Příští Echo vychází 13. září 2013
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Ročník 20/číslo 24/6. září 2013

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

25 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54
VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

OKNA A DVEŘE
49%

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře ﬁrmy Porta Dre Invado.
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

Svářecí a vzduchová technika

až

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

slevy

Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH

Prodej stavebního
pozemku v obci Zábrodí

Nohejbalový šampionát slaví úspěch i uznání
>> čtěte na str. 3

Obec Zábrodí nabízí k prodeji zasíťovaný stavební pozemek o výměře
1415m2 v kú. Horní Rybníky. Na
pozemku se nachází také vlastní
studna a kamenný sklípek. Pozemek
bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální cena za
1m2 je stanovena na 300,-Kč.
Termín pro odevzdání nabídky je
stanoven do 3. 10. 2013 do 15.00
hod na Obecní úřad Zábrodí, Horní
Rybníky 35, 549 46 Horní Radechová.
Bližší informace na www.zabrodi.cz,
nebo na tel. 491 465 113.

ODDLUŽENÍ

BENOL s.r.o. - NÁDRAŽÍ ČESKÉ DRÁHY - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
PRODEJ LEDVICKÉHO UHLÍ

dle insolvenčního zákona
= jediný zákonný způsob, jak
se vypořádat s dluhy a exekucemi
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Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

520,720,-

ČERNÉ UHLÍ
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ák).
trák)
(metr
/q (me
Kč/q
Cena v Kč

SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM: 20 - 40 q za 100 Kč
Pro každého zákazníka se závozem

DÁREK ZDARMA!

- až 70% z objemu Vašich závazků
Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků,
sankcí, penále
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JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA

NĚMČINA

Kurzovné 1690,-

Bližší informace:
AJ - 491 423 077, 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz
NJ - 491 420 945, 603 440 969, lada.petrankova@gatenachod.cz
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VZPOMÍNÁME
info: 777 602 884

Dne 8. září 2013 uplyne 1 rok, kdy navždy odešel

www.realityeu.cz

pan Jiří Borůvka z Náchoda.

Menší RD se zahradou, garáží
a dílnou v N. Městě nad Metují – Spy.
V 1.NP vstupní chodba, obytná kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna, samostatné WC, komora. V podCena: 1 090 000,- Kč kroví obytná místnost a velká půda.

Venkovská usedlost ve Spytě – Česká Skalice ...............................................................2 300 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................390 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě – Pod Montací, okrasná zahrada, sklípek, dílna.........................1 990 000,- Kč
Rodinný dům s bazénem, zahradou a garáží ve Velkém Dřevíči.......................................2 290 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě ve Starém Městě, oplocená zahrada, garáž, sklep .....................1 790 000,- Kč

Dne 3. září 2013 by oslavil 70. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Škola bruslení je opět tady!

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1.září 2013 uplynulo pět smutných let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Erich Jung z Náchoda - Bělovse.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Přednáška
na zámku
U příležitosti výstavy, věnované
lázeňství v Náchodě, která je k vidění v areálu náchodského zámku
do prosince t.r., se uskuteční tématická přednáška. Koná se v sobotu
7.září 2013 od 16,30 hodin a jejím
protagonistou bude pan Antonín
Samek.

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

VZPOMÍNÁME

NÁBYTEK

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

„ Kdo v srdcích žije, neodešel.“
Dne 28. srpna 2013 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a babička

paní Božena Štěpánová,
smuteční řečnice z Náchoda

Pronajmu obchod

Kdo jste ji znali , věnujte ji tichou vzpomínku.
Moc nám chybíš, stále vzpomínáme.
dcera Hana a syn Jiří s rodinami

(60 m2) v NÁCHODĚ
(naproti Kinu Vesmír)

VÝHODNĚ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Jiřina, vnučky Jana
a Lenka s rodinami

Trochu jiná kuchyně
Vážení přátelé a čtenáři,
Pohledem z okna se zdá, že jsme vykročili směrem k podzimu. Říkala jsem si, že k takovému počasí by se skvěle hodil recept na Francouzskou cibulačku. Ta se totiž hodí na jakoukoliv příležitost
a člověka vždycky zahřeje. Tento recept je od mé
maminky. Tak snad Vám bude chutnat.

Francouzská cibulačka podle maminčina
receptu.
Suroviny: 1 lžíce hladká mouka, 1 lžíce olej,
3 kostky kuřecí vývar, 4 ks cibule, 2 dl suché bílé
víno, 250 g máslo, 1 l voda na vývar, 5dkg tvrdého sýru. Petrželka na ozdobu,
francouzská bageta

603 346 242
až 6 osob

Rozvoz obědů

Francouzská Restaurace Babiččina Zahrádka,
E. Beneše 352, Česká Skalice 552 03, tel.: 737 043 978
www.babiccinyzahradky.cz, rezervace@babiccnyzahradky.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
paní Jiřina Gottsteinová z Malého Poříčí.

www.brusleniskola.cz

Větší cibule oloupeme a nakrájíme na kolečka. V hrnci rozpustíme máslo
a lžíci oleje. Orestujeme dozlatova. Takto upravenou cibuli lehce poprášíme
hladkou moukou, orestujeme a po chvilce přidáme 2 dl suchého bílého vína.
Přivedeme vše do varu a ihned zalijeme kuřecím vývarem (1 l). Francouzskou cibulačku vaříme cca 15 minut. Podle potřeby ještě zahustíme hladkou
moukou rozpuštěnou ve studené vodě.
Bagetu nakrájíme na plátky a zasypeme strouhaným sýrem. Necháme
na pánvi na másle zatáhnout. Hotové bagetové toasty vkládáme do francouzské cibulačky a před podáváním ještě posypeme nasekanou petrželkou
kudrnkou.
Vaše Pauline P.

