynu RWE na-
bídne o něco levnější cenu elektřiny 
a  zároveň si Vás dodatkem zaváže 
na dlouhou dobu na nejdražší ceně 
plynu. Opticky to vypadá nádher-
ně, ale když se podíváte pořádně 
na smlouvy zjistíte třeba, že elektři-
nu uzavíráte s RWE Energie z Ústí 
nad Labem a plyn s východočeskou 
plynárenskou. U ČEZu je to obdob-
ně , ale v opačném gardu. Výsledek 
= fi xujete si na dlouhou dobu mís-
to úspor ztrátu.
 Proto opakovaně doporučujeme. 
Nepodepisujte smlouvy, které jsou 
na delší dobu než 12 měsíců.
 Vždy se sami sebe zeptejte, proč 
chtějí dodavatelé smlouvu na  tak 
dlouhou dobu a  to pod velkými 

sankcemi za  předčasné ukončení? 
Odpověď je jednoduchá: bojí se 
toho, že až sami zjistíte, že na  trhu 
jsou mnohem a mnohem lepší mož-
nosti, tak budete mít oprávněnou 
chuť přejít k jinému a mnohem lep-
šímu dodavateli.
 Čím dál tím více je důležitější zá-
sada: než něco podepíši, tak se radši 
poradím s odborníky v daném obo-
ru, třeba s Námi.Služby i konzulta-
ce jsou ZDARMA. Rozbor situace 
na  energetickém trhu ušitý Vám 
na míru v kombinaci s osobní kon-
zultací buď u Vás nebo u nás v kan-
celáři je klíčový.
 Za pravidelný servis od naší kan-
celáře nic neplatíte, za  konzultace 
nic neplatíte, za  převody k  jiným 
dodavatelům nic neplatíte……. 
TAK TO ZKUSTE !!! Stojí jen tro-
chu Vašeho času…..a budete pří-
jemně překvapeni…
 Příště se budu věnovat starším 
smlouvám z roku 2009, 2010 a 2011, 
pokud je máte, tak je zkuste do příš-
tě pohledat. 
_________________________________
Mgr. Michal Bors, generální reprezentant, 

produktový specialista a naceňovač 
poradenské společnosti 

OPTIMAL - ENERGY. cz a.s., Brno 
kancelář Husovo nám. 22, 

552 03 Česká Skalice 
mbors.optimalenergy@seznam.cz 

tel.731 508 654 , www.optimal-energy.cz 

Záhadné hrady 
 Adršpašsko – teplické  skály jsou 
známé daleko za hranicemi našeho 
regionu. Obdivoval je například již 
německý básník Goethe. Nejedná se 
však jen o unikátní přírodní útvary. 
Svoje stopy zde zanechal i  středo-
věk. Jedná se o zdejší trojici hradů 
Adršpach,  Skály a Střmen.Milovní-
ci historie si mohou již nyní udělat 
poznámku do jarního výletnického 
diáře. Nejtajemnějším hradem ze 
zmiňované trojice je patrně Střmen, 
o kterém psal ve svém životopise už 
Otec Vlasti Karel IV.   

Strategie pro 

Broumov 
 Město Broumov disponuje stra-
tegickým rozvojovým plánem, kte-
rý defi nuje základní priority toho-
to sídla až do  roku 2029. Plán byl 
schválen broumovskými zastupiteli 
a do jeho obsahu byly začleněny vý-
stupy kvarteta pracovních skupin.
Dokument zpracovala společnost 
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí 
a regionů s.r.o.Finacování zpracová-
vané strategie proběhlo prostřednic-
tvím grantového projektu ESF. 
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Starou cestou po novém schodišti
   Cesta ze sídliště SUN v  Náchodě 
směrem do  centra města je určena 
silniční komunikací. Auta si jen stěží 
najdou zkratky. Jiné je to ovšem s lid-
mi. „Lidé si velmi rychle našli mož-
nost zkrácení cesty  lesním porostem 
směrem k zimnímu stadionu. Nebylo 
to ovšem ani bezpečné ani pohodlné. 
I proto mě osobně velmi těší, že jim 
nyní můžeme nabídnout jejich zná-
mou cestu, ovšem po  zcela novém 
a bezpečném  propojovacím schodiš-
ti“ říká starosta Náchoda Jan Birke. 
Dodavatelem této zajímavé technic-
ké stavby byla náchodská společnost 
ELEKTROIN s.r.o.

Ocel a beton
 Stavba probíhala v terminu od 15. 
9. 2012 do 19. 12. 2012 a kompletně 
hotovo bylo 4. 1. 2013. Kolaudace 

schodiště proběhla 11. 1. 2013. Ter-
mín zhotovení byl dokonce zkrácen 
téměř o  jeden měsíc.  Do  rodného 
listu bylo zapsáno, že se jedná o pro-
pojovací schodiště provedené na že-
lezobetonových patkách, na kterých 
je umístěna ocelová konstrukce. 
Vzniklo zajímavé technické dílo, 
které je navíc ve večerních hodinách 
velmi dobře osvětleno LED techno-
logií. “Museli jsme řešit řadu tech-
nických požadavků na celé propojo-
vací schodiště. V  železobetonových 
patkách je celkem 27 kubíků betonu 
a na ocelové schodiště je použito 18 
tun oceli. V  tomto členitém terénu 
musela být doprava materiálu, ať už 
se jednalo o bednění či železo – pro-
váděna ručně. Lidé se občas ptají, 
jak dlouho takové schodiště vydrží, 
když je vystaveno 24 hodin pově-

trnostním vlivům. Mohu všechny 
ubezpečit, že hodně dlouho, protože 
konstrukce je plně pozinkovaná – 
jak zvenku, tak i zevnitř. To zajišťuje 
dlouhou životnost celé stavby. Ne-
najdete zde žádná svařovaná místa, 
spojovacím materiálem jsou pouze 
šrouby“, vysvětluje ing.  Vladimír 
Žák z fi rmy ELEKTROIN s.r.o..  

„S bezpečím pod patou“
 Dodejme k jeho slovům, že délka 
celého schodiště je úctyhodných 62 
metrů, výškové převýšení činí 21,5 
metrů. Pokud bychom na jeho úpa-
tí chtěli postavit značku vyznačují-
cí stoupání, bylo by na  ni uvedena 
hodnota 34%. „Řešila se samozřej-
mě i otázka údržby schodiště v zim-
ních měsících, aby chůze po  něm 
byla maximálně bezpečná i  v  pří-
padě vydatnější  sněhové nadílky.  
Na  podestách a  schodnicích jsou 
použity pororošty s oky. To zabezpe-
čuje, že v zimním období se nemusí 
schodiště udržovat a  sníh propa-
dá na zem. Musím se však předem 
omluvit náchodským dámám, které 
se neobejdou bez vysokých podpat-
ků. Maximum technického řešení se 
soustředilo právě na  bezpečný po-
hyb na schodišťových stupních v ka-
ždém počasí. Aby každý, kdo zde 
půjde, se pohyboval s  nadsázkou 
„s bezpečím pod patou“... V oprav-
du úzkých podpatcích je zde chůze 
přeci jen problematická“, vysvětluje 
s úsměvem pan Žák.    

   Jak již bylo řečeno, schodiště je 
zajímavou stavbou nejen ve dne, ale 
i ve večerních hodinách. Způsobuje 
to osvětlení  schodiště  LED svítidly 
dodanými společností EKO LED 
LIGHTS s.r.o. Hořice. Jedná se o pět 
kusů špičkových svítilen  LED o vý-
konu  19W přímo na schodišti a tro-
jici svítidel  92W osazenou na  pří-
stupové komunikaci k  zimnímu 
stadionu. Osvětlení je nejen kulisou, 
ale posunuje standardy bezpečnosti 
při pohybu na  schodišti na  maxi-
mální úroveň..  

