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červenec 1866, brigáda arcivévody

 Josefa opouští Jaroměř

Nejlevnější okna

Veka v regionu

50%SLEVA
i v dalších měsících

Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH

 Opět jsme pozvali do  naší MŠ 
v  Havlíčkově ulici v  Náchodě již 
nám známé kynology Zuzku a Vrá-
ťu Jirmanovi s výcvikovým pejskem 
Brixim i jejich ostatní členy s pejsky 
Jessie, Ozzy a Anny ze sdružení Zko 
Náchod Sport.
 Těšili jsme se, co nám předvedou 
tentokrát. Sešli jsme se nad naší MŠ 
v  prostorách PPP, kde jsme viděli 
ukázku výcviku psů k  poslušnosti, 
reakce na  povel, správnou chůzi, 
ale i zásah proti pachateli a zadržení 

nepřítele. Dostali jsme také užitečné 
rady, jak se zachovat při útoku psa 
na člověka. Za každý správný úkon 
byli pejsci pochváleni a  odměněni 
pamlskem.
 Akce se velmi vydařila a  tímto 
bychom rádi poděkovali manželům 
Jirmanovým i  ostatním za  pěkné 
i  poučné dopoledne, které našim 
dětem věnovali.
 Těšíme se na další setkání. 

Kolektiv MŠ Havlíčkova

SOKOL NÁCHOD 

PŘEDSTAVUJE SVÉ ODDÍLY
Tento oddíl, který je již  po několik let 
nejúspěšnějším oddílem ČSAR, pů-
sobí v náchodském Sokole  pod vede-
ním ses. Hany Filipové od roku 1997. 
V  současné době jsou členy oddílu 
tito mistři ČR v akrobatickém roken-
rolu: 1) v kat. „B“ David Málek s Ka-
teřinou Šedivou – titul získali 27.4. 
v Praze. Oba obhájili titul po několi-
káté. 2) v kat.“C“ Jan Dostál a Adéla 
Zemanová – titul 8. 6. v Náchodě. ( na 
snímku) Dostál je mistrem ČR již po-
třetí. Dík patří trenérce Hance Filipo-
vé ml., která připravila současné mis-
try ČR k jejich vynikajícím výkonům. 
Akrobatický rokenrol je náročný, ale 
krásný sport pro mladé páry od šesti 
let. Kdo by si ho chtěl zkusit, bude mít 
možnost v pátek 6.září od 19 hod. Sta-
čí vzít si cvičební oděv a obuv a přijít 
v tuto dobu do sokolovny v Náchodě.

Oddíl akrobatického

rokenrolu

Nová zastávka 
 Nová autobusová zastávka vznikla 
ve Velkém Dřevíčí ve směru na Ro-
kytník. Celkové náklady na její vy-
budování přišly hronovskou obecní 
pokladnu na 75 179 Kč. Díl práce 
odvedli na zastávce i zaměstnanci 
hronovských technických služeb. 

Poustevna otevřena 
 Broumovsko má opět další  zají-
mavý  turistický cíl. Stala se jím Ba-
rokní ivanitská poustevna s kostelem 
Panny Marie Pomocné. Tento unikát 
nacházející se v Teplicích nad Metují 
můžete od července navštívit s prů-
vodcem. 

Kompletní 
úpravy zahrad 
724 173 560



VZPOMÍNÁME
Dne 18. 7. 2013 uplyne 20 let  od úmrtí 

pana Jaroslava Valeše z Náchoda.

Kdo  jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná celá jeho rodina

VZPOMÍNKA
Dne 25. 7. 2013 vzpomeneme 5. výročí, kdy nás 

navždy opustila naše drahá dcera, matka a sestra, 

paní Michaela Grimová, 
rozená Hermanová z Náchoda.

Dne 15. 7. 2013 by oslavila své 43. narozeniny.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodiče, sestry a synové
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Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
RD  v Náchodě – Starém Městě, zahrada, venkovní krb, udírna, garáž ...........................1 890 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě nad Metují – Krčín, zahrada, bazén, pergola .................5 500 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................450 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP RD s větším pozemkem v klidné 
části Náchoda v ulici Pod Montací. 
Disp.: 1.NP koupelna, WC, 3 pokoje, 
sklípek a dílna. 2.NP vstupní veranda, 
kuchyň spojená s jídelnou, obývací 
pokoj a malá ložnice, soc. zařízení. 

Cena: 2 390 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 22. července 2013 uplynou tři smutné roky, 

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

pan Václav Kareš z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 24. 7. 2013 uplyne 5 let od tragického úmrtí 

pana Vratislava Lokvence.

ČAS PLYNE, ALE BOLEST V SRDCÍCH ZŮSTÁVÁ.

S láskou vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami

 V Novém Městě nad Metují „na Rych-
tě“ funguje nově elektronický informační 
panel, který poskytuje cestujícím vizuální 
informace o odjezdech a příjezdech auto-
busů na  příměstských a  meziměstských 
linkách. Na panel, který byl umístěn pod 
hlavní informační elektronickou tabuli 
města, je možné umístit celkem10 řádků 
textu, z toho devět je statických, obsahu-
jících údaje o jednotlivých spojích, jeden 
řádek je určen pro zobrazení dalších do-
plňkových informací. Informace o odjez-
dech spojů jsou získávané z celostátního 
systému jízdních řádů a  automaticky se 
aktualizují. Na  řádku se zobrazuje číslo 
linky a  spoje, cílová stanice, nástupiště, 
čas odjezdu spoje a případné jeho zpož-
dění. Informační panel dále zobrazuje 
aktuální čas a datum.   (foto PaC)

Není panel jako panel...

Přestavba náchodské nemocnice začne, 
kraj uvolní 74 miliony
 Modernizace Oblastní nemocnice Ná-
chod se rozběhne ještě v  letošním roce. 
Královéhradecký kraj na  rekonstrukci 
uvolní ze svého rozpočtu téměř 74 mi-
liony korun. Rozhodli o tom v polovině 
června krajští zastupitelé. Náchodská 
nemocnice rekonstrukci nezbytně potře-
buje, bez ní by se zbytečně prodražoval 
její provoz.
 „Kraj bude náchodskou nemocnici 
modernizovat po  etapách. Nultá část 
rekonstrukce počítá s vybudováním ob-
služné silnice, modernizací teplovodních 
a  elektrických sítí. Vyjde na  téměř 74 
miliony korun a kraj ji zaplatí z vlastních 
zdrojů. Celková modernizace by pak 
měla skončit v roce 2016, tedy o rok poz-
ději, než bylo původně plánováno,“ řekl 
hejtman Lubomír Franc. 
 Při rekonstrukci kraj využije plat-
né stavební povolení i  projektovou 

dokumentaci. V současné době má kraj 
na  modernizaci náchodské nemocnice 
k dispozici 670 milionů korun. Evropské 
dotace pak využije na nákup zdravotnic-
kých přístrojů a  vybavení. Letos začne 
modernizace nemocničních sítí a stavba 
silnice, která vytvoří prostor pro stavbu 
klíčové nové nemocniční budovy, která 
má tvořit jádro nového nemocničního 
komplexu. Jeho výstavba by měla jako 
první etapa začít v  polovině příštího 
roku. 
 „Náchodská nemocnice rekonstruk-
ci nezbytně potřebuje. Bez ní se provoz 
největšího zdravotnického zařízení Krá-
lovéhradeckého kraje prodražuje. Řada 
klíčových pracovišť již nyní funguje v ha-
varijním stavu. I proto děláme vše proto, 
aby rekonstrukce v  náchodské nemoc-
nici letos začala,“ doplnila krajská radní 
Jana Třešňáková.   Jiří Hošna

Nová kniha
 Ke 40. výročí zahájení archeolo-
gického průzkumu hradu Vízmburk 
vyšla nová publikace s názvem Ví-
zmburk – příběh ztraceného hradu. 
Jejím autorem je Jan Košťál a kolek-
tiv. Publikaci o  rozsahu 228 stran 
vydalo Sdružení pro Vízmburk, 
Havlovice. 

Rozhledna Čáp
 V Teplicích nad Metují by brzy 
měla vzniknout nová rozhledna  
Čáp. Poskytne turistům výhled  
z plošiny ve výšce 9 metrů. Základ-
ní kámen celého projektu by měl 
být poklepán v září t.r. Na  stavbu 
byla získána dotace z  operačního 
programu Přeshraniční spoluprá-
ce Česko-Polsko pro období 2007-
2013. Stavba rozhledny má celko-
vý rozpočet ve výši 1,6 milionů Kč, 
podíl teplické městské pokladny 
by neměl přesáhnout částku 150 
tisíc Kč. 

Devadesátka

fotoklubu
 Je to k  nevíře, ale Fotoklub 
v  Hronově si letos připomíná již 
90 let své existence. Jeho ustavující 
valná hromada se konala – za účasti 
25 fotografů – již v roce 1923 (pod 
označením Klub fotografů amatérů 
Hronov)

Návštěva 

z Hildenu
 V nedávné době navštívila Nové 
Město nad Metují delegace z  jeho 
partnerského města Hildenu. Ně-
mečtí hosté si zde prohlédli napří-
klad prostory hasičské zbrojnice, 
městské muzeum, základní umělec-
kou školu a nevynechali ani trojici 
tamních základních škol: ZŠ Krčín, 
ZŠ Malecí, ZŠ Komenského. 