TEL.: 603 194 192
Dne 27. 8. 2013 uplynul jeden smutný rok, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka, babička a prababička,

Chceme pozvat své členy a nové zájemce
o bruslení na první hodinu, která začíná
7. 9. 2013 v 9:30 na Zimním stadionu
v Náchodě. Sraz již v 9 hodin.
Přihlášky a bližší informace získáte na

TAXI ŠTIM

Restaurace,,Na Dráze’’ Jaroměř

Kompletní úpravy
zahrad 724 173 560

Klasická česká kuchyně
Nabízíme rozvoz obědů pro firmy
provozovny, prodejny soukromé
osoby. Cena již od 48,Možnost platby stravenkami

Volejte 601 587 374
Vhodné pro důchodce a maminky
na mateřské. Rozvoz po Jaroměři
a blízkém okolí zdarma

U Hauků bylo živo
Dne 18. srpna 2013 se za velice příjemného letního počasí konal Den otevřených dveří ve firmě HAUK
s.r.o. v Polici nad Metují.Výrobní prostory této rodinné
firmy shlédlo přes 4000 návštěvníků, kteří mohli využít
i posezení s občerstvením a shlédnout bohatý doprovodný program. Vystoupila velice milá a usměvavá Michaela
Dolinová, která celý program také uváděla. Všichni návštěvníci se mohli seznámit se současným stavem výrobních prostor, které současní majitelé koupili od Veby a.s.
ve velmi špatném stavu.
„Veškeré rekonstrukce probíhaly postupně a s neustálým
navyšováním výroby jsme byli nuceni přistavět další haly.
Budování prakticky ještě není u konce, chybí příjezdová
komunikace a není dokončeno sportovně – relaxační centrum, které bychom chtěli dát k dispozici zaměstnancům
k pořádání různých společenských akcí“ říká jeden z majitelů firmy a člověk, který má největší zásluhu na vybudování nových výrobních hal a příjemného prostředí okolo
firmy pan Josef Hauk.
Výrobní program firmy HAUK s.r.o. je obsáhlý, zahrnuje výrobu pro automobilový průmysl v oblasti lisování,
svařování a výrobu autokoberců především pro ŠKODA
AUTO a.s. Mladá Boleslav, Kvasiny, ale i pro další odběratele v Evropě.
(red)

SOKOL NÁCHOD PŘEDSTAVUJE SVÉ ODDÍLY
TK Basic Náchod
Náš taneční klub se jmenuje BASIC
Náchod, založili jsme ho v roce 2008
jako oddíl TJ Sokol Náchod. Zdejší
organizace Sokola nám poskytuje velice dobré a finančně dostupné zázemí
pro naši činnost.
Scházíme se každou středu v 17:00
a věnujeme se výhradně výuce tance
Round Dance. Tento taneční styl pochází z Ameriky a má přesně daná
pravidla. Jde o párový společenský
tanec, při kterém se tanečníci pohybují po obvodu sálu a jsou v průběhu
tance vedeni slovní nápovědou figur.
Neklade se tak velký důraz na jejich precizní provedení a tanečníci si

mohou užít standardní i latinskoamerické tance (v podobném provedení,
jaké většina z nás zná z tanečních
kurzů). Figury Round Dance můžete
s výhodou uplatnit na plesech či jiných společenských akcích.
Při dni otevřených dveří 4.září
nebo kteroukoli středu v září se na nás
můžete přijít podívat. Uvidíte ukázky
tanců, budete se moci na cokoli zeptat a případně si zkusit zatancovat.
Budeme rádi, když přijdete mezi nás
a rozhodnete se rozšířit naši členskou
základnu.
kontakt – Tel. 736 102 387,
775 609 607

Galerie výtvarného umění v Náchodě
pořádá v září ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
Ruské malířství 19. století Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku
20. století. (přízemí jízdárny do 3. 11.)
Romana Rotterová – grafika, tapiserie
Leonard Rotter (1895–1963) – sochy, akvarely (ochoz jízdárny 7. 9. –3. 11.)
Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov
Další z cyklu výstav Umělci do 40 let. Vasil Artamonov (20. 8. 1980 Solnechnogorsk, Rusko) a Alexej Klyuykov (26. 9. 1983 Vladimir, Rusko) je umělecká
dvojice spolupracující od roku 2005, jejíž tvorba byla ohodnocena v roce 2010
Cenou Jindřicha Chaloupeckého. Umělce spojuje především revolta proti stávajícím kanónům v umění, politice i ve společnosti. (kabinet kresby, grafiky
a fotografie 12. 9. – 20. 10.)
Vernisáž ve středu 11. září v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. www.gvun.cz
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Plážový víkend
Písečné hrátky pro rodiny s dětmi,
a nejen pro ně, s názvem PLÁŽOVÝ
VÍKEND proběhly v polovině srpna na Masarykově náměstí v Náchodě. Po celý víkend probíhaly soutěže
ve stavění hradů, báboviček, dortů
a jiných soch z písku. Vystoupili páni
kouzelníci Mr.Carlo a Miloš Malý,
o hudební doprovod se postaraly kapela KLAPETO a skupina Dynamic.
Foto Josef Pepa Voltr

Okénko
energetického poradce XXIX.
Vážní čtenáři mého energetického okénka,
u energetických společností teď
v současné době vrcholí boj o Vás
jako zákazníky před nadcházející
zimní sezónou. Je velmi zajímavé pozorovat, jaké reklamní triky
na nás dodavatelé energií zkoušejí.
Přes notoricky opakované podomní prodeje svých produktů až
po rafinovanější způsoby prostřednictvím různých dodatků ke stávajícím smlouvám. Osobně bych byl
vůči všem těmto návrhům velmi
opatrný, protože se pořád opakuje
jedna a tatáž písnička:
„my Vám uděláme slevu x %
a vy ušetříte x Kč “.
Nikde a nikdy jsem u těchto
nabídek nenašel z čeho (z jaké
částky) je tato sleva a kolik je konečná a skutečná cena za MWh.
Tyto typy nabídek na první pohled
vypadají velmi zajímavě, nic méně
číselná realita je ve chvíli, kdy vezmete ceníky do ruky úplně jiná.
Nejaktivnější v tomto směru je
Bohemia Energy, RWE, ČEZ a Centropol. Je to logické, protože udržet
si u zákazníků nejvyšší možné ceny
a ty u těchto společností jsou, je nutí
k této velké „masáži“ Vás zákazníků.