Profi l společnosti
 „ELEKTROIN spol. s  r.o. se za-
bývá montáží, údržbou a  revizemi  
elektrických zařízení včetně hro-
mosvodů, výrobou rozvaděčů atd.   
Firma ELEKTROIN  s  r.o. v  sou-
časné době také plně vlastní fi rmu 
KADEN-HOLDING  s  r.o. a  tím 
jsme schopni provádět nejen elek-
tromontážní práce, ale i zámečnické 
a stavební.  Jsme velmi dobře tech-
nicky  a  logisticky vybaveni. Vlast-
níme a  používáme 5 osobních vo-
zidel, 7 dodávkových a  nákladních 
vozidel. Dále kloubovou plošinu 
(dosah 11m) a  nůžkovou plošinu 
(dosah 9,5 m).  Zásobování mate-
riálem montážní části fi rmy zabez-
pečuje vlastní prodejna se skladem 
vybaveným veškerým elektroin-
stalačním materiálem“, představuje 

alespoň část možností a aktivit spo-
lečnosti pan Žák. 
 Mezi významné  zákazníky spo-
lečnosti ELEKTROIN patří  gu-
márenské fi rmy SAAR GUMMI 
CZECH a RUBENA, SICO Rubena, 
strojaři ze společností Wikov MGI 
a  MESA-PARTS a  další. Strategic-
kým partnerem pro výstavbu je spo-
lečnost Průmstav Náchod s.r.o

(echo-pi)

 foto (archiv fi rma Elektroin): Sta-
rou cestou po  novém schodišti – 
ve dne, i večer...

ELEKTROIN spol. s r.o.
Čechova 326

547 01 Náchod

Otevřený dopis  starostovi  Města 

Nové Město nad Metují

Vážený pane starosto, 
přijměte tento otevřený dopis jako vý-
raz občanské iniciativy k  řešení jedno-
ho z  nejvážnějších problémů v  našem 
městě – tranzitní a zejména kamionové 
dopravy. Volíme tuto formu, neboť naše 
dřívější snahy o  osobní jednání s  vede-
ním Města byly odmítnuty.  Jsme si plně 
vědomi postupů při projednávání územ-
ního plánu, avšak otevřená diskuse mezi 
občany a radnicí zcela jistě není věcí zá-
konných předpisů.      
 Radnice prosazuje vybudováním pře-
ložky silnice I/14 vedení tranzitní kami-
onové dopravy středem města. My jsme 
plně přesvědčeni, že tento postup je škod-
livý pro budoucnost Nového Města nad 
Metují. Stavba přeložky občanům města 
nic kladného nepřinese, ale naopak od-
straněním „špuntu“ v  Krčíně přivede 
do  města více kamionů  z  Rychnovska 
(např. od automobilky z Kvasin do Vrch-
labí) či Pardubicka  směrem do  Polska.  
Podél trasy bude zvýšená prašnost,  hluk 
od nákladních aut stoupajících nad  měs-
to se bude šířit nejenom při  trase , po ce-
lém sídlišti Malecí nebo nad krčínským 
náměstím, ale i  do  vzdálených lokalit 
Na  Františku. Přeložka město rozdělí 
a urbanisticky jej znehodnotí. 
 Nabízíme Vám vlastní řešení tranzitní 
dopravy převedením veškeré nákladní 
dopravy obchvatem mimo Nové Město 
nad Metují a  vyvedení tranzitní osobní 
dopravy z centra Nového Města, Krčína 
i  Vrchovin. Řešení vychází z  myšlenky 
studie „Brána k  sousedům“ zpracované 
pro Královéhradecký kraj, kdy tranzitní 
doprava od  Dobrušky by byla vedena 
z  Vladivostoku, okolo Osmy směrem 
k Nahořanům a obchvatu České Skalice 
s  perspektivním napojením  v  Jaromě-
ři na  dálniční síť. Náš návrh zahrnuje 
i komplexní řešení osobní tranzitní do-
pravy.    
 Vážený pane starosto, jsme pře-
svědčeni, že za  odmítnutím obchvatu 

a veřejné diskuze před konečným zpra-
cováním návrhu územního plánu se 
skrývají jiné pohnutky.  V místě obchva-
tu byly skoupeny zemědělské pozemky, 
které se „podařilo“ v  návrhu územního 
plánu předloženého dotčeným orgánům 
v prosinci 2012 změnit na stavební parce-
ly pro rodinné domy. Řešení s obchvatem 
by naráz tento „obchod“ znehodnotil. 
Pověřená zastupitelka Mgr.Malijovská 
vyvíjela po zveřejnění myšlenky obchvatu 
ve studii „Brána k sousedům“ proti tomu-
to řešení bez vědomí rady i zastupitelstva 
velkou aktivitu a změny v návrhu územ-
ním plánu byly přísně utajovány. V sou-
časnosti je požadovaná diskuse s občany 
oddalována na  tzv. veřejné projednání 
územního plánu s vědomím již nezměni-
telnosti návrhu. Dalším krokem odpůrců 
našeho řešení je snaha o umístění začát-
ku obchvatu již za Spy.  Jsou si však dobře 
vědomi, že toto „řešení“  se ukáže v bu-
doucnosti neprůchodné z hlediska život-
ního prostředí (chráněná přírodní loka-
lita) a  již prodané či zastavěné pozemky 
v námi navržené trase učiní obchvat ne-
řešitelným.  K tomu dodáváme, že  přes 
křižovatku u  Vladivostoku obchvat od-
vede také tranzitní dopravu mimo Krčín 
a  umožní začít ihned realizovat rekon-
strukci silnice Spy-Vladivostok.    
  
    Vážený pane starosto, 
jsme přesvědčení, že většina občanů 
Nového Města nad Metují uvítá námi 
navrhovanou veřejnou diskusi  ke kom-
plexnímu  řešení tranzitní dopravy a vy-
zýváme Vás, abyste byl jejím iniciátorem.  

V Novém Městě nad Metují 
dne 8. 3. 2013

Petiční výbor „za  vymezení územní re-
zervy pro obchvat  Nového Města nad 
Metují v návrhu územního plánu“  
J.Šrámek, V.Zilvar, M.Hofmann, H.Ry-
dlová, J.Špička    v.r.

Držitelem Zlatého volantu za rok 2012 

je Miloš Beneš
 V  TOP HOTELU PRAHA se usku-
tečnil 36. ročník nejprestižnější akce 
v motoristickém sportu v České republi-
ce – vyhlášení ankety nejlepších českých 
pilotů v roce 2012 „Zlatý volant 2012“. 
 22 motoristických novinářů hlasuje 
v 5 hlavních kategoriích: Rallye, Okruhy, 
Vrchy, Autokros a rallyekros, Motokáry.

Dále pak ve  vedlejších kategoriích: 
Zlatá řidítka, Cena Elišky Junkové, 
Cena Jiřího Sedláře, Cena Zdeňka Voj-
těcha, Spolujezdec roku, Speed Away 
a cenu pro nejlepší fotografi i Zlaté oko.
 Na  vyhlášení výsledků byl pozván 
i  pilot GMS Mados Racing teamu Mi-
loš Beneš s  monopostem Osella FA30. 

V  roce 2012 se Miloš Beneš zúčastnil 
závodů Mistrovství Evropy v  závodech 
automobilů do  vrchu, ve  kterých byl 
nejrychlejším českým pilotem a  v  ab-
solutním pořadí se umístil na  2. místě 
za továrním pilotem Osella -  Simonem 
Faggiolim (Osella FA30) a v šampionátu 
Mistrovství Evropy na 3. místě. Ve Slo-
vinsku se umístil Miloš Beneš jako jedi-
ný Čech v závodě započítávaném do se-
riálu Mistrovství Evropy na  1. místě 
v absolutním pořadí.
 Miloš Beneš získal za 1. Místo v kate-
gorii Závodů automobilů do vrchu hlav-
ní cenu – „Zlatý volant 2012“.