Hejtman Franc besedoval 

s občany Broumovska
 V  úterý 25. června se v  Konfe-
renčním sále Informačního centra 
Broumovska uskutečnila beseda ob-
čanů  s hejtmanem Královéhradec-
kého kraje Lubomírem Francem.    
Předem avízovaná témata se týkala  
především  broumovské nemocni-
ce, tamního gymnázia a  dopravní 
obslužnosti regionu včetně aktuál-
ní rekonstrukce  silnice v  lokalitě 
Pasa. Hovořeno bylo i o fi nančních 
zdrojích z prostředků EU či o pod-
poře turistiky, kdy tuto problema-
tiku z  řad obecenstva prezentoval 
Jan Školník z  Agentury pro roz-
voj Broumovska. Hejtman Franc 
v  odpovědích na  dotazy občanů 
i  zástupců samospráv z  regionu 
Broumovska zdůrazňoval nutnost 
komunikace krajské a  lokálních 
samospráv při  řešení  zásadních 

problémů broumovského výběžku. 
V celkovém kontextu vyzval k pod-
poře těch projektů, které odrážejí 
reálné možnosti krajského rozpoč-
tu a dalších možných zdrojů fi nan-
cování. V  odpovědích spojených 
se školstvím se přiklonil například 
k  většímu propojení vzdělávacího 
systému s  aktuální i  výhledovou 
situací na trhu práce  a  potřebami 
zaměstnavatelů. „Jsem velmi rád, 
že padaly jasné a přímé dotazy. Se-
tkání bylo  cennou refl exí s názory 
občanů Broumovska ve sférách, kde 
hraje významnou úlohu krajská sa-
mospráva. Určitě podobné setkání 
za  nějaký čas zopakujeme, protože 
přímé setkání s občany je fenomén, 
který v  politice nejde nahradit ani 
sebelepšími analýzami“, komentoval 
besedu Lubomír Franc.         

www.gatenachod.cz

Okénko 
energetického poradce XXV. 
 Vážení čtenáři mého okénka,
K  15. 8. letošního roku spouští již 
podruhé naše kancelář po  velmi 
dobrých zkušenostech z 1.kola, kte-
ré se konalo v květnu pro našich 300 
klientů, individuální cenovou po-
ptávku na  dodávku plynu pro do-
mácnosti na rok 2014.
 V  současné době máme k  dispo-
zici cca 90 nových zájemců. Píši to 
hlavně pro ty z  Vás, co si chtějí za-
jistit příští topnou sezónu co mož-
ná nejlevnější. Víte velice dobře, že 
ve  velikosti je síla a  pokud chcete 
dosáhnout na špičkovou cenu plynu, 
tak jako jedinec toho nedosáhnete. 
 Naše kancelář bude poptávat 
množství větší než 2  000 MWh ply-
nu na  rok 2014. Pokud se k  našim 
stávajícím klientům budete chtít 
přidat učiňte tak do 10. 8. 2013. Vše 
je zdarma. Potřebujeme od Vás pou-
ze roční vyúčtování plynu (ne starší 
dvou let) a pokud využíváte nějakého 
alternativního dodavatele plynu (ČEZ 
prodej, Bohemia Energy, Centropol 
a podobně), tak i kopii smlouvy.
 Po zkušenostech z 1. Kola si trou-
fáme tvrdit, že se dostaneme opět 
k  hranici 800,- Kč/MWh bez DPH 
se stálým měsíčním platem 0,-Kč. 
Takovéto ceny rozhodně nenajdete 
v žádných cenících.  Cena a smlouva 
bude pouze na 1 rok a poté se bude 
poptávka opakovat.

Pro srovnání uvádím ceny za MWh 
nejdůležitějších dodavatelů (bez 
DPH):
RWE    

nové letní ceny po topné sezóně 
994,- Kč/MWh  a 106,-Kč/měs.

ČEZ Prodej   
nové letní ceny po topné sezóně 

982,-Kč/MWh a 90,-Kč/měs.
Bohemia Energy    

nové letní ceny po topné sezóně 
954,-Kč/MWh a 100,-Kč/měs.

Centropol
nové letní ceny po topné sezóně

944,- Kč/MWh a 100,-Kč/měs.
Současné ceny našich klientů na rok 
2014: 805,-Kč/MWh a 0,-Kč/měs.
Při spotřebě domácnosti ve  výši 20 
MWh/rok plynu chceme docílit úspo-
ry oproti výše uvedeným dodavate-
lům více jak 6000,-Kč/rok. A  první 
kolo nám to jednoznačně prokázalo.
 Při spotřebě domácnosti ve  výši 
30 MWh/rok chceme docílit úspory 
více jak 9 000,-Kč/rok.  
 Protože tato akce je organizačně 
a  časově náročná, tak pokud se jí 
budete chtít zúčastnit s  našimi stá-
vajícími klienty, budeme také po-
třebovat Vaší součinnost a znát vaše 
telefonní číslo a mail.
 Myslím, že touto akcí naplníme 
naše fi remní motto:  ,,Energetické 
dobro - Zlepšujeme situaci na trhu 
s energiemi.‘‘

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 BARTOŇ - textilní závody, a.s., 

Odboje 32, 547 01 Náchod

P Ř I J M E M E
Seřizovač textilních strojů

Tkadlena 

Požadavky:
- práce v nonstop provozu

- vyučení v oboru a praxe v oboru 
vítána

Nástup možný ihned

V případě zájmu pište na e-mail: 
vlukacevicova@barton-textil.cz
nebo pro více informací volejte:  

491 456 066, 491 433 005
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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.

Pozvánka na hořický festival 

The Legends Rock Fest
 Po  loňském vydařeném ročníku se mají příznivci rocku a popové hudby a vy-
znavači festivalové sezóny opět na co těšit. Třetí červencový týden, konkrétně 19. 
a 20. července 2013,  se v Hořicích v Podkrkonoší uskuteční další ročník festivalu, 
pro který se vžil název The Legends Rock Fest aneb Legendy ožívají.     Festival se 
opět uskuteční v osvědčeném prostředí areálu u Masarykovy věže samostatnosti 
v Hořicích v Podkrkonoší..  
 V průběhu dvoudenního festivalu se představí 16 kapel. Z hudebních legend 
budou zastoupeny CITRON, ABRAXAS, MERLIN, BENEFIT a ROXOR. Zdatně jim 
budou konkurovat kapely relativně mladé, mezi které patří BLACK BULL, DE-

STROYSELF, UNDERGATERS či MANUÁL. Atmosféra bude nepochybně grado-
vat i u současných rockových hvězd kapel ŠKWOR, DYMYTRY a v regionu velmi 
populárního KOMUNÁLU. Srdce mnoha dívek určitě potěší Vašek NOID Bárta. 
Mladá generace si jistě nenechá ujít  její ikonu populární hudby MEMPHIS. Mno-
ho dalších fandů potěší hradečtí NVÚ či turnovští SILENT SESSION.  „Součástí 
rockfestu bude opět populární divácká soutěž o nejúspěšnější kapelu. Novinkou 
bude sobotní divácká soutěž o nejlepší Kiss makeup. Nejlepší makeupy, ale i další 
soutěže budou odměněny poukazy na bobovou dráhu a lanový park do Špindle-
rova Mlýna, vstupenkami na další ročník rockového festivalu, produkty regionál-
ního pivovaru, Hořickými trubičkami a dalšími cenami. Vyznavače adrenalinu jistě 
potěší mimořádná příležitost vyhlídky z třicetimetrového jeřábu na celé Podkrko-
noší, s možností slanění“, uvedl pořadatel akce Zdeněk Lhota.

 Více informací o rockovém festivalu, o cenách vstupného i o samotném místě 
konání najdete na webové stránce:  www.thelegendsrockfest.cz

SOUTĚŽ O 4 VSTUPENKY
soutěžní otázka: Jedna z  kapel, která na  hořickém festivalu vystoupí, nese 

jméno Merlin. Co toto jméno ve všeobecném povědomí označuje? 
A – jméno bájného skotského kouzelníka a druida, B – značku kytary, na které hra-
je zakladatel kapely, C – bojový výkřik norských Vikingů

Správnou odpověď nám zašlete na e – mail: echo@novinyecho.cz (do předmětu 
zprávy napište soutěž Merlin, pro zrychlení komunikace můžete uvést i váš mobil-
ní telefon) nejpozději do středy 17. července. Správné odpovědi slosujeme a dva 
výherci obdrží  vstupenky pro dvě osoby na celý festival.

Stanovisko k obecně závazné vyhlášce, 

kterou se stanoví místa, na kterých lze 

provozovat hrací automaty
 Město Náchod nabízelo do  nedávna 
občasným i  pravidelným hráčům 33 
provozoven s  348 výherními hracími 
automaty a  jinými technickými zaří-
zeními, ve  kterých mohou utratit své 
peníze. Zastupitelé na  konci roku 2011 
s jistou dávkou odvahy jasně a jednomy-
slně deklarovali svoji nulovou toleranci 
k hazardu a vyhláškou zakázali provozo-
vání všech automatů. Ty mechanické již 
z heren zmizely, ale 262 videoloterijních 
terminálů povolovaných ministerstvem 
fi nancí zůstalo. Podle rozsudku Ústav-
ního soudu však město může nyní svoji 
vyhláškou regulovat i tyto hrací automa-
ty. Část zastupitelstva se, bohužel, této 
zodpovědnosti zřejmě zalekla a  nad-
řadila fi nance ve  výši 5 mil korun nad 
společenský zájem. Včera bylo 14 hlasy 
schváleno nové znění obecně závazné 
vyhlášky, která povoluje provozování 
sázkových her na  vybraných adresách 
se 102 hracími automaty.  Pro mě jsou 
tyto peníze jednoznačně „kontroverzní“ 

a „špinavé“. Je také otázkou, zda v situ-
aci, kdy vedení města dobře hospoda-
ří, skutečně potřebuje získávat příjmy 
z hazardu. Občané žijící kolem heren si 
opakovaně stěžují na hluk a nepořádek. 
Policie upozorňuje na  růst kriminality 
v  souvislosti patologickým hráčstvím 
a nesmíme zapomenout ani na sociální 
dopady i lidské tragédie. Náchoďané to-
tiž ročně „nahází“ do automatů kolem 
200 mil korun! Hlavním motivem, proč 
jsem hlasovala proti této vyhlášce, je 
především ochrana dětí a mládeže před 
negativními sociálně patologickými 
jevy, které souvisí s hráčstvím a maxi-
málně přístupnými hracími automaty. 
Zastupitelé a  zastupitelky, kteří zvedli 
ruku pro, nevyužili šance vytvořit z Ná-
choda město „bez heren“ a negativních 
následků z nich vyplývajících. To je pro 
mě absolutně nepřijatelné.