Jsem velmi rád, že mnoho z Vás
zvolilo cestu pravidelného poradenského servisu – třeba přes naší firmu Optimal Energy. Jsem také rád,
že existují dodavatelé, kteří jdou
cestou sice pomalejší, ale o to perspektivnější a to je cesta přímé komunikace prostřednictvím kamenných poboček po celé republice.
Proto jsem uvítal otevření pobočky velmi zajímavého dodavatele Armex Energy, a.s. v Náchodě v Tyršově ulici. Je to první počin tohoto
druhu na okrese Náchod. A je to
počin chvályhodný, protože Vy jako
třeba budoucí klienti této dodavatelské společnosti, máte jedinečnou
možnost přímého kontaktu s dodavatelem. Tím už není nějaký imaginární, ale zcela konkrétní s konkrétními lidmi. A o to do budoucna
jde. Vědět, že se někde blízko mohu
na někoho konkrétního obrátit.
Všem co ještě váhají s přechodem
k jinému dodavateli doporučuji
si alespoň do této pobočky Armex
Energy zajít a zjistíte, že se Vám
najednou je ochoten někdo, koho
i možná znáte, věnovat. Jen houšť
a více takových počinů…….
S úctou váš

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

Rekord rozkvetlého
komínu
V areálu firmy AGRO CS v České
Skalici je k vidění ojedinělá atrakce
v podobě rozkvetlého komínu. Více než
40 m vysoký komín je oblečený do pruhovaného kabátu z 19 řad truhlíků. Jednotlivé řady jsou od sebe vzdáleny 2 m
a v každé z nich je umístěno 13 truhlíků osázených převislými surfiniemi.
Pro docílení efektu barevných pruhů,
se střídají řady rostlin s barvami květů
– růžovou a fialovou. Celkem je komín
pokryt 741 rostlinami a o jejich zálivku se stará unikátní závlahový systém
s hadicemi v celkové délce 620 metrů.
O osázeném komínu se již dnes nechá mluvit i jako o rekordu, který nemá
ve střední Evropě obdoby. Výška komínu, způsob uchycení truhlíků a také
celý jeho princip zavlažování je zcela
jedinečný a nabízí v těchto dnech skvělou podívanou pro mnoho návštěvníků
z širokého okolí.

POZVÁNÍ NA KULINAŘSKÉ
HODY DO STŘEDOVĚKÉ
KRČMY U STUDNY
VE STUDNICI
So 14. – Ne 15. září
HUSÍ a KRÁLIČÍ PEČÍNKY
So 21. – Ne 22. září JEHNĚČÍ DOBROTY
So 28. – Ne 29. září LESNÍ ZVĚŘINA
So 5. – Po 7. října
STUDNICKÉ POSVÍCENÍ
Od září obědy od úterý do neděle
Srdečně zvou Vávrovi tel. 739 433 396

VELKÉ POŘÍČÍ
Sobota 28. září 2013

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

www.zsvporici.cz

Nohejbalový šampionát slaví
úspěch i uznání
19. GALA Mistrovství České republiky v nohejbale starších žáků
v Rychnovku u Jaroměře skončilo
o víkendu sportovním i organizačním úspěchem. Odchovanec pořádajícího oddílu SK Rychnovek Lukáš
Kábrt (foto na titulní straně – s číslem
5) se stal republikovým šampionem!
Spolu se spoluhráčem Petrem Potůčkem (foto na titulní straně – s číslem
8) vybojovali v sobotu pro TJ Sokol
Semily mistrovský titul v soutěži
dvojic, Lukáše pak navíc direktoriát
turnaje vyhlásil nejlepším polařem
turnaje. Nedělní soutěž trojic ovládl
TJ Sokol Prostějov v sestavě s Marianem Příhodou – tento odchovanec
spolupořádajícího oddílu TJ Peklo
nad Zdobnicí uspěl i ve dvojičkách,
kde získal bronz.

Skvělá exhibice biketrialisty Petra
Krause, vystoupení nohejbalové reprezentace, divácká kulisa a přátelská atmosféra v prostředí krásného
areálu. To jsou vzpomínky, které si
nejen mladí nohejbalisté z Rychnovku odvezli. Organizační tým
sklidil pochvalu hráčů, fanoušků
i představitelů Českého nohejbalového svazu. K perfektnímu průběhu turnaje přispěl i online servis
na stránkách šampionátu www.nohejbal-rychnovek-mcr.wz.cz, o který se staral Josef Nymsa. „Myslím,
že jsme pořádání mistrovství zvládli. Chtěl bych poděkovat všem svým
spolupracovníkům i sponzorům,“
uzavřel hlavní pořadatel šampionátu Jiří Kábrt.
Petr Záliš

Dnes nabízíme

ZAJÍŠKOVANÁ RYCHLÁ
Ne vždy máme dost času na vaření a ne vždy máme všechny potřebné
suroviny. Pak je tu čas právě na následující babiččinu polévku. Potřebujeme
100 g másla, 2 polévkové lžíce hladké mouky, 1 l vody, sůl. Na obměnu: 1-2
vejce, zelenina (mrkev, hrášek, květák, pórek atd.), rýže, houby, smetana…
Z másla a mouky si babička připravila růžovou jíšku, kterou zalila studenou vodou, aby se neudělaly hrudky, vše osolila a nechala provařit. Poté
postupně přidávala suroviny, které byly doma ve spižírně. A tak vznikaly
různé druhy polévek, které byly velmi dobré, ale hlavně velmi rychlé. Říkala: „Když jsem se vracela z pole, tak jsem přemýšlela, co budu vařit. A než
jsem došla, bylo vymyšleno  Dnes bude zeleninová...“
Do připravené základní polévky nakrájela zeleninu a zašlehala vejce.
Jindy zase přidala houby a zjemnila smetanou. Příště přidala rýži, zeleninu, třeba i vajíčko a vznikla rýžová. Někdy udělala trošku změnu a do jíšky
rozklepla vajíčko, nechala srazit, zalila vodou, přidala zeleninu, provařila
a nakonec nasekala čerstvou bylinku (pažitku, nebo petrželku), která nikdy
v polévce nechyběla. Dobrou chuť!
Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Začátek 11.00 hodin