Celkové výsledky ankety Zlatý volant:
Závody do  vrchu 1. Miloš Beneš 99, 
2.Dušan Nevěřil 92, 3.Otakar Krámský 
90, 4.Lukáš Vojáček 63, 5. Oskar Beneš 
53, 6. Petr Vítek 51, 7.Václav Janík 49, 
8.Josef Michl 32, 9.Dan Michl 16, 10. 
Vladimír Vitver 11, 11.Petr Tykal 6, 
12.Jaromír Malý 4, 13.Vladimír Konicar 
3, Dominika Benešová 3.

text: RS, foto: P. Frýbazleva: Jan Kopecký, Miloš Beneš, Adam Lacko, Jan Midrla, Václav Fejfar

Kiteskiing i na 
Broumovsku

Architekt 
i voják

 Na  počátku všeho je tažný drak 
nazývaný kite. A někde pod ním člo-
věk, který využívá jeho tah k pohybu 
– po  vodě, sněhu, zemi... Celé se to 
nazývá poněkud složitě jako rodina 
powerkitingových sportů. Kitesur-
fi ng – na surfovém prkně na moři či 
jiné vodní ploše. Kitesnowboarding 
– snowboardové prkno na  sněhu. 
Kitebuggying – plovák či snowboard  
nahrazuje tříkolka. A  konečně i  ki-
teskiing, kdy jezdec má na nohou lyže. 
A takovou scénu poskytovalo nedáv-
no i  jedno zasněžené pole na  Brou-
movsku.                      Foto Mirek Brát

 V  Městském muzeu v  Jaroměři 
je do 19. března ke shlédnutí  výsta-
va věnovaná 125. výročí narození 
Vladimíra Fultnera, talentovaného 
architekta a  jaroměřského rodáka. 
Jeho život předčasně ukončila I. svě-
tová válka, které se účastnil jako dě-
lostřelec CaK armády. Nadějný ar-
chitekt (spolupracoval například i se 
známým sochařem Otakarem Špa-
nielem) byl též odvážným vojákem, 
který za  dobu své služby obdržel 
i dvě vyznamenání Signuim Laudis.



    Náchodský sportovec Jirka Havrda 
dosáhl evropských i světových titulů 
v disciplíně benchpress a s jeho spor-
tovními úspěchy se pravidelně se-
tkáváte i na stránkách novin ECHO. 
Jaké je však zákulisí cest na šampio-
náty v zahraničí? Jak vidí Jirka Havr-
da Spojené státy americké?
 „První, s čím se v Americe setkáš, 
je vstupní kontrola na  letišti. Neko-
nečná řada lidí a před tebou nasupe-
ný úředník. Ptá se, jak dlouhý pobyt 
budeme mít v USA. Odpovídáme, že 

14 dní. To mu nestačí. Chce vědět, 
kolik to bude nocí. Pak si vás ještě 
vyfotí a  všechno je skoro v  poklu-
su. Američani nás pořád ještě mají 
za Československo a někdy jim to na-
víc splývá s Ruskem. To mě naštvalo. 
Když opustíš letiště, tak jsou Ame-
ričané happy. Šťastně se tváří na uli-
cích, v obchodě, v restauraci, kde se 
o tebe stará třeba i pět „happy“ číšní-
ků. A jdeš třeba po tý „štráse“ v Las 
Vegas a všichni jsou happy. A všichni 
jedí fastfoody. Těšil jsme se na  svůj 

první americký hamburger, to jsem 
ale nevěděl, že je budu baštit celý 
pobyt ve Vegas. Říkáš,  O.K. hamb-
áč stojí 90 centů. Objednáš si a chtějí 
po Tobě dolar dvacet. Protože je na-
víc daň a spropitné. Benzin do auta 
je levný – v přepočtu pod 20 korun 
za litr.  A nikdo jim neujede bez pla-
cení. Nejdřív platíš, potom tankuješ. 
Natankovali jsme a jeli na Grand Ca-
nyon. (se smíchem) Taková hlubší 
Macocha, řekl bych. Ne, vážně….Pro 
mě byl obrovský zážitek vidět takhle 
krásnou přírodní rezervaci. Velkým 
překvapením byli i  volně pobíha-
jící jeleni kvůli kterým jsme často 
museli i zastavit neboť se procházeli 
po cestě. Jedeš místní okreskou, dva 
pruhy tam, dva zpátky. A  dopravní 
značky omezující rychlost. Chvíli 
řídil kamarád. Koukám, že tam má 
stošedesátku. Ťukám mu výstražně 
na palubovku. Co, tady není neome-
zená rychlost? Myslím si, jo, to víš, 
tahle rychlost, to už je maximálně 
jen na neomezenou vazbu. Ale dojeli 
jsme v pořádku, policajti byli asi ně-
kde na hamburgru...

(příště s Jirkou Havrdou dojedete 
do Francie a Irska)  zaznamenal 

Mirek Brát, foto archiv JH
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 V únoru proběhl v náchodském Déčku (SVČ) již 2.ročníksoutěžní pře-
hlídky orientálního tance Hvězda orientu 2013. Přehlídky se zúčastnily 
tanečnice z celé České republiky. Soutěž pořádalo Středisko volného času 
Déčko Náchod a Taneční škola Sahar. Fotografi í Josefa PEPY Voltra se 
vracíme do 2. ročníku, který jistě nebude poslední….

Děti městu
   Velmi zajímavý projekt se nyní 
rodí v  Červeném Kostelci. Velkou 
šanci (velkou i  v  rozměrech jejich 
děl) zde dostávají mladí výtvarní-
ci, jejichž díla převede společnost 
Prefa Praha a.s. do  podoby deko-
rativních prvků v lokalitách Chrby, 
vodojem a  lesní pěšiny v  Občině. 
Velkorozměrové skulptury mající 
přeodbraz v  dílnách dětských vý-
tvarníků budou trvale krášlit měs-
to. Dobrý nápad!

Stvoření
tance
   Broumovští studenti se zapojili 
do  vzdělávacího programu Taneč-
ního centra Praha – Stvoření tance 
– Jak se dělá tanečník. Zmiňované 
taneční centrum s tímto projektem 
pracuje již od roku 1994. Jedním ze 
zastavení celé vize byl i  Broumov, 
kde  proběhl samostatný workshop 
doplněný veřejným vystoupením 
pro studenty místních škol. 

Poděkování
 Klub evropských radioamatérů 
by chtěl touto cestou poděkovat 
Královéhradeckému kraji za  po-
skytnutý příspěvek, který byl v loň-
ském roce využit na činnost sdru-
žení a obnovu techniky. 

Karel Petránek

BASKETBAL
 Náchodští basketbalisté zakon-
čili základní část Východočeské 
ligy mužů díky 7. výhrám v  řadě 
na  5.místě a  nyní je čeká nadstav-
bová část. Jen je škoda, že na  za-
čátku sezony nehráli kompletní, 
protože mohli pomýšlet na  přední 
umístění. První zápasy odehrají 
derby v Jaroměři 9. 3. 2013 od 17h 
a odvetu v Náchodě v neděli 10. 3. 
2013 od 10h na stavebce. Přijďte nás 

podpořit. Sponzoři tohoto týmu 
jsou : Hotel TOMMY, FARMET 
STK spol.s.r.o., LK AUTOSERVIS 
spol.s.r.o., Kancelářská techni-
ka Laštovic Michal, ATM CZ a.s., 
Elektro DRAPAČ s.r.o., REVEAL 
s.r.o., AUTO-BRANKA spol.s.r.o., 
AUTOTEST-TKMV s.r.o., ATAS 
elektromotory Náchod a.s., TAPE-
TY ŠOLÍN. 

Předseda oddílu Prouza Pavel

ZIMNÍ TENISOVÁ LIGA 2013
 V termínu od 13. 1. do 23. 2. 2013 
se každou neděli ve  Sportcentru 
v  Teplicích nad Metují konaly zá-
pasy Zimní tenisové ligy 2 – 4 člen-
ných týmů. Hlavním pořadatelem 
byl M. Ročárek, kterému se do této 
soutěže přihlásilo celkově 8 týmů 
z  Teplic, Adršpachu, Malých Sva-
toňovic a Broumova. Během sedmi 
kol, kdy si každé družstvo v jednom 
kole zahrálo 1 čtyřhru a 2 dvouhry, 
pro sebe týmy za každé utržené ví-
tězství sbíraly body. Celkovým vítě-
zem a  tím pádem týmem s nejvíce 
body se stalo družstvo z Broumova, 
ve  složení Hornych Pavel, Ptáček 
Pavel, Sejkova Martin. Druhé místo 
obsadilo opět družstvo z Broumova 

– Richter Jaroslav, Černý Zdeněk, 
Panchartek Jiří. A do třetice, na třetí 
příčce se umístilo družstvo z Brou-
mova – Šolc Bohuslav, Prouza Josef, 
Vrána Josef. Na dalších příčkách ná-
sledovaly Malé Svatoňovice  (Škoda, 
Holubec Jiří, Holubec Zdeněk, Ti-
cháček, Ryšavý), Adršpach (Šrámek 
Jan, Jadrníček Martin, Jadrníček 
Pavel), Teplice 1 (Grätz Miroslav, 
Jansa Petr), Teplice 2 (Chmelař, Ju-
hasz, Šturm), Vajdovci (Vajda Jaro-
slav, Hátle Jan). 