Mgr. Soňa Marková, 
zastupitelka města Náchoda 

a poslankyně PS PČR za KSČM

Potvrzeno: Zdraví i hendikepovaní se 

usmívají stejně.
 Odpoledne plné netradičních sou-
těží, her a  atrakcí vykouzlilo úsměv 
na  mnoha tvářích dětí i  dospělých. 
V  sobotu 29. 6. 2013 se v  Hronově 
uskutečnil Den nezávislosti, jehož 
hlavní myšlenkou bylo spojení dvou 
zdánlivě odlišných světů. Přátelská at-
mosféra strhla zdravé i hendikepova-
né ke  společným aktivitám. Program 
zahájily svým divadelním představe-
ním hendikepované děti z Občanské-
ho sdružení Cesta a speciální školy J. 
Zemana v Náchodě. Všichni si mohli 
vyzkoušet aktivity typické pro posti-
žené, jako je jízda na speciálně upra-
veném kole (handbiku), canisterapii 
nebo hipoterapii,  které doplňovala 
jízda na  raft ech po  Metuji nebo lu-
kostřelba. Velký úspěch mělo i  vy-
stoupení skupiny historického šermu 
ARTAIR, Policie Jaroměř a  Hasičů 
Hronov. Den nezávislosti, který byl 
v  pořadí druhou akcí projektu Lotři 

na dobré Cestě, podpořili, nejen svo-
jí účastí, nejvyšší představitelé města 
Hronova i města Náchoda, organizace 
pomáhající hendikepovaným a  v  ne-
poslední řadě i dobrovolníci mládeže 

Církve bratrské z  Náchoda. Podrob-
nosti o všech konaných akcích a pro-
jektu Lotři na  dobré Cestě najdete 
na www.spolecnysvet.com.        

Zdeňka Císařová, foto: T.Buriánek

 Drazí přátelé a čtenáři,
   Po delší odmlce se k Vám vracím s prázdni-
novou nabídkou několika receptů francouzské 
kuchyně.
Marmeláda/Chutney z cherry rajčátek
250g cherry rajčátek, 100g cukru krupice, 1dcl 
olivového oleje, 1ks vanilkového lusku, sůl a pepř
 Ze všeho nejdříve je třeba připravit vanilkový 
olej. Vanilkový lusk podélně rozřízneme a špič-
kou nože z  něj vyškrábeme všechny semínka. 
Semínka i  lusk dáme marinovat do  olivového 
oleje. Mezitím zahřejeme troubu na 180° a vlo-

žíme do ní pekáč. Omytá rajčátka rozřízneme na dvě poloviny a vložíme 
je do rozpáleného pekáče. Vylijeme na ně všechen olivový olej i s luskem 
a  semínky a  dobře promícháme. Poté vše ještě smícháme s  cukrem 
a dáme do trouby péct. Podle velikosti rajčátek 25 – 40 minut pečeme, 
až budou rajčátka upečená  a scvrklá. Během pečení 2 – 3 krát promí-
cháme. Hotovou marmeládu naplníme do skleničky a dáme do lednice 
vychladit. Můžeme ji podávat na  chleba s  máslem a  solí, ale skvěle se 
hodí hlavně k sýrům a čerstvému pečivu.
Těším se na Vás příště Vaše Pauline P.

Francouzská Restaurace Babiččina Zahrádka, 
E. Beneše 352, Česká Skalice 552 03, tel.:737 043 978

www.babiccinyzahradky.cz,  rezervace@babiccnyzahradky.cz  

Tip na tento víkend:  Francouzské kramaření v Babiččině Zahrádce – 
sobota 13.7. od 9:30. Přijďte se podívat na tradiční kramaření v České 
Skalici a při tom ochutnat klasiku francouzské kuchyně. Tento den bude 
mimořádně otevřeno od 9:30 a vařit Vám budeme dobroty jako Fran-
couzskou cibulovou polévku, Hovězí po  Burgundsku a  Crème brûlée. 
K  tomu Vám nabídneme skvělé Beaujolais a  sobotní oběd tím budete 
mít vyřešený….

Prázdninové recepty

Turnaj v ricochetu
 V  sobotu 22. 6. 2013 se v  Clubu 
Náchod uskutečnil „amatérský“ tur-
naj v  ricochetu. Hrálo se v  pohodové 
atmosféře a  především v  duchu fair 
play. Hráči byli rozděleni do dvou sku-
pin, ve kterých hráli systémem „každý 

s každým“ na dva vítězné sety. Do fi ná-
lových zápasů postoupili poté dva nej-
lepší z každé skupiny, ostatní hráči hráli 
již jen zápasy o umístění. V boji o třetí 
místo obstál lépe Milan Fiedler a čtvrtá 
příčka tak po napínavém souboji patřila 

Radimu Müllerovi. Do fi nále se skvělou 
hrou dostali Tomáš Vomáčka a  Milan 
Vít, kteří potvrdili, že se jejich pravidel-
ný trénink opravdu vyplatil. Jediným 
hráčem, který ani jednou nenašel pře-
možitele a  celý turnaj nakonec vyhrál, 
se stal Milan Vít. 
 Celý turnaj měl vynikající úroveň 
a  v  mnoha zápasech byla vidět touha 
a chuť po vítězství.
 Na  závěr děkujeme všem hráčům 
za  perfektní výkony, fair-play chování 
a  celkově výborný přístup, který nám 
usnadnil organizaci. Poděkování patří 
také všem sponzorům.
 Ať už jste příznivci squashe či rico-
chetu, jistě oceníte šíři služeb náchod-
ského squash centra, které zahrnují 
i prodej  značkového sportovního vyba-
vení (obuv, oblečení, rakety atd.) za vý-
hodné ceny. Squash centrum Náchod je 
zároveň i výdejním místem elektronic-
kého obchodu (www.modaasport.cz) se 
sportovním vybavením.    

Náchodská ZUŠ 

bude vystavovat 

v senátu
 V  úterý 30. července se usku-
teční slavnostní vernisáž výstavy 
prací výtvarného oboru ZUŠ Ná-
chod. Výstava nese název „Promě-
ny“ a ke shlédnutí 
bude v  Předsálí 
Jednacího sálu Se-
nátu Parlamentu 
České republiky. 
Výstava se koná 
pod záštitou se-
nátora Lubomíra 
France. 
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Batist, s. r. o. v Červeném Kostelci otevřel

nové skladovací prostory
 Nové skladovací prostory otevřel 
jeden z  předních výrobců zdravot-
nických a  hygienických pomůcek 
Batist s. r. o. z Červeného Kostelce. 
 S  investicí v  hodnotě 25 milió-
nů korun bylo vytvořeno přes 2800 
nových paletových míst. Otevřením 
nového skladu vzniklo v Červeném 
Kostelci logistické centrum společ-
nosti OneMed pro střední a východ-
ní Evropu. Starosta města Červený 
Kostelec Petr Mědílek je nadšen, 

že společnost dále roste a  zvyšuje 
svoji prestiž na  mezinárodních tr-
zích.
 Slavnostního otevření se také zú-
častnil Jan Birke, starosta města Ná-
chod, který popřál společnosti řadu 
dalších investic se slovy: „Jsem rád, 
že na území Náchodska je takto mi-
mořádná společnost, která zaměst-
nává i  řadu občanů města Náchod. 
Přeji také hodně úspěchů při obje-
vování nových trhů,“ dodal starosta. 

 Soňa Marková nešetřila slovy 
chvály: „Velký význam této fi rmy je 
především pro zdravotnictví. Jsem 
ráda a  náležitě pyšná na  společnost, 
která se neustále rozvíjí a hlavně vy-
rábí materiál pro zdravotnictví, což je 
velmi důležité. Oceňuji také lidskost 
celé společnosti,“ dodává Marková, 
místopředsedkyně zdravotního výbo-
ru poslanecké sněmovny. 
 Mezi dalšími hosty, kteří přestřihli 
slavnostní pásku nového skladu byla 
jednatelka společnosti Batist, s. r. o. Katka 
Petráková a generální ředitel Batist Me-
dical, a. s. Tomáš Mertlík, který dodává: 
„Produkty nyní putují z výroby do skla-
du a druhou stranou se expedují mezi 
zákazníky. Vybudovaly se tři nové na-
kládací rampy a součástí stavby je i roz-
šíření příjezdové komunikace podél 
areálu společnosti,“ doplňuje Mertlík. 
 Firma Batist připravila bohaté kul-
turní odpoledne s vystoupením hous-
listky Niki, dále Marcely Březinové, 
Madaleny Joao, cimbálovky Majerán, 
skupiny Elka. 
 Nechyběla řada soutěží pro děti či 
výstava exotických zvířat, které si pře-
devším užívaly děti.  D.N.

 Ve  dnech 29. – 30. června 2013 se 
v  Rudrově mlýně v  Ratibořicích ko-
nal 2. ročník Mlynářských slavností. 
Po celou sobotu bylo možné sledovat 
nejedno vystoupení Folklórního sou-
boru Barunka, který připravil nové 
mlynářské písničky spolu s  jinými ře-
meslnickými tanci v programu „Deva-
tero řemesel desátá bída“. Hostem byli 
žáci ZUŠ Červený Kostelec-taneční 
obor s výrazovým tancem „Mlynářský 
kámen“. Souboráci z  Barunky připra-
vili ještě mlynářské soutěže v pojídání 
koláče, skákání v pytli a chytání rybi-
ček. Návštěvníci mohli vidět tradiční 
řemesla: předení na  kolovrátku a  vy-
řezávání fi gurek ze dřeva. Hlavním 
programem bylo vyhlášení soutěže 
o „Ratibořický bochník v roce 2013“. 