Zveme všechny absolventy, bývalé učitele a příznivce základní školy
na společnou oslavu sta let naší školy.
Celé odpoledne bude probíhat bohatý kulturní a sportovní program.
Občerstvení zajištěno

Z BABIČČINA
RECEPTÁŘE

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

BOHEMIA - Trafo s.r.o.
Havlíčkova 2200,
549 01 Nové Město nad Metují

přijme

elektrotechnika
do výroby
vzdělání min. výuční list - elektro
vyhláška č. 50/1978 Sb. § 6
orientace v technické dokumentaci
spolehlivost
znalost NJ výhodou
Před návštěvou nejdříve
telefonický kontakt za účelem
sjednání schůzky:
p. Kozlová tel.: 491 478 217

28.-29. září - chovatelé U Cihelny
Náchodští chovatelé v letošním
roce porušují tradici konání jediné
květnové výstavy a ve svém areálu
U Cihelny přivítají v září chovatele ze základních organizací okresu
s jejich zvířaty. Bude se zde konat
soutěžní přehlídka letošních mláďat králíků, drůbeže a výletků holubů. Kromě soutěžních expozic

bude vystavena řada dalších zvířat
včetně prodejních. Zpestřením výstavy bude i expozice klubu chovatelů tříslových králíků a exotického
ptactva. Nebude chybět ani ukázka
výcviku psů „agility“.
Výstava U Cihelny ve Starém
Městě se koná 28. – 29. září 2013,
v sobotu od 8:00 do 17:00, v neděli
od 8:00 do 12:00, kdy je na programu vyhlášení výsledků.
Pro návštěvníky je zajištěno občerstvení, stánkový prodej i prodej
skalniček a podzimních květin.
Nezapomeňte – na Václava 28.
září do Starého Města na výstavu
drobných zvířat!
Srdečně zvou chovatelé okresu
Náchod.

Billboardy opět mizí!!!
V noci na středu 27. 8. 2013 nám opět zmizely 4 billboardy Jazykové
školy PASTIME v Náchodě. Celkem nám již během 2 měsíců bylo odcizeno
15 panelů v Náchodě a okolí. Uvážíme-li, že výroba jednoho panelu, pronájem plochy a instalace přijde zhruba na 4 tisíce korun, jedná se o poměrně
značnou částku. Naprosto nechápu, že si někdo dává tu práci a po nocích
nám tajně plachty odřezává a odnáší. Rozhodli jsme se navýšit odměnu
za informace vedoucí k dopadení pachatele na 10 000 Kč. Tel. 602 967 099

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

4

KOSMETIKA

Je na čase přijít mezi nás

SKP Judo Náchod pořádá nábor nových členů
– chlapců a dívek ve věku 6 až 10 let.
Nábor bude probíhat od září 2013, každé úterý a čtvrtek,
od 17 hodin v ZŠ TGM Náchod, v aule na 1. stupni.
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Informace Vám poskytneme na tel. čísle 601 380 899 nebo e-mail: czechjudo@email.cz
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KOUPÍM POLE
kdekoliv na
Náchodsku za
odhadní cenu,
1 ha a více,
nejlépe
3,- kč až 6,- kč
za 1 m2.

POTăEBUJETE VYPLATIT EXEKUCE

NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?
OBRAčTE SE NA NÁS!

• bez registrđ
• bez poplatkđ pĄedem
• odhad zdarma
tel.
te
tel
el. 774 061 137,
137 777 06
061
61 1131, 491 417 180 www.cfservis.cz
Jsme
e pĄímí poskytovate
poskytovatelé a zároveú zprostĄedkovatelé více våĄitelđ.

Tel.:
604 287 347

KAMNA

www.

gatenachod
.cz

PRODEJNA / SKLAD
NOVÁ PRODEJNA
krby, kamna (u jídelny Rubena)

Českých Bratří 2101, Náchod, www.cool-kamna.cz
tel.: 602 195 878, 777 195 400

Anglická královna Alžběta pokřtila
unikátní lůžko společnosti PROMA REHA
V pátek 23. srpna 2013 zavítala do Skalice výjimečná návštěva.
Dvojnice britské královny Alžběty II.
Mary Reynolds, tak se dáma
ve skutečnosti jmenuje, je populární
po celém světě a v Británii je doslova celebritou. Skutečnou panovnici
představuje už více než dvacet let
a patří ve svém oboru k naprosté
špičce.
Královna „Mary“ přijmula pozvání k návštěvě společnosti PROMA

REHA a zároveň zde pokřtila unikátní bariatrické lůžko. Společnost
ho vyvinula ve spolupráci s OB Klinikou, která se zabývá léčbou a prevencí obezity a metabolických onemocnění. Bariatrické lůžko TITAN
je novinkou ve výrobním programu
společnosti PROMA REHA a díky
svým výjimečným vlastnostem se
řadí mezi světové unikáty. Jako jediné na světě je vybaveno funkcí laterálního náklonu při nosnosti 500 kg.

Mary Reynolds na bariatrickém
lůžku TITAN.

Mary Reynolds s jednatelem společnosti Radkem Jakubským.