 Děkujeme všem, kteří se rozhod-
li Zimní ligy zúčastnit a  těšíme se 
na další spolupráci. 

Tomáš Mucha

KUŘICE
Ve stáří 14 týdnů, barva červená, černá a bílá
Červený Kostelec                
Chovatelské potřeby Prodej 14. 3. 2013
Tel. 491 461 414                              mob. 774 197 388

nutno

objednat

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil 
dnem 4. 3. 2013 výběrová řízení 3. kola 
č. HNA/37/2012 a HNA/38/2012 na

zjištění zájemce o koupi majetku.  

Jedná se o budovy bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 575/15 
(579.000,-) a 575/8, 575/10 (1 600.000,-) vše v obci Jaroměř.

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na 
www.uzsvm.cz, úředních deskách MÚ 

a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

Na cestách s Jirkou Havrdou – zastavení I. - USA

Jirka s manželkou v Grand Canyonu
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Co bylo dříve, než je 
teďka? Ptá se Laďka...
Dnes Mgr. Karla Petránka

CO BYLO DŘÍVE? 

 Původně jsem vystudoval Pedagogic-
kou fakultu v  Hradci Králové obor fy-
zika - chemie a od roku 1988 jsem učil 
na  různých typech škol v  našem regio-
nu. V roce 1993 jsem ve školství skončil 
a začal podnikat. Nejdříve jsme s kolegy 
začali vydávat noviny „Novina“, které 
vycházely do začátku roku 1994. Potom 
došlo ze strany mých kolegů k  přehod-
nocení priorit a  začali se více věnovat 
výuce jazyků, tlumočení a  překladům. 
A já jsem se plně vrhl na vydávání novin. 
Došlo ke změně názvu a koncepce novin 
a tak 1.4.1994 vyšlo první číslo Echa.

 A TEĎKA? 
 Dalo by se říci, že se od roku 1994 nic 
nezměnilo. Stále vydávám noviny Echo. 

Ale během těch devatenácti let došlo 
k  řadě změn. Vznikla stálá redakce se 
stabilním personálním obsazením, z pů-
vodního vydávání jednou měsíčně vy-
chází Echo třikrát za měsíc, rok od roku 
stoupal i náklad novin. Za zmínku také 
stojí navázání úspěšné spolupráce s pol-
skými novinami v  nedalekém Klodzku. 
V současnosti se jako většina z nás i v no-
vinách potýkáme s  důsledky hospodář-
ské krize, ale pevně věřím, že v příštím 
roce oslavíme v plné síle 20 let od první-
ho vydání novin Echo.

Noviny Echo
Krámská 29, 547 01 Náchod, 
tel.491 424 522, 602 103 775, 
e-mail:echo@novinyecho.cz, 

www.novinyecho.cz

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

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

800,-Kč plné      
250,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

www.dvere.inu.cz

 Milí přátelé a čtenáři,
 společně jsme se provařili studeným úno-
rem a  konečně tu je březen. Několik teplejších 
dní s  krásným sluníčkem mě přivedlo na  skvě-
lé vzpomínky na  mé dětství a  malé městečko – 
Baume-Les-Messieurs v oblasti Jura, kde žijí mí 
prarodiče. Život je tam úplně jiný než ve velkých 
městech. Všechno má svůj řád a  pořádek. Proč 
se ale znovu vracím k mé babičce a mé rodině?! 
Tento pátek se u nás ve Francii, stejně jako u vás, 
slaví den žen. Pamatuji si, jak se děda vždy oholil 
a při cestě domů z práce přinesl babičce velkou 

kytku, kterou nasbíral po cestě na loukách. Babička mu za to vždycky upek-
la jeho oblíbený koláč. Koláč se jmenuje „Flan Parisien“ a tento rok mi ho 
připomněli naši přátelé – Kašparovi, kteří nás často navštěvují v naší kavár-
ně. Díky nim a díky mojí babičce bych se s vámi tento týden ráda podělila 
o její vlastní recept.                  Vaše Pauline

 
Ochutnat moje recepty můžete v restauraci: Babiččina zahrádka, 

E.Beneše 352, Česká Skalice 55203, www.babiccinazahradka.tk

Flan Parisien
Těsto:  250g mouky, 125g másla, špetka soli, 40g cukru, 5 cl studené vody
Náplň: 1 litr mléka polotučného, 3 vejce, 160g cukru, 100g maizena (kukuřičný 
škrob), 2 sáčky vanilkového cukru, 3 lžíce vanilkového extraktu, dřeň z jednoho 
vanilkového lusku
Těsto: Mouku smícháme se solí a cukrem, přidáváme na kostky nakrájené más-
lo a prsty uhněteme těsto. Po částech přidáváme vodu. Až bude těsto vláčné 
a pružné, dáme ho na půl hodiny odpočívat do  lednice. Odpočaté těsto roz-
válíme na plát a vyložíme jím vymazanou koláčovou formu. Dno propícháme 
vidličkou.
Krém: V míse vyšleháme vejce, maizenu, vanilku a 125ml mléka. Ostatní mléko 
dáme hřát do kastrůlku s cukrem a vanilkovým cukrem a také dření z vanilko-
vého lusku. Přivedeme k varu. Až se bude směs vařit, přidáme vaječné těstíčko 
a šleháme, dokud vše nezhoustne. Až je směs hustá, nalijeme jí na připravené 
těsto, uhladíme a pečeme ve vyhřáté troubě na 180°C po dobu 40 minut. Povrch 
by měl být skoro až černý. Koláč necháme vychladit a podáváme.

Trochu jiná kuchyně

Březen 
v galerii
   Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě zahajuje v březnu hned tro-
jici zajímavých výstav. Až do  3. 
listopadu zde bude ke  shlédnutí 
expozice věnovaná ruskému malíř-
ství 19. století. Do 21. dubna potr-
vá výstava fotografi í, kreseb, koláží 
a  asambláží (výtvarná technika, 
která dává dvojrozměrnému obrazu 
třetí, prostorovou dimenzi – pozn. 
red.) Antonína Kanty. A  konečně 
opět do 21. dubna se můžete přijít 
podívat na prezentaci Václava Ma-
gida nazvanou Romaněnko nakres-
lil koně. A ještě před tím se můžete 
s náchodskou galerií seznámit i vir-
tuálně na www.gvun.cz

Vzhůru na

dechovku!
 Dechová hudba STAVOSTROJ-
KA zve své příznivce a  milovníky 
pravé české dechovky na  Nedělní 
čaje do Kina 70 v Novém Městě nad 
Metují, dne 10. března 2013 od 14,00 
hod. Přijďte si zazpívat a zatančit. Tě-
šíme se na Vás! www.stavostrojka.cz

Česko-polská spolupráce
 V únoru podepsali ředitel Branky 
Daniel Denygr a  přednosta okres-
ního úřadu v  polském Kladsku Ma-
ciej Awizien smlouvu o  vzájemné 
dlouhodobé spolupráci. „Jsme velmi 
potěšeni, že se nám podařilo uza-
vřít tuto dohodu právě s  Powiatem 
Kłodzkim, protože  Kladské hrabství  
patří mezi nejvýznamnější turistické 
regiony v  celém Polsku s  vysokou 
návštěvností,“ řekl hronovský mís-
tostarosta a zároveň  předseda před-
stavenstva Svazu CR Kladské pomezí  
Josef Th ér.  

 K  podepsání dohody došlo díky 
podpoře starosty města Náchod Jana 
Birke a místostarostky Drahomíry Be-
nešové, která je zároveň aktivní člen-
kou správní rady Branky o.p.s.  První 
konkrétní výsledek této spolupráce je 
příprava společného česko-polského 
projektu zaměřeného na turistiku pro 
rodiny s dětmi.  Nezisková společnost 
Branka, o.p.s. sídlící v Náchodě usilu-
je již od roku 1997 o rozvoj cestovní-
ho ruchu na  území turistické oblasti 
Kladské pomezí.    Markéta Venclová 

(foto archiv Branka)

.