Soutěže se účastnilo několik regionál-
ních pekařství a  příchozí mohli po-
mocí žetonů vybírat hned z 20 vzorků 
chleba. Po sečtení hlasů byl představi-
telkou letošní Babičky paní M. Smeta-
novou vyhlášen vítěz: Kořenový chléb 
s  cibulí pekařství Medikus z  Doubra-
vice u  Dvora Králové nad Labem, 
na druhém místě se umístil Bavorský 
formový stejného výrobce a třetí mís-
to získal Cibulový bochánek pekařství 
p. Geislera z Červeného Kostelce. 
O  příjemnou atmosféru na  dvoře 
Rudrova mlýna se postarala kapela 
KLAPETO z  Náchoda, která svými 
chytlavými staropražskými písničkami 
provázela celé nedělní odpoledne. 

text: Martina Pavlasová
foto: Martina Horká, Petr Falta

 Dne 22. června proběhly za Domem 
kultury a  sportu v  Dolní Radechové 
oslavy u  příležitosti 130 let založení 
místního hasičského sboru.V průběhu 
této akce proběhly ukázky záchran-
ných a bezpečnostních sborů a pro děti 

byly připraveny soutěže.Jak hasičské 
tak i myslivecké.Po slavnostním zahá-
jení, vystoupily mažoretky ze skupiny 
MONA Náchod, poté mladí hasiči 
předvedli útok podle požárního řádu 
jako simulovaný požár suché trávy, kde 

ukázali jak rozvinutí útočných proudů 
tak například prodloužení hadicového 
vedení. Psovodi ze ZKO Náchod, včet-
ně policejního psovoda předvedli se 
svými psy jak ukázky poslušnosti tak 
i ukázky zadržení pachatele. Po krátké 
pauze se představila místní Zásahová 
jednotka sboru dobrovolných hasičů, 
která je v  poplachovém plánu kraje 
předurčená na  zásahy u  dopravních 
nehod. Předvedla vyproštění tří osob 
z  havarovaného automobilu a  násled-
ně jeho hašení. Na závěr ještě proběhla 
ukázka slanění z požární plošiny, kte-
rá je ve  vybavení stanice hasičského 
záchranného sboru ve  Velkém Poří-
čí. Vystavena zde byla také historická 
i  současná technika, výstroj a výzbroj 
hasičů.Po tomto pestrém odpoledni 
následovala večerní hudební zábava se 
skupinou CUGRUNT.

Mlynářské slavnosti v Ratibořicích

Stotřicáté výročí hasičského sboru

FOTO: Josef Voltr.

KOUPÍM POLE
kdekoliv na 

Náchodsku za 
odhadní cenu,

1 ha a více, 
nejlépe

3,- kč až 6,- kč  
za 1 m2.

Tel.: 
604 287 347

Stará garda umí
 Ve dnech 28.-30.6 se muži B ná-
chodské házené zúčastnili turnaje 
v  plážové házené v  Bělé pod Bez-
dězem. Jako nováčci tohoto mezi-
národně obsazeného turnaje, kdy 
za sebou nechali týmy ze Slovenska 
a Polska, obsadili krásné 6.místo ze 
32 družstev.Ve složení: Jaroslav Kle-
sl, Mazáč Josef, Kocián David, Krůl  
Aleš, Andrejs Jan, Hrachový Jan, 
Bílý Jaromír a Skořepa Petr. Věkový 
průměr staré gardy náchodského B 
týmu činil 38 let. Tohoto turnaje se 
zúčastnili i muži A týmu náchodské 
házené převážně mladí hráči, kteří 
skončili  na  15.místě. Poděkování  
patří sponzorům: Kuchyňské studio 
TRIO Hradec  Králové, K  –plasty  
Nové Město nad Metují a Primátoru 
Náchod.  Josef Mazáč
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Mimořádná nabídkaMimořádná nabídka  

AKCE!AKCE!
30 % sleva30 % sleva
bazén, Tropický ostrov 

a fi tness v Kudowě-Zdrój

SLUNEČNÍ LÁZNĚ ZAMECZEK

ul. Moniuszki 1, Kudowa Zdrój
pon - sob 15:00 - 21:00

niedz. 10:00 - 21:00

SLUNEČNÍ LÁZNĚ 

JAGUSIA

ul. Słoneczna 17, Kudowa Zdrój
pon - sob 16:00 - 19:00

Přijmeme pracovnici/ka na pozici 

VEDOUCÍ REPREZENTATIVNÍ POBOČKY 

naší společnosti v Náchodě.

Nástup 1. 8. 2013. Podmínkou je úplné středoškolské vzdělání.
Vaše životopisy doplněné aktuální fotografi í zasílejte 

na adresu Optimal Energy.cz, a.s., 

Husovo nám. 22, 552 03 Česká Skalice, 

mbors.optimalenergy@seznam.cz, 
a to do 17. 7. 2013. Pohovory proběhnou 19. 7. 2013. 

www.bazenymachov.cz

• bez registr
• bez poplatk  p edem 

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

OBRA TE SE NA NÁS! 

te 61 1el. 774 061 137, 777 06
e p ímí poskytovate

tel 774 061 137 777 06

POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE POT EBUJETE VYPLATIT EXEKUCE 
NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?  

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

Tác na gril ALU 34,4x22,4 cm 
5 ks za 21,98 Kč bez DPH (26,60 Kč s DPH)
Papírové tácky 13x20 cm
25 ks za 12,73 Kč bez DPH (15,40 Kč s DPH)
100 ks za 32,98 Kč bez DPH (39,90 Kč s DPH)

Náchod a okolí do 12-ti km rozvoz zdarma
Info@rpgastro.cz     Tel. 777 60 33 99

korace, hygiena

d

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

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

Řešetova Lhota 65,

realitní kancelář nabízí:
TRIGA REALITY

Stavební pozemek – Náchod, 

centrum. Inženýrské sítě u pozemku, 
mírně svažitý, 666m2. 

CENA: 239.000,-Kč

Zahrada o rozloze 1508m2 v České 

Skalici, příjezd po asfaltové komunika-
ci, elektřina na pozemku.

CENA: 450,-Kč/m2

C h a l u p a 
a roubenka 
ve Slatině 

nad Úpou 
– Končiny. 

Jedná se o komplex dvou nemovitostí 
propojených stodolou. Možnost odpro-
deje pozemků cca 5 ha.            

CENA: 1.490.000,-Kč

Z d ě n á 
podsklepená 
chata -  
Velichovky 
„U Kostela“.

Zastavěno 16m2. Vlastní pozemek  
273m2 - sezení se shrnovací markýzou, 
udírna, kůlny, ovocné stromy a tůje. El. 
voda.                      CENA: 379.000,-Kč

Rodinný dům 2x 2+kk po celkové re-
konstrukci – Černilov, 452 m2. Jezírko, 
dílna, chatka, kůlna, zastřešená terasa.    
 CENA: 2.490.000,-Kč

Stavební po-
zemek Spy 

u Nového 

Města nad 

Metují, 500 
m2. Mírně svažitý, elektřina a kanalizace 
jsou u pozemku, voda na pozemku. Pří-
stup po obecní komunikaci. 

CENA: výrazná sleva 99.000,- Kč

N a d s t a n -
d a r d n í 
byt 3+1 
s garáží  
a balkonem 

– Česká Skalice. Byt má 75m2, je 
po celkové vkusné rekonstrukci je umís-
těn ve zvýšeném přízemí. 

CENA: 1.790.000,-Kč

Zemědělská usedlost - Mezilečí. Po-
zemky celkem 5373 m2. Rodinný dům 
3+1 se započatou rekonstrukcí, 2x 
stodola.  CENA: 1.890.000,-Kč

Byt 1+1 ve zvý-
šeném přízemí  
– Česká Ska-

lice  - 49,8 m2, 
zděný, balkon, 
po kompletní 
rekonstrukci.     

CENA: 

799.000,-Kč

Náměstí TGM, č. p. 82

Dvůr Králové n./L.

tel.: 775 777 073

tel.: 774 777 073 www.trigareality.cz

Soutěžte s ECHEM a vyhrajte 
vstupenky na ABBU a Beatles revival!
Noviny Echo, coby mediální partner areálu ve  Vršovce, vyhlásily spolu 
s pořadateli pro své čtenáře soutěž o vstupenky na  koncert skupiny Beatles 
a ABBA revival. Dva ze soutěžících obdrží po dvou vstupenkách na  tuto 
akci. Stačí správně odpovědět na obě soutěžní otázky:

1. Kde se odehrává slavný muzikál MAMA MIA 
a) v Monaku, b) v Řecku, c) v Číně
2. Frontman skupiny Beatles John Lenon byl zastřelen
a) v USA, b) v Bulharsku, c) v Lotyšsku

Své odpovědi posílejte pouze na  mailovou adresu redakce: echo@
novinyecho.cz nejpozději do  pátku 19.7.2013. Svůj  mail označte heslem 
(do předmětu zprávy napište): Soutěž Vršovka. Můžete pro jistotu připojit 
váš mobilní telefon (není podmínkou). Výherce budeme informovat elek-
tronicky (telefonem). Štěstí v soutěži přeje Laďka Škodová, noviny ECHO!