Společnost PROMA REHA je
českým výrobcem zdravotnického
vybavení, se kterým se můžete setkat v nemocničních a pečovatelských zařízeních nejen v celé České
republice, ale také ve více než 50
zemích světa, kam společnost své
výrobky s úspěchem již řadu let
dodává.
Foto: Mirek Brát

věnovaná 59. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Č. Kostelec

TÉMATICKÁ STRANA NOVIN

Mezinárodní folklorní festival je největší společenskou akcí v Červeném
Kostelci a má proč. Za sebou má bohatou devětapadesátiletou historii, která
prověřila, že folklór je živou záležitostí a že má stále co dát širokému spektru
diváků. Přátelskou atmosféru si přišly i letos během pěti festivalových dní vychutnat tisíce lidí, čímž se akce opět zařadila k největším svého druhu v České
republice.
Hlavní program se jako obvykle konal v přírodním areálu u Divadla J. K.
Tyla. Soubory, jichž se v Červeném Kostelci předvedlo čtrnáct dospělých a dva

Generální partneři:

Hlavní partneři:

dětské, vystupovaly také např. na náměstí, u autobusového nádraží, v pečovatelském domě a v okolních městech našeho regionu. K vidění byly jak víceméně improvizované výstupy, tak pečlivě secvičené, až dech beroucí choreografie.
Soubory bavily diváky spontaneitou a nehraným veselím.
Domácí Hadářek letos opět pravděpodobně překonal všechny rekordy v počtu vystupujících předškolních dětí na jednom místě. Výkony nejmenších dětí
– ať už byly, či nebyly součástí choreografie – vždy publikum upřímně pobavily.
Foto: Tomáš Kábrt, město Červený Kostelec, www.cervenykostelec.cz

Mediální partner:

s.r
. o.

MW spol. s r.o.

Nové!
ODVEZETE

PRIVÁTNÍ VETERINÁRNÍ
POLIKLINIKA
MVDr. Slavomír Šticha

Náchodská 839,
549 41 Červený Kostelec

491 461 808, 602 162 367

staré

- Stomatologie - Chirurgie - Neurologie Interna - Laboratoř - RTG, EKG - Ortopedie

* vystavení potřebných dokladů pro EVROPSKOU UNII

NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
Výjezdy k velkým zvířatům

PŘIVEZETE

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

Pronájem
nových bytů
3+1 v Červeném
Kostelci
Atraktivní místo v těsném centru města a klidné lokalitě
po celkové rekonstrukci. Podkroví 62,35 m2 1.patro 74,24 m2
K oběma bytům k dispozici zahrada za domem
Součástí nabídky je i garáž pod domem o výměře 17,74 m2
Informace: 491 463 345 v době od 7 do 14 hodin
/kromě středy a víkendu/

Společnost SAAR GUMMI CZECH podpořila
konání 59. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu v Červeném Kostelci
Červený Kostelec nejen jako místo folklorních tradic...
Červený Kostelec jako místo, kde jsme založili tradici vyspělého
gumárenského průmyslu

TADY JSME DOMA, TADY POČÍTEJTE S NAŠÍ PODPOROU

ECHO

www.novinyecho.cz

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama? Nabídnu Vám
příležitost nalézt životního partnera. Volejte
736 768 114
* Vdova 62 let.Hledá přítele. Zájmy příroda, turistika, voda. Sms 728 513 946

BYTY
* Pronajmu byt 2+kk N. Městě nad Met.Částečně
zařízený. Nájemné 3500 + energie, volný ihned.Tel.
606 364 426
* Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+1 nebo
2kk v Hronově nebo Velkém Poříčí. RK nevolat!.
Tel. 775 346 225
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 ve 2.
NP v Náchodě na Lipí naproti hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce 18.000,-Kč. Tel.:
608 90 30 50.
* PRONAJMU BYT 2+kk VE STÁRKOVĚ
NA NÁMĚSTÍ. Byt je po celkové rekonstrukci,
ihned k nastěhování. Cena 3.600,- + inkaso. Tel.602
133 173, Email renestarkov@seznam.cz
* 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
* Pronajmu byt 3+1 a garsonku v Náchodě. Povinná kauce. TEL.:608 869 885
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s balkonem na pěkném klidném místě v Náchodě na Brance, 77 m2, zděný, 3.patro, nová plast. okna. Ihned
volný. Kauce nutná. TEL.:732 167 291
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným výhledem v N. Městě n. Metují - Malecí. Tel. 777 602 884.
Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu ul.
Raisova a Janáčkova, v osobním vlastnictví. Tel.
777 602 884. Cena: 849 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v OV Náchod.
Volný od 1.9. Nájem 3500,-Kč + 3500,-služby + el.
Kauce 6000,-Kč. Tel.:777 525 480
* Prodám zděný DB 3+1 s garáží v Novém Městě nad Metují - Malecí.Tel. 777 602 884. Cena:
1 199 000,- Kč, cena bytu bez garáže 1 050 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve 4.NP v Hronově, Hostovského ulice. Tel. 777 602 884. Cena:
795 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v Náchodě u nemocnice, možnost koupit i garáž. Tel.
777 602 884. Cena: 930 000,- Kč, garáž 99 000,- Kč
* Prodám družstevní byt 3+1 v Hronově. Byt je renovovaný. Nová okna, nová kuch. roh. linka s vest.
spotřebiči, koupelna i záchod. Cena 890 000,-. tel.
605 460 250
* Pronajmu dlouhodobě nový, zděný byt 3+kk
v centru Náchoda. Vybavená kuchyň, balkon, parkovací místo. Kauce. Volejte 724 040 389.
* Pronajmeme byt v Červeném Kostelci nedaleko
centra, 2+kk+obývací balkonek, krbová kamna.
Nájemné dle služeb cca 3900,- + inkaso, volný od 1.
9. 2013 tel: 608 732 435
* Pronajmu byt 2+1 v Běloveské ulici v panelovém domě. Výměra 44 m2. Byt v původním provedení s jádrem. Cena pronájmu 6100 Kč/měs. Ihned
volný. 776 689 371
* Prodám větší zděný byt 2+1, OV, výměra 77 m2,
přízemí, plastová okna, parkety, zahrada, Náchod, ul.
Českých Bratří, Tel. 777 602 884. Cena: 849 000,- Kč
* Prodám opravený zděný byt 4+1, OV, výměra
74 m2 v Náchodě, Husovo nám.. Tel. 777 602 884.
Cena : 1 250 000,- Kč
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (32m2) v 1.NP
bytového domu v NA, Nerudova ulice. Náj. 3.500,Kč +voda+el.+plyn+kauce. Tel.608 903 070.
* Pronajmu 1kk v Novém Městě n.M.po rekonstrukci T.775 051 241
* V České Skalici nabízíme kompletně zrekonstruovaný byt 2+1 v OV, v menším řadovém RD.
Cena 690.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Nabízíme přechodné ubytování v Náchodě. Byt
je částečně zařízen. Cena vč. zálohy na služby a inkaso měsíčně 5800,-Kč Vhodné pro studenty, Ukrajince a zahraniční pracovníky. Jistina dohodou. Tel.
776 166 328
* Mladá rodina shání dlouhodobější pronájem
bytu 2+1, popř.3+1 v Náchodě. Nejlépe Plhov
a okolí, nebo ul.Běloveská. Od 1.11.2013. TEL.:605
423 627, kackamokrickova@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v Náchodě, OV, zděný, ustř. topení, dům udržovaný v dobrém stavu, bez plynu, 3.
p., 60 m2 + 7 m2. Tel. 608 125 310
* Pronajmu pěkný byt 1+1 u centra v NA, nájem
3.000 Kč + služby 3.200,- + kauce 10.000 Kč. Volný
od října, internet. Tel. 776 80 12 12
* Pronajmu byt 2+1 u nemocnice v Náchodě. Volný ihned. Tel. 776 736 401
* Pronajmu 3+1 blízko centra v Náchodě s výhledem na zámek. Nájem 4500,-Kč + služby 4000,-Kč,
kauce 9 tis.Kč. TEL.: 775 064 084