Slavnostní menu 
 Pokud chystáte oslavu, slavnostní večeři a nebo jen chcete někoho příjemně 
překvapit, přinášíme recept, který by Vás mohl inspirovat. Jedná se o fi lírované 
kachní prso v omáčce z červeného vína doplněné perníkovým knedlíčkem. Slo-
žitým názvem se rozhodně nenechte odradit a recept vyzkoušejte!

Filírované kachní prso konfi tované v glasse
150 g  kachních prsou, 40 g  drůbežích prsou, šafrán, 30 g smetany, 10 g žemle, 
Glasse z drůbežích kostí (silný masový fond)
 Z  drůbežího masa, namočené žemle ve  smetaně a  šafránu vytvoříme směs, 
kterou důkladně rozmixujeme. Kachní prso naplníme pod kůži směsí a opečeme 
na tuku. Maso poté vložíme do drůbežího glasse a necháme táhnout, tedy velmi po-
malu vařit, při devadesáti stupních. Měkká prsa vyjmeme, fi letujeme a servírujeme.

Omáčka z červeného vína

0,5 l červeného vína, 150 g šalotky, 80 g másla
 Šalotku zpěníme na  tuku, zalijeme červeným vínem a  necháme reduko-
vat na  třetinovou dávku. Přecedíme přes cedník, přidáme máslo a  vyšleháme 
ve středně hustou emulzi.

Perníkový knedlíček
150g toustového chleba, 100g tvarohu, 1 vejce, 50g mouky hrubé, perníkové koření, 
sůl, perník na strouhání
 Toustový chléb pokrájíme na kostičky. Tvaroh, vejce, sůl, mouku a perníkové 
koření rozmícháme ve středně husté těstíčko, přidáme pokrájený toustový chléb 
a promícháme. Ze vzniklé hmoty tvarujeme knedlíčky, které vaříme ve vařící 
vodě. Před podáváním obalujeme ve strouhaném perníku.

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

Talíř plný chutí

a vůní

Tataři v Úpici!
 Jen klid, už je to 771 let od doby, kdy 
do Evropy v roce 1241 zamířila obrov-
ská armáda Tatarů, vlastně správněji 
Mongolů. Ačkoli byl jejich vpád na na-
šem území nejvíce dramatický na Mo-
ravě, i  v  našem regionu se dochovaly 
zajímavé pověsti upomínající na  časy, 
kdy Evropě hrozil sám Čingischán...
Jedna z těchto pověstí je od těchto časů 
vzpomínána i na ofi ciálním znaku měs-
ta Úpice. Jedná se o vyobrazení oseka-
ného kmene stromu. Pověst totiž praví, 
že Úpičtí se zachránili před nájezdní-
ky chytrou lstí. Osekali větve stromů 
v  jednom místním lese a  na  kmeny 
navěšeli papírové lampióny. V noci to 
vypadalo, že zde táboří velké vojsko. 
Hlavní voj nájezdníků na malých koní-
cích  se  při pohledu na rozzářený les 
těšil na domovskou základnu... K ní by 
se však dostal po  jediném mostě. To 
Úpičtí dobře věděli. Jakmile byla větši-
na útočníků na mostě, jeho konstrukci 
pomocí silných provazů strhli. Tatary – 
Mongoly odnesla voda ... 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

* snadno, rychle bez 
poplatků za vyřízení

tel. 773 796 754

Hurá na týden do zasněžených hor
 I letos žáci 1. stupně ZŠ T. G. Ma-
saryka v Náchodě vyrazili na týden 
do  hor.. Na  programu byla nejen 
výuka lyžování, nově i  snowboar-
dování, ale i  závodění na pekáčích, 
koulování  a s ním spojené dovádění 

na  sněhu a  samozřejmě i  spousta 
her a soutěží.
 Určitě nechyběla ani noční stezka 
odvahy, poutavý výklad člena hor-
ské služby, pro odlehčení následoval 
veselý karneval.

 Na  konci týdne pak děti při zá-
věrečných závodech ve  sjezdu, sla-
lomu a  dokonce i  v  obřím slalomu 
zúročily své celotýdenní pilování 
lyžařských a  snowboardových do-
vedností a ke chvále malých závod-
níků nutno podotknout, že nakonec 
všichni kopec sjeli a  předvedli tak, 
že pohyb na lyžích nebo snowboar-
du už jim není vůbec cizí.  
 A  jako ta správná tečka za  na-
ším parádním pobytem na  horách 
posloužilo slavnostní předávání di-
plomů a medailí a pro každý mlsný 
jazýček velký zmrzlinový pohár se 
šlehačkou. Tak ahóóój a za rok už se 
všichni zase moc těšíme!
 Děkujeme všem sponzorům 
za věcné dary a fi rmě Knauf - I. Ko-
zákové za fi nanční dar.

Mgr. Ivana Maršíková
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BYTY

* Prodám byt 3kk, 70m2 v  centru Hronova. 
Více informací na  http://www.bezrealitky.cz/
nemovitosti-byty-domy/227130-nabidka-
prodej-byty-hostovskeho-hronov
* Pronajmu družstevní byt 2+1 v  Náchodě 
na Plhově. Tel. 604 133 536
* Pronajmu dlouhodobě jedné osobě byt 38m2 
v Náchodě u nemocnice. Kauce. Tel. 777 021 798
* Pronajmu dlouhodobě nový, zděný byt 2+kk 
v  centru Náchoda. Vybavená kuchyň, balkón, 
parkovací místo. Kauce, volný ihned. Volejte 
724 040 389.
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v Novém Městě nad 
Metují, byt je po rekonstrukci, zaveden internet, 
má balkón,4.patro s výtahem.Jedná se o panelový 
dům v blízkosti obchodu a školy. Nájemné doho-
dou + inkaso, kauce 20.000,-Kč. tel.776 322 705
* PRONAJMU BYTY 1+1 A 2+KK v Hronově 
a  Velkém Dřevíči. Domy jsou po  celkové re-
konstrukci. Ceny od  3.400,- Kauce nutná. Tel.
602 133 173 email.renestarkov@seznam.cz

*Koupím garsonku v  Náchodě na  Kar-
lově kopci. Pouze os.vl. Nejsem RK. Tel.
721 350 391

* Prodám zrekonstruovaný byt 2+1(56m2) v os.
vlastnictví ve  zděném domě v  centru Náchoda. 
Cena 930 000 Kč. Tel. 605 580 086
* Prodám v  Náchodě pěkný byt 1+1. Byt je 
v OV, nachází se v zděném domě nedaleko cen-
tra. Náleží k němu sklepní kóje. Ve dvoře s mož-
ností parkování je dále k dispozici kolna. Nízké 
náklady na bydlení. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě 1+kk s  balkonem, 
47,77m2 ve  2.NP v  Náchodě na  Lipím naproti 
hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 
18.000,-Kč, tel. 608 903 050.
* Pron.dlouhod.byt 3+1 v  os.vl., 75 m2, 2NP, 
v  NA-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zateplení, 
park u  domu, náj. 5.000Kč + VAK + el. + plyn
+ kauce, tel.608 903 070
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, plast.okna, 
v nově zrek.domě v NA poblíž centra. Náj. + zál. 
5.500Kč + kauce 16.500Kč, tel.: 608 903 070

* Nabízím pronájem zcela nového bytu 
2+KK v centru Náchoda (Raisova ulice). Ná-
jemné bez energií 6 000 Kč. Byt vybaven ku-
chyňskou linkou s digestoří bez dalších spo-
třebičů, předsíně, WC a  koupelny, balkonu 
a sklepní kóje. Byt je dále vybaven vnitřními 
dveřmi, stropním osvětlením a  podlahovou 
krytinou. Kontakt na  e-mail: novebyty11@
gmail.com nebo mob. 776 855 749.