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

SEZNÁMENÍ

* Žena 58 let hledá muže z  Náchoda a  okolí. 
TEL.:606 906 265
* Žena 37/170 s 1 dítětem by se ráda seznámi-
la s mužem rodinného typu, přiměřeného věku 
z Náchoda a okolí. TEL.:608 941 997

* Nechcete být sám - sama? Nabídnu Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Volejte 
736 768 114

* Ráda bych se seznámila se samostatným, 
upřímným mužem od  70-75 let, nejlépe ři-
dičem, menší handicap není překážkou. 
Ráda čtu a  chodím na  vycházky. Tel. i  sms 
na 606 451 875

* Pronájem bytů 3 + 1 v  Červeném Kostelci. 
Atraktivní místo v těsném centru města a klid-
né lokalitě po  celkové rekonstrukci. Podkroví 
62,35 m2, Kč 7.000,-- měsíčně + zálohy na služby, 
l. patro 74,24 m2, Kč 7.000,-- měsíčně + zálohy 
na  služby. K  oběma bytům k  dispozici zahrada 
za  domem. Součástí nabídky je i  garáž pod do-
mem, o  výměře 17,74 m2 - cena Kč 650,-- mě-
síčně. Informace: 491 463 345 v době od 7 do 14 
hodin /kromě středy/
* Koupím byt 2+1 nebo větší 1+1 v  Nácho-
dě v  přízemí nebo patro s  výtahem, NE SUN: 
775 777 073
* Pronájem garsonky v  nově zrekonstruované 
řadovce Na  Klínku v  Náchodě. Dům je nově 
zateplen, včetně oken. K bytu vlastní sklep a za-
hrada. TEL.: 731 916 306

* Nabízím pronájem nových bytů 2+KK 
v centru Náchoda. 40 až 43 m2, nájem 5 000 
až 5 400 Kč. Byty vybaveny novou podlaho-
vou krytinou, všemi dveřmi a  osvětlením, 
úplně zařízeným WC a  koupelnou, novou 
kuchyňskou linkou a  sporákem na  požádá-
ní. K bytu také náleží sklepní kóje. Parkovi-
ště před domem nebo možno pronajmout 
garážové stání uvnitř domu. Kontakt na  e-
-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob. 
776 855 749

* Pronajmu byt v  Náchodě 3+1 a  1+1 v  Ná-
chodě, povinná kauce. Volné od  1.9. TEL.: 
608 86 98 85
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, Staré Město. Nájem 2800 Kč + služby.Tel: 
603 383 056
* Dlouhodobě pronajmu 2+1 v  Náchodě. 
603 165 026, suok@seznam.cz
* Prodám DB 2+kk v Broumově, sídliště Spoři-
lov, cena dohodou. Tel. 776 140 211
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s  krásným 
výhledem v  N. Městě n. Metují - Malecí.Tel. 
777 602 884. Cena: 949 000,- Kč
* Pronajmeme podkrovní byt ve  zděném ro-
dinném domě poblíž centra Náchod, v  klidné 
lokalitě (u  Hotelu Hron). Jedná se o  byt 2+KK, 
byt je po kompletní rekonstrukci, vše nové (pod-
lahy, okna, koupelna.....). K dispozici velký sklep, 
půda. Byt je ihned k nastěhování. Nájem 5500,- + 
energie. Kauce 11.000,-. Více informaci na mailu: 
Mobilnachod@me.com, 773 000 320.
* Pronajmu byt 3+1 v  centu Náchoda ul. Ko-
menského. Kauce podmínkou.Tel. 777 602 884. 
Cena: 6 000,- Kč/měs. + sl.
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 1.NP, plast.okna, 
v nově zrek.domě v NA poblíž centra. Náj.+zál. 
5.550Kč+kauce, tel.: 608 903 070
* Pron. dlouhod. garsonku s terasou, 27m2 v 1.
NP, Náchod na Lipí - naproti hospodě, pl.okna, 
zateplení, nájemné + inkaso 4.600,-Kč, kauce 
13.500,-Kč, tel.:608 90 30 60.
* Pronajmu byt 3+1 ve  třetím patře domu 
v  centru Hronova. Čistý nájem 3500 plus 4500 
zálohy za plyn, elektřinu a vodné. Jen pro solidní 
zájemce. TEL.: 736 671 052
* Pron.dlouh.byt 1+1 v os.vl., 31m2, 1 NP, v NA-
-Bělovsi, Kladská 117, plast.okna, zateplení. park 
u  domu, náj. 3.500Kč+voda+el.+ plyn+kauce, 
tel.608 903 070
* Prodám zděný byt 2+1 v Náchodě ul. Raiso-
va v osobním vlastnictví.Tel. 777 602 884. Cena: 
849 000,- Kč
* Prodám zděný DB 3+1 s garáží v Novém Měs-
tě nad Metují - Malecí.Tel. 777  602  884. Cena: 
1 249 000,- Kč
* Pronájem bytů-N.Město n/M-Březinky-Nový 
zděný 2+kk,cena se službami cca 9.000,-Kč/mě-
síc, N.Město-Malecí-3+1 (8.500,-Kč), Č.Skalice-
-2+1(7.500,-Kč/měs.), 3+1 (8.500,-Kč/měs.).Více 
na tel. 602 204 002. 
* Prodám větší DB byt 3+1 ve  4.NP v  Hrono-
vě, Hostovského ulice. Tel. 777  602  884. Cena: 
795 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě na  Brance, 
možnost i  s  garáží. Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. Cena: 5 500,- Kč/měs. + sl. + 1 000,- 
Kč/měs. garáž
* Pronajmu 1+kk,v N.Městě n.Met. po rekon-
strukci  T. 775 051 241
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v Ná-
chodě u  nemocnice, možnost koupit i  garáž. 
Tel. 777  602  884. Cena: 930  000,- Kč, garáž 
99 000,- Kč
* Prodám větší zděný byt 2+1 v  Náchodě 
ul. Českých Bratří v  osobním vlastnictví.Tel. 
777 602 884 Cena: 899 000,- Kč
* Prodám v Náchodě dr. byt 1+1, zateplená fasá-
da, plast. okna, nedaleko centra. Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt 2+1 3 km od  Nového Města 
n.M.. Kauce. TEL.:728 585 350

* Sháním rod. domek se zahrádkou Náchodsko 
i Jaroměřsko. Tel: 774 777 073
* Prodám řadovou garáž v  Náchodě-Bělov-
si v  lokalitě Pod Můstkem, ihned volná, tel.
724 009 760

* Prodám zemědělskou půdu 2,7 ha. Orlické 
Hory - Rzy,cena dohodou. mobil:775 212 332
* Koupím RD nebo chalupu v  menší klid-
né obci na  Náchodsku nebo Broumovsku. Tel 
739 486 403
* Pronajmu garáž v  Náchodě na  Běloveské ul. 
800,-Kč/měs. TEL.:603 743 983
* Nabídněte staršímu páru chatu, chalupu 
v okolí Jaroměře, Náchoda nebo na Trutnovsku. 
TEL.:774 777 072

* Prodám chatu v  Náchodě: vlastní pozemek 
cca 350m2, voda, el.en.., krb, slunná lokalita, 
soukromí a  dobrá dostupnost. Cena 449tis.Kč. 
Tel.608 141 035
* Prodám garáž v Polici n. Met. na sídlišti. Cena 
150 tis. Tel 606 636 650
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Prodám sad na Bezděkově, výměra 1.200 m2, 
nutno vidět. Tel. 607 574 084

* Prodám RD v centru Hronova se zahradou - 
klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 vo-
lejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám RD ve  Velkém Dřevíči - na  louce, 
po  částečné rekonstrukci, pozemek 600 m2, ob-
jekt (cca 100 m2) je podsklepený, v I. podlaží 1+2, 
ve  II. podlaží - dvě půdičky + dvě obytné míst-
nosti. Garáž + zahradní chatka. Cena dohodou.
Tel.603 30 99 54
* Prodám zajímavý RD ve Vestci u České Skali-
ce se zahradou, výměna za byt možná. RK nevo-
lat. Tel. 773 033 077
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 
500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD, Náchod - Třešinky, 3+1 - možno 
úprava na 4+1, s garáží, zahradou.Dobrý stav. tel. 
605 477 866, RK nevolat!

* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do zeleně 
poblíž centra, + WC, v nově zrek. domě v NA. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody + tope-
ní+kauce., tel. 608 903 070.
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 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
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝ-
LOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKT-
NÍ 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 zařízený byt 2+1 včetně garáže a za-
hrady, v centru Hronova. Tel. 602 364 692
* Pronajmu garsonieru v  Náchodě na  Plhově. 
Pěkný stav, jen slušným lidem. Nájem 2500,-
Kč + 3000,-Kč energie. Kauce 10 tis.Kč. TEL.: 
603 45 85 37
* Prodám byt 3+1 (71 m2) v OV v Náchodě - Pl-
hově, Kostelecká ul.1828.- 2 balkony (z kuchyně 
a  z  obýváku). Plně bezbariérový vstup i  výstup. 
Nutno vidět. TEL.:773 061  762 po  16.hod. RK 
NEVOLAT!!!
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s bal-
konem na  pěkném klidném místě v  Náchodě 
na Brance, 77 m2, zděný, 3.patro, nová plast. okna. 
Ihned volný. Kauce nutná. TEL.:732 167 291
* Pronajmu 1+1 po  kompletní rekonstrukci, 
pěkný, slunný, v Náchodě. Kauce dohodou. Volný 
ihned. Pouze slušným lidem! TEL.:777 828 428
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v  Nácho-
dě u  nemocnice, ihned volný. Vratná kauce. 
TEL.:608 533 652
* Pronajmu byt 2+1 3 km od  Nového Města 
n.M.. Kauce. TEL.:728 585 350
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem byt 
3+1 v Náchodě. Tel. 732 167 291
* Pronajmu nově zrekonstr. byt 1+kk 50 m2 