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* Pronajmeme zrekonstruované byty 1+kk
a 3+kk v Náchodě na Kamenici. Nízké nájmy.
Požadujeme průkazný pravidelný příjem a kauci.
Tel:602 575 252
* Pronajmu byt 3+1 72 m2 v Bělovsi, UT, krbová
kamna, nájem 4.200,- + inkaso. Kauce dvou měsíční nájem. Tel. 774 761 266
* Pronajmu byt 1+1 v Bělovsi, topení WAV, 52
m2, nájem 3.200,- + inkaso. Kauce 2 nájmy, tel.
774 761 266
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě - 15 min. od centra.Volný od 1.10.2013, nájemné 4000,-Kč + služby
5000,-Kč. Internet zdarma. Vratná kauce 10 000,Kč. Tel. 739 740 434
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově ve středu města
s garáží a zahradou. TEL.:602 364 692
* Pronajmu garsonieru v Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Pronajmu byt 2+1 v klidné části Červeného
Kostelce. TEL.:776 33 56 37
* Pronajmu byt 3+1 v klidné části Červeného
Kostelce. TEL.:776 33 56 37
* Pronajmu 2+kk v RD u Hronova, 1-2 osoby, tel.
737 318 827
* Dlouhodobě hledám pronájem bydlení - min.
25 m2 (i více), stačí studená voda, WC (i mimo
byt), dopravní dostupnost. Čestné jednání, nejraději Broumovsko. TEL.:776 529 717
* Prodám nebo pronajmu 2+kk v Náchodě, přízemí, 40 m2, tel.722 442 769
* Pronajmu hned část. zař. garsonieru v centru Náchoda (Nábřeží), 2500,-Kč + energie. TEL.:
737 211 973
* Pronajmeme malou zařízenou podkrovní
garsonku (20 m2) v centru Náchoda u náměstí
TGM. Nájem 2800 Kč + energie. Tel. 777 737 122,
777 737 127
* Pronajmu byt 1+1 Nové Město nad Metují, Nad
Stadionem.Byt ve 3. patře. Nájem + plnění 6000Kč,
vratná kauce 10 000Kč. Volný září 2013.Tel.
777 273 571
* Pronajmeme podkrovní byt 2+1 (52 m2) v centru Náchoda u náměstí TGM. Nájem 4700 Kč +
energie.. TEL.: 777 737 122, 777 737 127
* Prodám byt 1+1 v OV, 39m2, 1.NP v Náchodě
u nemocnice. Byt má nová okna, balkon, zateplení.
Tel. 774 562 627. RK nevolat. Cena 550000,- Kč
* Pronajmu nebo prodám byt 2kk v Náchodě
ulice Běloveská. Byt po kompletní rekonstrukci.
Nová kuch., koup., podlahy, okna. Nájem 3500,Kč +energie a poplatky. Kauce dohodou. Tel.
736 222 449
* Pronajmu 1+kk, Nové Město n/Metují, 6 NP
s výtahem. Dům zateplen, plastová okna, umakartové jádro, internet. Rozloha 30,43m2. Dlouhodobý pronájem. Vybírána kauce. K pronájmu
ihned za 3,5 tisíce Kč/měsíc + zálohy a energie. Tel.
777 103 897.
* Prodám byt, cihlový dům, 3+1, 60,7 m2, sklep,
balkon, dětské hřiště, v Náchodě, ul. Družstevní,
cena 700.000 Kč, vlastnictví družstevní. Parkování
možné před domem. V blízkosti les a vodní plocha. V nezáplavovém území. Při rychlém jednání
sleva dohodou. V případě zájmu volejte tel. číslo
731 719 182 RK nevolat.
* Pronajmu dlouhodobě rekonstruovaný byt
3+1 s vel.terasou v centru Náchoda. Nájemné
6000,-Kč + služby. Nutno vidět kauce nutná.
TEL.: 602 462 397
* Koupím 1+kk v Náchodě - Bělovsi, v původním
stavu. Tel. 775 791 107
* Pronajmu byt 3+1 87 m2 v Hronově. TEL.:
736 537 033
* Prodám byt 3+1 v Náchodě. Zájemci mimo RK
volejte 603 556 027
* Pronajmu 3+1 poblíž centra Náchoda 78 m2,
4500,-Kč + služby + kauce. TEL.:733 342 757
* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda, volný
od 1.9., 3.patro, po rekonstrukci. Kauce. TEL.:
602 827 860
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 Broumov, Křinická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 495 tisíc. .
Info: 491 521 523
* Prodej družstevního bytu v Novém Městě nad
Metují. Byt 1 + 1 v Novém Městě nad Metují, Malecí 573, 3. podlaží, výměra 29 m2. Cena Kč 395 tisíc.
Info: 733 131 189.
* Pronajmu byt 1+1 v České Skalici. Tel.
603 578 209
* PRONAJMU BYT 3+1 na sídlišti u nemocnice
v Náchodě. Volný ihned. 7 500 + elektřina. Kauce
dohodou. Tel. 776 352 865
* Pronajmu 3+1 v Novém Městě n.Met. Cena
6000,- Kč + el. Kauce nutná. Tel: 732 215 575
* Pronajmu byt v Polici nad Metují na sídlišti.
603 441 264
* Pronajmu 1+1 po kompletní rekonstrukci,
pěkný, slunný, v Náchodě. Kauce dohodou. Volný
ihned. Pouze slušným lidem! TEL.:777 828 428