*Prodám byt 3+1 v  klidné okrajové čás-
ti sídliště u  nemocnice, 4. patro. Cena Kč 
980.000,-. Také možnost koupě garáže u ZS, 
cena dohodou. Tel.: 606 633 655

* Koupím garsonku v Náchodě Bělovsi, původ-
ní stav v OV. TEL.: 775 791 107
* Pronajmu garsonku cca 30m2 v samém cent-
ru Náchoda, klidný zděný dům - I. patro, nájem 
3500,-Kč, energie cca1700,-Kč, kauce 6000,-Kč, 
nekuřák, bez zvířat. Tel. 777 123 156
* Pronajmu 3+kk v Náchodě Borské ul., zděný 
dům, 3.patro, lodžie. Nájem 5000,-Kč, služby 
+ energie bez el. cca 2500,-Kč. Kauce 8000,-Kč. 
Nekuřák bez zvířat. TEL.:777 123 156
* Prodám v centru Náchoda slunný a nevšední 
byt s  výhledy do  parku a  zahrad. Byt je situo-
vaný do 2. patra s výtahem a ma 90 m2. Vstupní 
chodba, obývací pokoj, hala, šatna před koupel-
nou, koupelna, ložnice, kuchyň, malý pokojík 
a  balkon do  zahrad. Kvalitní bydlení na  dobré 
adrese. Dům prošel rekonstrukcí rozvodů vody, 
odpadů a  střechy. Má vlastní měřidla spotřeby 
tepla a vody. měsíční náklady vč. FO a elkektřiny 
5.200 Kč. Veškeré služby, lékaři, nemocnice, školy 
a kultura v dosahu 5 min chůze. Cena dohodou. 
Tel. 605 584 101
* Prodám byt 4+1 v  OV po  komplet. rekon-
strukci na  Běloveské ul. v  Náchodě. TEL.:
605 506 245 večer
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 3+1 
v Náchodě - Brance. Volný ihned. tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1, Náchod, Kladská 1523, 1. 
patro, 38,5 m2, dům zateplen, nájem 3.500 + 2000 
zálohy, kauce, volné od 1.4.2013. Tel. 777 606 801
* Pronajmu pěkný slunečný 1+kk v  Hronově, 
blízko centra v klidné ulici. K dispozici sušárna, 
sklep, dvůr. 3500,-Kč + energie. Volné od  1. 4. 
2013. TEL.:777 595 888
* Pronajmu byt 50 m2, v  přízemí RD, 2 km 
od  Nového Města n.M.. RK NEVOLAT. TEL.: 
602 875 447
* Prodám nebo pronajmu byt 2+kk v  OV 
na ulici Běloveské v Náchodě. Byt po komplet-
ní rekonstrukci, nová kuchyně včetně sporáku, 
nová koupelna, podlahy, plastová okna. Na byt je 
uzavřená hypotéka s měsíční splátkou 2160,-Kč. 
Převod hypotéky plus doplatek. K bytu je možno 
prodat i garáž v Bělovsi nebo prodej garáže samo-
staně i bytu. TEL.:736 222 449
* Pronajmu 2+kk, 48 m2, Náchod - Plhov, nájem 
+ el.+ inkaso 5982 Kč, tel.608 646 007
* Prodám družstevní byt 1+1 v  Náchodě, 
nově zrekonstruovaný dům, cena dohodou. Tel. 
739 684 266 po 17. hod.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (30 m2) na Pl-
hově v Náchodě. Částečně zařízený, cena 6000,-
Kč /měs., včetně inkasa, pro 1 osobu či pár. 
Vratná kauce: 12 000,-Kč. Telefon: 731 533 280 
(po 15 hod.)
* Pronajmu garsonku v Náchodě na Plhově, pří-
zemí, cena 2500,- Kč + 2300,-Kč služby + kauce. 
TEL.:603 45 85 37

 
* Prodám větší, pěknou chatu v  Novém 
Městě n/M., na vlastním pozemku o rozloze 
cca 800m2.Voda pitná i užitková, el.220/380.
Cena dohodou. Tel. 603 530 720

* Pronajmu vybavený řadový dům 4+1 v Hro-
nově. Garáž, internet, pergola s krbem na oploce-
ném pozemku. Cena k jednání 7000,-Kč + ener-
gie, volný dle dohody. TEL.:775 692 352
* Prodám rodinný dům se zahradou v Náchodě 
- 800 m2, na krásném místě s výhledem na zámek 
- vilová čtvrť Třešinky. Ihned volný. RK nevolat! 
Tel. 608 552 322
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou - 
klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 934 vo-
lejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám garáž u  hotelu Bonato v  Náchodě.
TEL.:605 169 662
* Pronajmu garáž v  Náchodě Úvoze. Tel. 
608 161 007
* Pronajmu modernizovaný rodinný domek 
v Náchodě - se zahradou a garáží - od 5/2013. 
Možný pozdější prodej. Tel. 731  033  040 
- po 18 hod.
* Prodám dvě obytné buňky (větší pro 4 osoby, 
menší pro 3 osoby) v ATC Rozkoš u České Ska-
lice, plně vybavené, kuchyňka s nádobím, trouba, 
mikrovlnka, lednička s mražáčkem, rohová lavi-
ce, vhodné pro rybáře či rodinu s dětmi atd. Tel. 
606 303 074
* Prodám levně nemovitost na  Broumovsku - 
v dobrém stavu. RK nevolat! Tel. 777 12 17 17
* Pronájem stodoly nebo objektu a louky. Roz-
měry stodoly min. 11 x 5m a louky min. 20 x 150 
za  účelem hangárování motorového dvoumíst-
ného kluzáku. Cena dohodou. Pište SMS. Tel 
777 200 452
* PRODÁM CHALUPU k celoročnímu obývání 
v obci Vysoká Srbská. ZP 82 m2, plocha pozem-
ku 662m2. Tel. 602 177 905
* Koupím garáž v  Novém Městě nad Metu-
jí, nebo do  pronájmu. Cenu respektuji. Tel: 
602 657 560

* Prodej 2 objektů zařízených pro opravu aut 
včetně pozemků v Náchodě. Minimální cena 1,8 
mil. Kč. RK nevolat. Tel.607 57 99 90
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní adechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538

* Pronajmu plně vybavený samostatný ro-
dinný dům v  Náchodě na  Brance na  krás-
ném klidném místě přímo pod lesem. DSL 
internet, HD SAT, krb, pergola s  grilem 
na  pozemku, garáž, topení na  dřevoplyn 
nebo elektřinu. Pouze slušným lidem. Nutno 
vidět. Cena k  jednání 10.000 Kč + energie. 
Volný cca za  měsíc. Kauce dle dohody. RK 
nevolat! info: 774 180 060

* Mladá rodina koupí rodinný dům, chalupu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 722 379 557
* Prodám garáž v Náchodě na Brance, 150 tis.
Kč. TEL.:602 411 651

* Pronajmu nebyt.prostor (kancelář) 22,5 m2 
v centru NA (Poděbradova ul.). Nájem vč. zá-
loh na energie 3 570,-. Tel: 603 251 043
* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu kancelář v centru Náchoda naproti 
Komerční bance. Tel. 777 602 884. Cena: 5 500,- 
Kč/měs. + služby
* Pronajmeme prodejnu 100 m2 v běloveské ul. 
Náchod. Tel. 604 203 001
* Pronajmu skladové prostory na  Broumov-
sku. Tel. 777 12 17 17
* Nabízíme k  pronájmu nebytové prostory 
I.patro 13,23m2 za  1000Kč 25,5m2 za  2000Kč 
61,15m2 za 4000Kč 65,7m2 za 4200Kč Přízemí 65 
m2 za 3500Kč 260 m2 za 11500kč Jedná se o pro-
story 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. Plo-
cha 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  pří-
slušenstvím, cena vč. energií 1999,-Kč /měsíčně. 
Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
S  VÝLOHAMI 60m2 V  HRONOVĚ; VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, 
KONTAKTNÍ KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 
3.000,-Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, 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 + ZÁ-
LOHY; INFO 777 302 483, 777 606 464