na Kamenici v Náchodě, 3.patro, cena 7500,-Kč 
vč.služeb. Vratná kauce 15 tis.Kč. Volný ihned. 
TEL.:777 55 10 22
* Pronajmu dlouhodobě DB 3+1 v  Náchodě 
nad nem. 78 m2. Kauce 10 tis.Kč dohoda. Od 1.8. 
TEL.:606 64 64 50
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ 1+1 a  2+KK 
v  Hronově a  Velkém Dřevíči, kauce nutná. 
Ceny od  3.200 inkaso.Tel. 602 133 173, email 
renestarkov@seznam.cz
* Prodám byt 1+kk, Nové Město nad Metu-
jí, po  celkové rekonstrukci, částečně vybaven. 
Tel:733 335 297
* Pronajmu pěkný byt v Červeném Kostelci 3+1 
ve druhém patře.Plocha 80m2. Vybaven kuchyň-
skou linkou, el.sporákem, jídelním stolem, dále 
obývací stěna včetně sedací soupravy. K nastěho-
vání okamžitě. Nájemné 6000,-kč. Požadovaná 
kauce 6000,-Kč.tel.kont. 773 113 133, 775 335 171
* Prodám panelový byt 3+1 v Polici n. M. Byt 
je v  OV, po  rekonstrukci. Cena 850 tis. K  bytu 
je možno dokoupit garáž před domem. Tel 
606 636 650
* Prodám byt v OV 1+1 59m2 v centru Náchoda 
cena dohodou RK nevolat 724 944 088
* Pronajmu byt 3+1 v  klidné části Nového 
Města n/Met. Dům je zateplen, výtah, možnost 
připojení internetu. Nájemné 6000,- + zálohy 
na  energie. Kauce 20000,-Kč. Volný ihned. Tel 
608 323 373
* PRONAJMU BYT 1+kk a 2+KK ve Stárkově 
na  náměstí. Cena od  2.100,- + inkaso. Telefon 
602133173, Email - renestarkov@seznam.cz
* 4členná rodina hledá podnájem 2+1 nebo 3+1 
v Hronově. TEL.:730 660 632
* Prodám 2+kk 40m2 Náchod Nerudova ul.,-
cena 480 tis.Kč. TEL.: 722 442 769 volat po 16.
hodině
* Pronajmu malou garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Prodám byt 3+1 v OV v Náchodě, Českoskalic-
ká 252, byt 59 m2, sklep 7 m2, zděný dům je dobře 
udržovaný a v dobrém stavu. Tel. 608 125 310
* Prodám garzonku v Náchodě, částečně zaříze-
nou, situovaná na jih. Nízké náklady na bydlení. 
Cena 450.000 Kč. Tel. 607 910 754
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v zatepl. 
cihl. domě v blízkosti centra v Náchodě, nová ku-
chyň, vest. spotřebiče, nové podlahy a koupelna, 
sklep, parkování ve  dvoře. Nájemné 4000,-Kč + 
energie, kauce. Tel. 606 380 582
* Pronajmu byt 1+1 - 45 m2, ve Velkém Poříčí - 
u náměstí, po rekonstrukci, plast. okna, zateple-
no, plovoucí podlahy,kuch. linka, sporák. Nájem 
4000,-Kč + 2000,-Kč inkaso.Tel.603 49 54 79
* Pronajmu byt 1+1 a garsonku v Náchodě. Po-
vinná kauce. TEL.:608 86 98 85
* Pronajmeme zařízenou garsonku v  centru 
Náchoda (náměstí TGM). Nábytek, lednička, 
pračka - vše nové. Nájem 3200,-Kč + energie. 
TEL.:777 737 122, 777 737 127
* Pronajmeme slunný byt 2+1 po rekonstruk-
ci. Nové: kuchyňská linka na  míru, elektrické 
spotřebiče, okna, podlahy, bezpečnostní dveře 
do bytu, prosklená komora s vchodem na balkon, 
zateplená stěna - ve  druhém poschodí staršího 
domu bez výtahu nedaleko náměstí v Náchodě. 
Nájemné 6000,-Kč+ zalohy na  energie. Kauce 
18000,-Kč. TEL.:602 872 451
* Pronajmu byt 1+kk - s balkonem v Náchodě 
-Starém Městě. Celková měsíční platba 5000,-Kč 
+ kauce 15 000,-Kč. Tel. 776 712 300
* Prodám družstevní byt 3+1 v  1. podlaží 
v  Hronově ul.Smetanova, zděný, plastová okna, 
balkon, sklep, volný ihned, cena 900.000 Kč. tel. 
776 882 498
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+3 v centru Ná-
choda, zděný, slunný, volný od  1.9.2013. Tel. 
602 827 860
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v  Náchodě. 
Byt má cca 75m2, plastová okna, nové dlažby, 
přebroušené parkety. Vybavení: kuchyňská lin-
ka na  míru se sporákem a  digestoří, v  ložnici 
na  míru dělaná vestavěná skříň. Výborná polo-
ha poblíž centra, obchody, školy a  školky cca 5 
minut chůze. K  dispozici je sklep a  půda. Čisté 
nájemné 5500,-Kč, Kauce 15000,-. Volné ihned. 
Tel. 602 790 044
* Pronajmu byt 1+kk v  Náchodě,.Nájemné 
3000Kč+inkaso, vratná kauce 12000Kč. Kontakt 
605 518 209
* Prodáme družstevní byt v České Skalici, 3+1, 
Pivovarská 662, 2. podlaží, výměra 72,09 m2. 
Cena Kč 650 tisíc. Info: 733 131 189

* Prodám rotoped zánovní za 1000 Kč, mosaz.
postýlku retro za 1000, demižon 300, el. teplo-
met 500, leštič parket 500, talíře na stěnu po 300, 
psací stroj Consul 300, různé doplňky-podnos, 
soška, váza 200-300. Při koupi všeho najednou 
a  rychle celkem za  4500 Kč. Prod. i  staré obraz. 
rámy, cena dohodou. Tel. 775 612 995
* Prodám dětskou ohrádku 1,5 m x1,5 m, výš-
ka 65 cm. Je 4 dílná,nemá dno,velmi dobrý stav.
Zdarma přidám mantinel ušitý na  míru.Cena 
1500,-Kč.Tel 604 881 838
* Prodám pánské kolo německé výroby s přeha-
zovačkou, nebylo na něm ježděno. Cena 1.000 Kč. 
Tel. 774 59 59 81
* Prodám: el.rotační sekačku průměr 31 cm 
1100,-Kč, pojízdnou šnekovou sekačku 800,-Kč, 
šlapací stolový starší šicí stroj 1800,-Kč, repaso-
vaná kamna CLUBKY 2000,-Kč, kamna PETRY 
1800,-Kč, 2 ks kamna CARMEN á 2000,-Kč, 2 ks 
chromované stojací lampy á 400,-Kč, zachovalý 
starší koberec, orientální vzor s  třásněmi 3x4 m 
za 2000,-Kč. TEL.:608 727 075
* Prodám velký nerez. el. gril zn. ALVA na 20 
kuřat nebo vepř. kolena. Cena 6.500 Kč, monitor 
HP 19“ pěkný stav, cena 1300 Kč. Tel. 777 104 584
* Prodám levně nábytek 1xpostel (1 lůžko), 2 x 
šatní skříň s nadsavci, 1x prádelník.skříň s nad-
stavcem, prosklená knihovna 90 x 240,přímotop 
spojený s  akumulačkama a  další. Hronov. TEL.: 
604 963 822
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* PLATBA IHNED - Koupím staré pohledy, 
všechna platidla, bankovky, mince, tuze-
xové poukázky atd. TEL.:491 491  382, sms 
na 604 434 191

* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MERKUR 
aj., různé plastové hračky, hodiny, hodinky, foto-
aparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, 
porcelán, automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím různé věci z Číny a dálného východu 
z 50.-60. let, knihy, plakáty, obrazy a různé deko-
rační předměty.Tel.773 911 683
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli práce pro 
dům, byt, garáž, zahradu. www.vnv-group.
webnode.cz

* Nabízím 2 místa v  autě každý den Náchod- 
Červený Kostelec do práce. Pracuji na tři směny, 
bližší info.721 563 263 Rychleji a levněji než auto-
bus!!! Ozvěte se dohodneme se. TEL.:721 563 263

* Hledám spolupracovníka zámečníka, svá-
řeče CO2 na živnostenský list. Zakázky mám, 
nestíhám. TEL.:777 556 580

* Nabízím doučování základní a středoškolské 
matematiky. Připravuji na  přijímací zkoušky, 
maturitu... Více informací na tel. 774 223 293
* Daruji neomezené množství hlíny, opuko-
vý kopec, na  vršku a  bokách s  ornou půdou. 
TEL.:739 814 111
* Nátěry střech, okapů a žlabů. Spolehlivě, za so-
lidní ceny. Tel.605 364 450
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a  žehlení prádla, 
praní koberců. TEL.:737 564 496

* Prodám Fiat PUNTO r.v.2002, 3 dvéř., 1.9 
Diesel, 6x airbag, EURO 3, klima, el. okna, 
central, servo, CD, klima, ABS, výborná malá 
spotřeba, naj. 124 tis. km, černá metalíza, Cena 
43.000 Kč. Tel. 777 104 584
* Kvalitní autopotahy šité na zakázku vč.mon-
táže. Zavolejte a  přijeďte si vybrat materiál. 
TEL.:606 299 945
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, Feli-
cia např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty a jiné. 
TEL.:777 590 755

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

TEL.:606 270 421

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

BYTY

SPECIALISTA 
NA PRODEJ 

A PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ

www.realitykralovska.cz
mobil:  602 440 178

AUTO - MOTO

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

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
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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,  * T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

Náchod-Plhov-Kompletně rekonstr.RD,2 byty,atrakt.lokalita....3,65 mil.Kč, Náchod-Luxus.RD,nadst.vybavení+tepel.vrty,krásné místo ..... 4,99 mil.Kč
Náchod-centrum-velký,zděný byt 3+1 (93 m2),balkon,výtah....1,38 mil.Kč,Náchod-centrum-Byt 2+1 (69 m2),OV,balkon,plast.okna ......790.000,-Kč
Náchod-Lipí-Novostavby RD (bungalovy),slunné místo.....od 3,2 mil.Kč,Náchod-ul.Šafaříkova-Větší RD,garáž,klidná část,poz.523 m2 .......1,49 mil.Kč
N.Město n/M.-centrum-Dvougen.RD (4+kk a 3+1),garáž,r.2010 část.rekonstr....2,99 mil.Kč a RD ul.Husova (4+1),klid.místo+zahrada ....1,89 mil.Kč
N.Město n/M.-Pěkný zděný byt 2+kk,OV,kompl.rekon.,zahrada....999.000,-Kč,N.Město-V Áleji-Nadst.zděný byt 3+1,72 m2,OV,garáž ....1.649.000,-Kč
N.Město n/M.-František-Zděný byt 1+1,1NP,OV,48m2,balkon....690.000,-Kč, Č.Skalice-Zděný byt 3+1,71m2,2 NP,balkon,klidná část ....795.000,-Kč
N.Hrádek-Krásný,zděný byt 3+1 (76 m2),terasa,okras.zahrada....780.000,-Kč, Meziměstí-Dvougener.RD s poz. k výstavbě 7300 m2 ....690.000,-Kč
Meziměstí-Zateplený byt 3+1 (83 m2),plast.okna,OV.....460.000,-Kč,Bystré u Stárkova-Krásná,poloroub.,vybavená,stylová chalupa .....1.195.000,-Kč
Teplice n/M-Krásná chata po rekonstr.-polosamota,k rekreaci i ubytování....1,9 mil.Kč+RD s 2 byty po 90 m2-možnost pronajímání ..... 2,59 mil.Kč
N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Č.Skalice,Roheničky,Bohuslavice,Provodov-Šonov,Miskolezy-Atraktivní pozemky k výstavbě RD ......od 180,-Kč/m2