Tenisová akademie M. Sychrovského pořádá

„nábor do tenisové školičky“
pro děti od 5 let

na tenisových kurtech na Kramolně - Lhotky
v týdnu od 9. 9. 2013 do 12. 9. 2013
Po
P
o až Čt vždy od 16.00 do 17.00 hodin.
odin..
Tréninky v zimě zajištěny
v nafukovací hale v Bělovsi.

Tel./Fax: 491 424 522

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

NEMOVITOSTI
* Prodej větší,kompletně vybavené rekreační
chaty (zast.pl.60 m2) v autokempu u přehrady
Rozkoš,cena 325.000,-Kč. Tel. 602 204 002.
* Prodám RD v České Čermné - se stodolou, pozemek 10 arů, v centru obce, cena 600 000,-Kč. Tel.
777 130 410
* Hledám pronájem zemědělské usedlosti - v jakémkoli stavu, pozdější odkup možný (zedník - důchodce) tel. 776 146 173
* Pronajmu řadový RD v Hronově. 3 obytné místnosti, velké příslušenství, garáž, zahrádka. TEL.:
731 483 807, lekatex@tiscali.cz
* Koupím i neudržovanou zahradu či louku
od roz.300 m2 za celkovou cenu 5000,-Kč Náchod
a blízké okolí. TEL.:723 426 214, volejte nebo pište
sms kdykoliv. Děkuji.
* Pronajmu garáž v centru Hronova, náj.500,-Kč/
měs. při roční platbě 5000,-Kč. TEL.:608 748 973
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou klidné místo za divadlem. TEL.:608 748 973 volejte
do 20.hodiny, RK NEVOLAT!
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Pronajmu garáž za Okres.soudem v Náchodě,
700,-Kč /měs.. TEL.:776 397 655 volat mezi 15.
a 18. hodinou
* Prodám garáž v Hronově o velikosti 29+15 m2.
Tel. 606 590 217.

SPECIALISTA
NA PRODEJ
A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ
www.realitykralovska.cz

mobil: 602 440 178
* Hledáme chalupu nebo zem.stavení s větším pozemkem pro chov zvířat. Na Policku. Tel.
606 758 132
* Prodám st.pozemek 450m2 s chatou v Náchodě Pod Vyhlídkou, s výhledem na zámek a město.Nejvyšší nabídka.Tel. pouze SMS, ozvu se,
603 955 910, nebo cernaiva@centrum.cz
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Pronajmeme 2+1 + kk v centru Nového Města
nad Met. - u Rychty. Jedná se o byt ve 3. patře bytového domu. Nájem 4.000 + inkaso + kauce. Tel.
776 224 358 volat v prac. dny.
* Prodáme DB 5+1 v Náchodě - Plhov, 4 NP z 5,
ideální lokalita - nové jádro, kuchyně, dveře, plovoucí podlahy, vestavěné skříně, WIFI, cena 1 290
tis. Kč. Tel. 603 266 454, 736 416 568
* PRONAJMU NOVÉ BYTY 1+1 A 2+KK
VE VELKÉM DŘEVÍČI. Byty jsou po celkové rekonstrukci, kauce nutná. Tel. 777 556 557
* PRONAJMU BYTY 2+kk V HRONOVĚ
A VE STÁRKOVĚ NA NÁMĚSTÍ. Cena v Hronově 4.100,- +inkaso a ve Stárkově 3.700,- +inkaso. Tel.602 133 173, mail-renestarkov@seznam.cz
* Prodám byt 1+1 v OV (40 m2) v Náchodě, Nerudova ul. Cena 680 tis.Kč. TEL.:777 084 912
* Pronajmu prostorný byt 2+1 v Náchodě. Byt
má cca 75m2, plastová okna, nové dlažby, přebroušené parkety. Vybavení: kuchyňská linka na míru
se sporákem a digestoří, v ložnici na míru dělaná
vestavěná skříň. Výborná poloha 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
* Pronájem bytů 3 + 1 v Červeném Kostelci.
Atraktivní místo v těsném centru města a klidné 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 domem, o výměře 17,74 m2 - cena Kč 650,-- měsíčně. Informace: 491 463 345 v době od 7 do 14
hodin /kromě středy/

str.