* Pronajmu garsonku v centru Náchoda, nájem 
+ inkaso 4700,-Kč. TEL.:776 554 431
* Pronajmu byt v  Hronově 3+1. TEL.: 
736 537 033
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu dlouhodobě velmi pěkný byt 2,5 
+ 1 po rekonstrukci, balkon, v  cihlovém domě 
v  centru Náchoda. Volný ihned. Kauce. Pouze 
solidnímu zájemci. Tel. 737 211 973
* Prodám byt 2+1 v OV, v Polici n.M., cihlový, 
slunný, plast. okna, klidné místo, 50 m od  ná-
městí, nová střecha, udržovaný, 2 sklepy, tel. 
606 303 074
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v RD v klidné 
části Náchoda. TEL.:603 221 363
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 - I.kat., 
v Náchodě - Komenského ul., nájemné 3500,-Kč 
/měs. + služby + inkaso, vratná záloha na nájem-
né 11500.-Kč. Volný ihned. Tel. 723 461 286
* Pronajmu pěkný byt 3+1 ve  Vysokově, re-
konstruovaný, částečně vybavený, plyn. topení, 
možnost přitápění kamny, parkování, 2 sklepy 
a půda. Tel. 776 492 977
* PRODÁM byt 4+1 v OV v Náchodě na Plhově 
po úplné rekonstrukci. Cena 1.300.000,- Kč. Tel. 
724 547 778.
* 4 členná rodina hledá pronájem vybavené-
ho bytu nebo domu v  klidné lokalitě v  Ná-
chodě, nebo okolí. Ideálně 4+1 nebo alespoň 
3+1. Jsme pořádkumilovní slušní lídé, nekuřáci 
a máme rádi svůj klid a soukromí. Možný začá-
tek pronájmu pravděpodobně květen, ale záleží 
na nabídce. Volejte na 733 698 201 nebo pište na 
eva.klusakova@live.com
* Pronajmu slunný byt na Malecí 1 +1 v příze-
mí. Nájem 2200,- + inkaso 3500,-. Kauce nutná. 
Volat po 18h. Tel. 734 681 375
* Pronajmu nestandardní byt 2+1 v klidné čás-
ti středu N.Města. (Po celk. rekonstrukci, zcela 
nová okna). Tel. 732 681 960
* Prodám byt 3+1 v OV 81 m2 v Dobrušce v cih-
lovém domě, 2.patro, plast.okna. Cena 930 tis.Kč. 
Možno i s garáží. TEL.:731 586 468
* Pronajmu byt 62 m2  - v  centru Náchoda. 
Byt po  celkové GO se nachází ve  zděném zate-
pl. domě, nová plast. okna, přízemí, balkon,ce-
na 4500,-Kč, kauce dohodou, tel. 702  018  628, 
731 44 13 79, volejte od 10.3.2013!
* Prodám byt 3+1 v OV po rekonstrukci, SUN 
Náchod. TEL.:608 581 233
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnicích u  Náchoda 
a  1+1 v  Náchodě, povinná kauce, volné ihned. 
TEL.:608 869 885
* Pronájem bytu 3+1- nájemné 5000 + služby 
2000 a 2+kk - nájemné 4800 + služby 1800 v cen-
tru města Náchod u  Okresního soudu. Ulice 
Palachova 1457. 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. 723745040.
* Pronajmu garzonku v Hronově, přízemí. Tel 
608 66 77 30
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1; 85m2 

PO  REKONSTRUKCI, NOVÁ KOUPELNA, 
KUCHYŇSKÁ LINKA S  VESTAVNÝMI SPO-
TŘEBIČI, V  CIHLOVÉM DOMĚ V  HRONO-
VĚ, 200M OD  NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.200,-
Kč + 200,-Kč ZÁLOHY+ ELEKTŘINA  INFO 
777 302 483; 777 606 464
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 + 1 v  České 
Skalici, Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 
m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez služeb), jisti-
na Kč 10.500,--. Info: 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 1+1, Velké Poříčí, 
Na Škvárovně 520, 36,3 m2, 3. podlaží. Nutné dílčí 
opravy bytu. Cena 300 tis.Kč. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt v České Skalici, 3+1, 
Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. 
Cena Kč 790 tisíc. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1 + 1 v Náchodě, Bílá 
1961, výměra 44,01 m2, 3. poschodí. Cena Kč 340 
tisíc. Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě u Rubeny, 44 m2, 
tel. 604 855 311, 607 211 955
* Prodám byt 2+kk v  OV v  Náchodě naproti 
Rubeně, cena 540 tis.Kč. Velmi nízké náklady 
na bydlení. TEL.:605 450 384
* Prodám byt 2+kk 40m2, cihla v OV v Náchodě 
v Nerudově ul. Nová kuchyň, plynový kotel, to-
pení a plastová okna. Měsíční provozní náklady 
do 3 tis. Kč. Při rychlém jednání sleva. RK NE-
VOLAT!!! tel. 777 084 912

* Prodám garáž se stavebním pozemkem v Ná-
chodě na  Trubějově. Tel. 777  602  884. Cena: 
280 000,- Kč

* Pronájem stodoly. Pronajmu stodolu 4 
x 11m na  garážování rogala. Nutno blízko 
louky. Region Náchod, Hronov, Červený 
Kostelec. Police n/M. Tel. 603 492 565.

* Sháním RD, nebo chalupu k trvalému bydlení 
v Červeném Kostelci do 1,5 mil. tel. 728 769 823
* Prodám zahradu se skleníkem a s podsklepe-
nou chatkou s podkrovím v k.ú.Krčín. Pozemek 
354m2. El 220+380V, studna na pozemku. Cena 
dohodou. Tel. 723 478 490 nebo 734 497 842
* Sháním na  Náchodsku RD nebo chalupu. 
Menší opravy nevadí Pěkný pozemek výhodou. 
Tel.: 608 245 634

* 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 SLE-
VA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. 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

* Prodej krmná mrkev 4kč/kg bal.25kg Tel. 
724 519 627 po 14té hod. sms kdykoliv
* Prodám novou líheň pro drůbež, 2200Kč 
www.levnelihne.cz ,tel. 733 483 672
* Prodám elektrokolo, s  nosičem, náhrad-
ní baterii, zcela nové - nejeté. Dohoda jistá. 
Dále prodám TV - 45 x 60, s  anténou, ještě 
v záruce, dále prodám starší kolo - pánské.tel. 
720 532 668
* Prodám kvalitní katrovanou černozem - 
travní substrát, ideální k  obnově a  zakládání 
nových trávníků, do  skleníků a  výsadbě. Cena 
470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 m3. Dovezu. Tel: 
775 959 962
* Prodám koupelnovou vanu, mělkou, vhod-
nou pro seniory a  méně pohyblivé. Nová 
v  přepravním obale. Cena 2500,-Kč. TEL.:
721 845 686 večer
* Prodám sendvičové izolační panely stě-
nové a  střešní, 100x200, 100x 250 cm, tl 6cm 
250 Kč/m2, tl 8 cm za  275 Kč/m2, tl 10 cm 300 
Kč/m2, na  stěny, opláštění, příčky, stropy. Tel. 
606 336 841
* 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

*Najmu vaši ornou půdu za dobrou cenu. 
tel.: 774 850 287

* NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO 
JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ 
V POLICI NAD METUJÍ. Tel. 776 156 668
* Hledám doučování pro syna - 7-8. třída - ma-
tematika, fyzika. Pouze Hronov. tel. 773 063 210
* KLÁVESY Pavel Svoboda. Taneční hud-
ba na  večírky, oslavy, svatební hostiny. Tel. 
606 982 010
* Nabízíme přivýdělek - brigádu, roznos letáků 
do domovních schránek ve vašem okolí. Odmě-
na je vyplácena týdně. Tel.: 723 917 250
* Elektrikář s  praxí 4 roky hledá práci v  No-
vém Městě n.M. a okolí. TEL.:724 543 640
* Přijmeme 5 šikovných lidí na  pozi-
ci konzultant. Životopis zasílejte na  email: 
centrumkopretina@seznam.cz

* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MER-
KUR aj., různé plastové hračky, porcelán, auto-
moto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankov-
ky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Sběratel koupí do  své sbírky pivní tác-
ky a  etikety, možno i  celou pozůstalost. Tel. 
606 115 393

* Prodám FIAT PUNTO 1.1 55 SX 5 dvéř., čer-
ná barva, r.v.1996, bez koroze, centrál, střešní 
okno, el. okna, zachovalý, ekodaň zaplacena, 
malá spotřeba, naj. 149.000 km, cena 18.500 Kč. 
Tel. 777 104 584
* Prodám CHEVROLET SPARK, r.v.08, naj.15 
tis.km, 1.majitel. TEL.: 608 53 48 52