N.Město n/M, Náchod, N.Hrádek, Zákraví u N.Města n/M-Pěkné udrž.chaty s pozemky,slunné zahrady s porosty, klidná místa ...........od 149.000,-Kč

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

NÁCHODSKO
776 353 038

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

603 346 242
až 6 osob

TAXI ŠTIM

Pronajmu byt 2+1 
78 m2 s garáží, 2 parkovací místa 
a také nebytové prostory, celkem 

300 m2. Rozumná cena. 
Tel. 732 135 805 nebo 602 103 775 (8-17 hod), 

e-mail: milansan@seznam.cz

Do klientského centra přijmeme 
pracovníky, tel: 777 283 858

Nabídka práce: 

pracovník odbytupracovník odbytu
Znalost skladové evidence 

a PC, hmotná zodpovědnost, 
pečlivost, přesnost, dobrý zrak, 
jemná zručnost, samostatnost, 
střední vzdělání-maturita, prac.

doba 8-16,30h, znalost anglické-
ho jazyka výhodou.

Kontakt: 608 223 669 
od 9-16hod.

Zavedená sí� realitních kanceláří 

PŘIJME 2 MAKLÉŘE 
pro okres Náchod

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

Požadujeme řidič. oprávnění, příjemné 
a profesionální vystupování, praxe v oboru 

vítána. Pište prosím na 
realitnimaklernachod@email.cz

* Darujeme kotě, „májové“ (narozeno květen), 
delší srst, roztomilý kocourek, hodným lidem. 
Tel. 732 847 292 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



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

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 8.7.2013 výběrové řízení č. HNA/123/2013  –  

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:   
členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu 

Náchod, včetně všech souvisejících práv a povinností, zejmé-
na práva nájmu družstevního bytu č. 125432 v budově Příkopy  
č.p. 1182, postaveném na pozemku st.p.č. 2833 v katastrálním 

území a obci Náchod. Minimální převodní cena za nabízený 
majetek činí 469 000,- Kč. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na www.uzsvm.cz, 
úředních deskách MÚ a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 8.7.2013 výběrové řízení č. HNA/124/2013  –  

6. kolo na zjištění zájemce o převod majetku:   
členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu 

Náchod, včetně všech souvisejících práv a povinností, zejmé-
na práva nájmu družstevního bytu č. 721/1 v budově Pražské 
Předměstí  č.p. 719, 720, 721, postaveném na pozemcích p.č. 
1604/25, 1604/26, 1604/27, 1604/43, 1604/52 v katastrálním 
území a obci Jaroměř. Minimální převodní cena za nabízený 

majetek činí 600 000,- Kč. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na www.uzsvm.cz, 
úředních deskách MÚ a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

PLOTY A BRÁNY
NÁVRHY – ZAMĚRENÍ – VÝROBA – MONTÁŽ

základní

POPLASTOVANÉ PLETENÉ
střední třída

KOVOVÉ VYPLŇOVÉ
maximální kvalita

HLINÍKOVÉ BEZÚDRŽBOVÉ

Zaváděcí ceny pro 
prvních 10 zákazek

kontakt:  Červený Kostelec
plotytp@seznam.cz

773 113 133

kompletní výrobky a služby 
v oblasti otvorových výplní a plášťů

Pozor: objednávky do konce roku jsou ještě s nižší DPH!!

zaměření a konzultace pro veškerou nabídku zdarma

výroba, dodávky, montáže a zednické práce
okna, dveře: hliníkové, plastové, dřevohliníkové, dřevěné
zimní zahrady, fasádní systémy, vrata a rolety

17. listopadu, Červený Kostelec       tel.: +420 773 113 133, 774 713 333
email: aluproces@aluproces.cz      www.aluproces.cz

OKNA DO PASIVNÍCH DOM

ZA CENU STANDARDU
poskytujeme 
maximální slevy

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

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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smy-

kovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých 

materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

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

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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ul. Borská čp.  294 – volný byt č. 15, 

standardní kvalita, vel. 1+2 ve 5. NP o vý-
měře 46,8 m2

ul. Na Vyšehradě čp.98 – volný byt č.8, 
snížená kvalita, vel. 1+1 v 2.NP o výměře 
36,60m2

   Přidělení bytu do nájmu bude uskuteč-
něno uzavřením smlouvy o  nájmu bytu 
na  dobu 3 měsíců se závazkem platnost 
smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže 
nájemce bude řádně plnit své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy za  následujících 
podmínek :

Byt č.15/ čp. 294 – min.výše nájem. 
65,00 Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  
25.000,- Kč
Byt č.8/ čp. 98 – min.výše nájem. 55,00 
Kč/m2, Uzavření kauční smlouvy na  
10.000,- Kč

 Výběrového řízení se mohou zúčastnit 
občané států Evropské unie starší 18-ti let, 
kteří mají  trvalý pobyt na  území města 
Náchoda nepřetržitě po dobu posledních 
pěti let. Zájemci mohou mít sjednanou 
nájemní smlouvu k jinému bytu se sníže-
nou kvalitou. V případě přidělení nového 
standardního bytu na základě výběrového 
řízení bezodkladně stávající byt odevzdají 
Městu Náchod.  

 Do výběrového řízení se může přihlásit 
zájemce, který splňuje všechny následující 
podmínky:
a) nesmí být vlastníkem či spoluvlastní-
kem nemovitosti určené k bydlení, pokud 

tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje 
bydlení v samostatném  bytě
b) v posledních 24 měsících neměl dluhy 
po splatnosti vůči Městu Náchod
c) nesmí mít sjednanou obdobnou ná-
jemní smlouvu ke standardnímu bytu a to 
i v jiném bytovém fondu ( např.SBD)
d) nebyl v  minulosti projednáván v  pře-
stupkovém řízení
e) doloží schopnost dlouhodobě  platit 
nájemné z  vlastních příjmů nebo z  vlast-
ního majetku
f) nebyl mu v minulosti  vypovězen nájem 
bytu na  základě důvodů uvedených v  § 
711 odst.2 s výjimkou písm. e) občanské-
ho zákoníku  v platném znění (platí i pro 
výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle 
předchozího znění občanského zákoníku) 
g) výběrového řízení se nemohou zúčast-
nit osoby, které jako nájemci obecního 
bytu bez souhlasu města přenechali byt 
do  podnájmu, nebo ti, kteří v  takovém 
bytě neoprávněně bydleli.

 Splnění podmínek osvědčují zájem-
ci čestným prohlášením a  dokladem 
o schopnosti hradit nájem. 

Nabídky se předkládají samostatně 
v  uzavřené obálce v  levém horním rohu 
označené nápisem:
Výběrové řízení 
– nájemní byt čp.  294/15 - neotvírat 
– nájemní byt čp.  98/8 - neotvírat 
                                                                           
Nabídky adresovat na  MěÚ Náchod, od-
bor správy majetku a fi nancování. Uzávěr-
ka přihlášek: 26. 07. 2013 do 13,00 hod.
Informace tel. 491 405 247, Karel Kudláč

Město Náchod pronajme:  

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Padla památná Husitská lípa
 Lijáky a  silný vítr zlomily v  úterý 25. 
června 2013 jeden z  nejznámějších pa-
mátných stromů v CHKO Broumovsko, 
památnou lípu na Ostaši.
 Jméno Husitská, někdy též Žižkova, 
nesla lípa podle tragické historické udá-
losti z května roku 1421, kdy slezské voj-
sko oddané králi Zikmundovi povraždilo 
obyvatele městečka Police, nakloněné 
husitům. Podle pověsti, byli po  zradě 
nalezeni ve svém úkrytu v lese na Ostaši, 
a pak shazováni ze skal, ženy a dívky věše-
ny za vlasy na stromy, snad i pomocí dře-
věných klínů. Četné boule na kmeni a sil-
ných větvích památné lípy měly být podle 
tradovaného výkladu toho důkazem. Po-
dle velikosti lípy lze však reálně usuzovat, 
že její stáří nepřesahovalo 250 let. Boule 
jsou pravděpodobně důsledkem lámání 

větví těžkou námrazou, kterou trpívají 
i jiné lípy rostoucí v podobných nadmoř-
ských výškách na Broumovsku, a vzniklé 
rány tímto způsobem zavalují. Nelze však 
vyloučit, že tato lípa byla potomkem jiné 
staré lípy, která na  okraji lesa na  Ostaši 
v době husitských válek skutečně stála.
 Husitská lípa byla již mnoho desítek 
let vykotlaná. V  roce 1984 došlo k  od-
lomení jedné ze tří mohutných koster-
ních větví, kterou se dutina ve  stromě 
otevřela. Dutina byla zakryta šindelovou 
stříškou a při opakovaných ošetřováních 
byla koruna stromu odlehčována zdra-
votním řezem. Naposledy byla tato lípa 
ošetřena v roce 2005. Při posledním mě-
ření v roce 2010 dosahovala výšky 28 m, 
kmen měl ve výšce 1,3m nad zemí ob-
vod 465 cm.   Petr Kuna
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„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

na  počítači. Vznikne digitalizovaný 
model. Můžete si s ním otáčet na mo-
nitoru počítače. Ale to je pořád málo. 
Náš svět je přece prostředí tří rozměrů. 
Přichází ke slovu 3D tiskárna, která di-
gitální vizualizaci zhmotní do podoby 
skutečného modelu z  pevné hmoty. 
Takový model lze dále obrábět, barvit, 
upravovat. 3D modely umožňují naší 
společnosti naprosto precizní pocho-
pení všech přání  zákazníka – a  zá-
kazník na straně druhé, získá úplnou 
a  celistvou představu, jak bude jeho 
dům vypadat. Je  to obrovská vzdále-
nost, kterou urazila snaha o co nelepší 
komunikaci mezi architektem a  jeho 
zákazníkem:  od  klasických rozkresů 
na  rýsovacím prkně přes vizualizace 
na  monitoru počítače až k  fi nální-
mu modelu, jehož výroba - díky 3D 
tiskárně, trvá jen zlomek času a  stojí 
mnohem méně, než kdyby se model 
vyráběl ve specializované modelářské 
dílně“, uzavírá Ing. Kurschatke.