* Prodám 4 ks letních pneu HANKOOK OPTI-
MO K 415 185/60 R 15, hloubka vzorku 6 mm. 
Dobrý stav. Cena 3 000 Kč.Tel.777 685 305
* Prodám pro Fabia (2. generace) čtyři origi-
nál plechové disky se zimním obutím Matador 
Nordica 165/70 R14 81; pneu vhodné na doje-
tí v  letních sezonách nebo na  1 zimní sezonu: 
cena za komplet 3900,-Kč; Prodám 2 ks ojetých 
letních pneu Goodyear Excellence 205/55 R16 
91V; vhodné na 1 sezonu; cena za pár: 990,-Kč; 
TELEFON 602 140 859
* Prodám VOLVO V  40 combi, tmavozelený, 
RV 1996, benzin 2,0, EKO daň zaplacená, TK 
12/2014, najeto 245 tis.km, cena 28tis. Při rych-
lém jednání sleva!Tel.: 773 959 758
* Prodám VW POLO 1,9 di, r.v.99, najeto 180 
tis.km, 4x letní pmneu + disky, cena 35 tis.Kč. 
TEL.:604 648 101
* Prodám WV POLO 1,2 benzín, 40 kW, r.v. 
2003, modrá perleťová, najeto 130.000 km, 
STK r. 2015, 1. majitel, 100% tech. stav. Cena 
69.000 Kč. Tel. 604 899 558 po 18. hod.

* Čivava - daruji za  cenu očkování 2 pejsky. 
Další info tel. 603 206 743, 491 426 680
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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-ul.Šafaříkova- Větší RD,garáž,klidná část,poz.523 m2......1,6 mil.Kč+Náchod-Kramolna-Zateplený RD (4+1) z r.1995,bazén ...........2,41 mil.Kč
Náchod-centrum-RD (4+1),kompl.rekon.....2,49 mil.Kč+Náchod-Nadst.RD-novostavba (6+kk+posilovna),zast.pl.157 m2-nutno vidět .......5,4 mil.Kč
Náchod-centrum-Byt 1+1,48 m2, OV, 2NP, půda........599.000,-Kč , Stárkov-Bystré-Krásná,stylová,poloroubená chalupa,poz.1368 m2 ..........1,35 mil.Kč
N.Město n/M.-Malecí-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,balkón.........645.000,-Kč, Lipí u NA-Novostavby úspor.RD,poz.až 1000 m2 ......... více v RK
N.Město n/M.-“František“-Nadst.byt 3+1,OV,garáž,vel.lodžie...1.649.000,-Kč, N.Město-Březinky-Zděný byt,OV,1+kk+terasa(49 m2) ...1.145.000,-Kč
N.Město n/M.-RD (5+1) po část.rekonstr.,poz.339 m2.......1,89 mil.Kč, Č.Skalice-RD 2+1,půda k vestavbě,garáž+stodola k podnikání ......1,39 mil.Kč
Č.Skalice-V.Třebešov-Zem.usedlost-komplex budov s poz. 4ha......2,4 mil.Kč, Č.Skalice-Pronájem větších zatepl.bytů 1+1-3+1 .......od 2.500,-Kč/měs.
Bezděkov u Police n/M-RD (3+1)po rekon.,2 garáže+kancelář k podnikání..1,4 mil.Kč, Police n/M-Byt 3+1,OV,66 m2,lodžie,klid.část ...590.000,-Kč
Teplice n/M-Chata po rekon.-polosamota,k rekreaci i ubytování.........2,19 mil.Kč+Pěkný RD s 2 byty po 90 m2-možnost pronajímání .........2.590.000,-Kč
N.Město n/Met., Nový Hrádek- Rekreační chaty s terasou,porosty a pěknými pozemky (490-1048 m2), slunná a klidná místa ........................400.000,-Kč
Náchod, N.Město n/M, Č.Kostelec, Bohuslavice, Slavoňov, Jestřebí, Roheničky-Atrakt.pozemky k výstavbě RD,u Rozkoše-poz. k rekreaci ......... více v RK

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

TEL.:606 270 421

Pronajmu nebytové prostory 

v přízemí v Hurdálkově ulici  

206 v Náchodě (naproti Kinu 

Vesmír) Výhodně.

Tel. 603 194 192

HYDROIZOLACE STAVEB

SVAŘOVANOU PVC FÓLIÍ

www.LTIZOLACE.cz
Tel.: 736 603 169 * info@ltizolace.cz

střechy * terasy * balkony * základové 

desky * jezírka * bazény

Nevíte si rady se svými dluhy?

Přerůstají Vám přes hlavu?

Budeme za Vás jednat s věřiteli 

nebo Vám pomůžeme 

s oddlužením.

Tel.: 606 627 807

ZAVEDENÉ NUTRIČNÍ CENTRUM 
přijme 3 nové spolupracovníky. 
Tel.+420 773 654 798

Zavedená realitní kancelář přijme 
2-3 makléře pro okres Náchod.

Nabízíme zajímavé ohodnocení, možnost
profesního růstu, časovou fl exibilitu. 

Požadujeme řidič. oprávnění, živnost. list, pří-
jemné vystupování a uvítáme praxi v oboru.

Stručné životopisy prosím zasílejte na 
realitnimaklernachod@email.cz

Levné stěhování po celé republice 
NONSTOP do 6 tun. Stanoviště 
Náchod nebo Hradec Králové

Tel.: 604 283 740



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ 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.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

• 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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Uklidíme

a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

Prodám zařízený zahradní domek 

na hezké zahradě, stavební  

pozemek 1400 m2 v Náchodě.

 TEL.: 602 145 222

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

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

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

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 28. 4. 2013 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 

OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!
ceny!!!

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

zprostředkovatel pracuje pro 1 věřitele

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

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

NOVĚ OTEVŘENO
MOTOREST U LÍPY 

SVINIŠŤANY
Směr: Náchod – Česká Skalice 

– Svinišťany – Jaroměř
Otevřeno každý den
Po – pá 9.00 – 22.00

So 10.00 – 22.00 Ne 10.00 – 21.00
Svačiny, obědy, večeře 

Česká kuchyně 
Tel. 739 078 003

Základní umělecká škola Náchod
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

mzdová účetní - personalistka
Charakter práce 
- mzdové účetnictví
- personalistika
- další práce spojené s provozem školy
Požadavky
- minimálně středoškolské vzdělání
- znalost zákoníku práce
- znalost práce na PC – práce v mzdovém 
   programu, textový editor, tabulkový editor, 
   poštovní klient, internetový prohlížeč,  
   správce souborů
- znalost školské problematiky výhodou
Pracovní podmínky
- výše pracovního úvazku 0,5
- pracovní doba – střídavě po týdnu dopoledne 
   a odpoledne
Nástup k 1. 6. 2013

Přihlášky společně se stručným životopisem 
zasílejte na Základní uměleckou školu Náchod, 
Tyršova 247, Náchod, 547 01 nejpozději do 2. 5. 
2013. Na pohovor budete pozváni písemně.

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují
přijme do jednosměnného provozu:

SEŘIZOVAČE LISOVACÍCH 
A POSTUPOVÝCH NÁSTROJŮ 

PRO KOVOVÉ SOUČÁSTI
Praxe min. 5 let podmínkou

BRUSIČE KOVŮ PRO ROVINNÉ 
BROUŠENÍ

Praxe v přesném broušení podmínkou

Do třísměnného provozu přijmeme:
PRACOVNÍKA NA CNC 

FRÉZOVÁNÍ
Praxe min. 5 roky podmínkou

Nástup možný ihned
Informace: p. Kotlář 602 707 736
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Hotel ELKO
nekuřácká restaurace Náchod

VYUŽIJTE NÁŠ 
SALONEK NA:

ŠKOLENÍ-(K DISPOZICI 
VIDEOPROJEKCE)

SVATBY, ŠKOLNÍ SRAZY, 
OSLAVY,

SMUTEČNÍ HOSTINY
Rádi Vám vyjdeme vstříc

www.elkohotel.cz
Tel: 608 824 331

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

D

Í

V

K

A

E

C

H

A

Z

U

Z

K

A

Fo
to

: J
os

ef
 P

ep
a 

Vo
ltr

te
l. 

77
4 

84
8 

13
7Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !
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