Architektura je zkamenělá hudba 
   Německý básník J.W.Goethe, který v sobě spojoval talent umělce i vědce, 
jednou prohlásil, že architektura je jako zkamenělá hudba... „Ano, i tak se dá 
architektura chápat s jejím smyslem pro harmonii a čistotu provedení. Samo-
zřejmě, současná architektura je hodně spojována s urbanismem a klade si 
za cíl vytvořit to nejlepší prostředí pro život, ať už profesní nebo osobní“, roz-
vádí téma Dipl.Ing. Walter Kurschatke – architektonický poradce společnosti  
OMNIA TRADING s.r.o. 

 Architektura jako zkamenělá hudba? Slovy klasika jistě symfonie řádu, 
harmonie a hledání toho nejlepšího pro člověka a jeho potřeby. Jen ten výraz 
zkamenělá je lepší nahradit slovním spojením „stále živá“, protože do klasic-
kých kánonů v moderní současnosti stále častěji a stále více budou zasahovat 
i neslyšná sóla  elektromotorů zdvihajících k našim balkonům auta či jemné 
předehry 3D tiskáren zhmotňujících naše vize ideálního domu. 

Komplexní péče o klienty

 Společnost OMNIA TRADING 
s.r.o. založená Ing.  Romanem Čtvr-
tečkou působí na  trhu již od  roku 
1999 a  její hlavní aktivity pokrývají 
spektrum projektové činnosti ve vý-
stavbě a  provádění staveb. Mezi je-
jími referencemi najdeme řadu  zda-
řilých projektů  a  staveb na  území 
České republiky i  v  sousedním Ně-
mecku. Cesta za  realizovanými pro-
jekty v  bytové i  komerční výstavbě 
nás na  mapě Evropy provede napří-
klad německým universitním  měs-
tem Heidelberg nebo průmyslovým 
Düsseldorfem. „Filozofi í společnosti 
OMNIA TRADING  je provést naše 
klienty bezpečně všemi úskalími sta-
veb, od prvního návrhu a skici, přes 
nutná povolení až k  samotné fi na-
lizaci novostavby či rekonstrukce. 
A to platí  pro drobné zakázky typu 
přestavby koupelny nebo bytového 
jádra přes rodinné domky až po vel-
ké průmyslové objekty. Když už jsme 
použili příměr o  hudbě, zrod nové 
stavby je ucelenou symfonií a my vás  
rozhodně neopustíme po  odeznění 
první  věty“, zdůrazňuje s nadsázkou 
Ing. Roman Čtvrtečka.  

Můj dům i bez garáže hrad? 

   Jan Neruda  kdysi v Praze řešil pal-
čivou otázku: Kam s ním? Ano, tehdy 
se jednalo o  problém, někam uložit 
nepotřebný slamník. A  21. století? 
Řeší otázku, kam uložit, zaparkovat, 
odstavit stále větší a větší počet osob-
ních automobilů u obytných domů či 
v  satelitních městečkách rodinných 
domků. Parkovací místo pro auto-
mobil se stává významnou položkou, 
která zvyšuje hodnotu bytu či domu. 
Tento trend bude jistě pokračovat. 
Kam tedy s  nimi – s  auty? „Máte 
pravdu, řešení parkování automobi-
lů se při nedostatku vhodné plochy 
hledá  jen velmi těžko. Můj dům i bez 
garáže hrad? V  podstatě se klasická 
řešení nabízejí jen dvě: Podzemní či 
nadzemní parkoviště. A potom je tu 
ještě koncepce architekta a vizionáře 
Manfreda Dicka, která se jmenuje  
CarLoft . Tento patentovaný princip 
umožňuje parkovat automobil hned 
vedle vašeho balkonu na  speciální 
plošině, kterou jako výtahem sjede 
dolů na  silnici. A  potom si ho zase 
pohodlně vyvezete nahoru až k vaše-
mu bytu. Jistě, takové řešení se lidem 
může zdát  jako hodně překvapující, 

použiji – li eufemismus. Pokud si 
však uvědomíme všechny výhody, 
od okamžité mobility přes bezbarié-
rový přístup imobilních občanů nebo 
rodin s  více dětmí až k  úspoře mís-
ta, má takové řešení na  svém kontě 
hodně pozitiv.  Koncept CarLoft  byl 
odzkoušen již v  roce 2009 v  Berlíně 
– Kreuzberku a není důvod, proč by 
toto řešení nenašlo brzy zákazníky 
i v našem okolí. Mít garáž v domě, to 
je pro hodně lidí běžná realita. Mít 
auto zaparkované vedle lodžie vaše-
ho bytu? Novátorská realita s jejímiž 
podrobnostmi vás v  naší společnos-
ti rádi seznámíme“, komentuje téma 
CarLoft  Dipl. Ing. Walter Kurschatke.

Vytiskněte si váš dům!

 Architektonická hudba budouc-
nosti? Velká sestřička tiskárny od va-
šeho počítače, která tiskne a  tiskne, 
až vytiskne celý dům! Fikce se poma-
lu  stává realitou, protože v nedávné 
době přinesly agentury zprávu, že 
vzniká první stavba, jejíž kompo-
nenty vznikají na  obří 3D tiskárně. 
Technologie 3D tiskáren  ve  staveb-
nictví  pracuje s  technologií rozlo-
žení fi nálního prvku na tenké vrstvy, 
na  které je nanášena vrstva vhodné 
hmoty, např. betonu. V útrobách tis-
kárny pak dojde ke kompletaci vrstev 
do  podoby trojrozměrného  objek-
tu. „To je samozřejmě stále experi-
mentální budoucnost, ale již nyní se 
3D tiskárny velmi dobře uplatňují  
ve  špičkových projekčních fi rmách 

i architektonických ateliérech. Nabíd-
ka společnosti OMNIA TRADING 
s.r.o. zní: Vytiskněte si model vašeho 
budoucího domu!. Jak to probíhá? 
Představa zákazníka je zpracována 
ve  vhodném grafi ckém programu 

Systém CarLoft  umožňuje symbiózu lidí i jejich osobních automobilů v obytných 
zástavbách, kde je  nouze o parkovací místa.

Působivý interiér objektu Print Academy v německém Heidelbergu je ukázkou 
moderní architektury a jednou z prací Dipl.Ing.W.Kurschatke.

Nejen budoucnost, ale již i  aktuální přítomnost v  práci architektů představují 
3D tiskárny. 

OMNIA TRADING s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3

OMNIA TRADING s.r.o.
Maloskalická 68
552 03 Česká Skalice

www.omniatrading.cz

s.r.o.

Nově otevřeno
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Poděkování
 Chtěl bych poděkovat basketba-
lovému oddílu mužů SPŠ Stavební 
Náchod za uspořádání oslavy mých 
80.narozenin. Také 
Sokolu Starkoč za blaho-
přání a uznání spolupráce. 
Děkuji všem jednotlivcům,
kteří za mnou přišli. Chci 
poděkovat všem za dárky. 
Díky také za příjemné 
prostředí v Hotelu Beránek, 
kterým oddíl basketbalu 
akci ukončil.  Jiří Prokop
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ECHO chystá nový web 
 Noviny ECHO vám brzy nabíd-
nou svoji novou internetovou pre-
zentaci, která na  osvědčené adrese 
www.novinyecho.cz nabídne nové, 
příjemnější a grafi cky nápaditější uži-
vatelské rozhraní. Novinkou bude ze-
jména sekce ECHO plus, která  rozšíří 
tištěný obsah novin o další texty, fo-
tografi e a videa. Nezapomeneme ani  
na  oblíbenou rubriku Dívka ECHA. 
Tak mějte ruce na klávesnici...

Benediktinskou cestou
 V  muzeu Broumovska, které sídlí 
příznačně ve  zdejším benediktinském 
klášteře, se uskutečnila v sobotu, 29. 6. 
2013 vernisáž výstavy Via Benedictina, 
která mapuje na 24 obrazových pane-
lech historii benediktinského řádu, 
s  nímž je už 800 let úzce provázána 
i historie Broumovska. Výstava je také 
doplněna řadou artefaktů ze sbírek 
muzea a Opatství  sv. Václava v Brou-
mově. Vernisáží v  příjemném sobot-
ním odpoledni provedl mnoho desítek 
návštěvníků převor broumovského 

a břevnovského benediktinského kláš-
tera, Petr Prokop Sziostrzonek OSB.
 Výstavu můžete v  broumovském 
muzeu navštívit do 6. října, je otevře-
na denně mimo pondělí 8:00 – 12:00 
a 13:00 – 17:00 hodin.  Výstava je do-
plněna barevnou publikací, shrnující 
její obsah, pracovními listy pro žáky 
a studenty a může být zajímavou inspi-
rací pro účast v umělecké soutěži „Osm 
staletí, jedna krajina“. Více informací 
získáte na www.viabenedictina.cz  
 (red)
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