* Prodám krajový řadový domek na městské Kramolně. 5+1 s garáží a pozemkem. TEL.:
603 832 550
* Prodám rovinatou zahradu 354m2 s podsklepenou chatkou v k.ú. Krčín. Studna na pozemku + el.
220+380V. Cena dohodou. Tel. 734 497 842
* Pronajmu garáž v Polici nad Metují. TEL.:
603 441 264
* Prodám nový RD v Polici nad.Met. a stavební
pozemek v Novém Městě - Jestřebí, zasíťovaný. Tel.
603 525 531
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu
na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/
m2. Tel. 608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY
* 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 + topení +
kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu nebytové prostory v domě č.p. 1742 Palachova ul.v Náchodě (bývalé PVT). Kanceláře,
provozovny, ordinace. Tel.777 130 410
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA.
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, jiných obchodních služeb nebo pohybových
aktivit jako cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře
se samostatným vchodem. Investice do zařízení
a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750
v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHODNÉ PRO
PRODEJNU, SERVIS, ORDINACI, KONTAKTNÍ
KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 3.000,-Kč. INFO
777 302 483, 777 606 464

PRODÁM

* Nabízím 2 místa v autě z České Skalice do Náchoda a zpět, na ranní směnu. TEL.:739 416 805
* SŠ učitel angličtiny s 30letou praxí nabízí svoje
znalosti. Vyučování, doučování. Náchod a okolí.
TEL.:608 346 716
* Pronajmu stylově vybavenou prodejnu po kompletní rekonstrukci v Náchodě, ul. Hálkova. Prodejní prostor 40m2, sklad 20m2, kanc. vč. soc.zař.
20m2. Informace na tel.: 777 26 27 57, email: nach.k@tiscali.cz
* CHCETE ZHUBNOUT? Kontaktujte osobního
poradce Wellness na tel. 605 569 712.
* Učitelka MŠ nabízí hlídání dětí, po domluvě
i o víkendu. Tel. 776 100 393
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci,
drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, praní
koberců. TEL.:737 564 496
* Vše nač si vzpomenete. Jakékoli práce pro
dům, byt, garáž, zahradu. www.vnv-group.
webnode.cz
* Hledám kytaristu /elektroakustika/ a zpěváka
do akustického bandu - styl rock, folk, country.
Nejlépe do 20ti km od Police nad Metují. Info 603
441 264
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový
kopec, na vršku a bokách s ornou půdou. TEL.:
739 814 111
* Nátěry střech, okapů a žlabů.Spolehlivě,za solidní ceny. Tel.605 364 450
* Rodilý mluvčí ze Španělska nabízí individuální a skupinovou výuku španělštiny všech úrovní
v Královéhradeckém kraji. Kontakt: 721 990 90

Do zavedeného kadeřnictví
s klientelou v Náchodě
Tyršově ulici

Přijmu vyučenou

KADEŘNICI
TEL.. 602 662 119
KUŘICE
Ve stáří 18 týdnů, barva červená a černá

* Prodám zavařovací sklenice 0,5 l, 0,75 l a 1 l,
se skleněnými víčky na zavařování zvonem. Tel.
602 103 775
* Prodám repro boxy - Celestion, JVC, ARM,
Expo, mix, zesil. TEL.:776 529 717
* Prodám nový mobilní telefon pro seniory (nevhodný dárek) za 600,-, a dvoukřídlovou železnou
bránu od statku (původní). Cena dohodou. Tel.
702 388 995
* Prodám jehňata Texel/Suffolk, 5měs, 1500,-Kč,
Hronov, tel.602 428 288
* Prodám sadu 9 šperháků na zámky a manual.
TEL.:777 744 653
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci
volejte 720 581 277
* Prodám krásné pianino, odvezu naladím. Levně.
Tel. 775 328 366
* Prodám patrovou postel - masiv. TEL.:
602 451 900 8-16 hod.

Chovatelské potřeby
Červený Kostelec
Prodej 12. 9. 2013
Tel. 491 461 414

o
nutn
t
dna
obje

mob. 739 320 119

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 revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

KOUPÍM
* Sháním starý kočárek Liberta pro dvojčata.
Děkuji za nabídky. (stačí sms- zavolám) TEL.:
774 899 324
* Koupím do své sbírky pivní tácky, etikety, staré
pivní lahve, gramofonové desky LP, dětskou promítačku DIAX 3 s pohádkami, meoskop prohlížeč se
stereokotoučky. TEL.:606 115 393
* 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, fotoaparáty, 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 dekorační předměty.Tel.773 911 683
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

RŮZNÉ
* RUŠTINA, NĚMČINA pro jednotlivce - Nové
Město nad Met. Tel.: 739 675 983
* Přenechám již 13 let zavedenou trafiku v Jaroměři za řádné odstupné. Slušný příjem zajištěn.
Více informací na tel.: 777 26 27 57, emal: nach.k@
tiscali.cz

Přijmu KADEŘNICI na živnostenský
list. Česká Skalice. Tel.603 578 209

NÁCHODSKO
776 353 038
ŠPANĚLŠTINA v Náchodě
www.spanelstinanachod.cz
602 101 207
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

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
v České Skalici – oblast
Malá Skalice. Roznáška 3x
měsíčně.
Více informací na
tel 602 103 775
Po-Pa 8-17 hod nebo
e-mail: echo@novinyecho.cz

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-Plhov-Kompl. rekonstr.RD,2 byty,atrakt.lokalita...3,65 mil.Kč k jednání, Náchod-Běloves-Nadst. zděný byt 3+kk,2NP,2 balkony ...1,15 mil.Kč
Náchod-centrum-Byt 2+1 (69 m2),OV,balkon,plast.okna.....750.000,-Kč,Náchod-ul.Šafaříkova-Větší RD,garáž,klidná část,poz.523 m2 .... 1,39 mil.Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energetických RD,poz.až 1000 m2..od 3,2 mil.Kč,Náchod-Rybárna-větší zděná chata s poz. 2086 m2 ..790.000,-Kč
N.Město n/M-František-Větší RD (byty 3+1 a 4+kk) po část.rekonstr...2.89 mil.Kč+Nadstand.zděný byt 3+1,OV+garáž,vel.balkon ...1.499.000,-Kč
N.Město n/M-ul.Husova-Nadst.,mezomet.,zděný byt 5+kk,OV,127 m2,3 NP,po rekonstr. ....prodej 1.690.000,-Kč, pronájem 5.500,-Kč/měs.+služby
N.Město n/M-František-Zděný byt 1+1,1NP,OV,48m2,balkon..690.000,-Kč,N.Město n/M-Kompl.vybavená velká chata (i k bydlení) ... 869.000,-Kč
N.Město n/M-RD (4+1) se zahradou,histor.část-u náměstí...890.000,-Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV se zahradou ...680.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr....2,95 mil.Kč,Bezděkov u Police n/M-RD,část. rekonstr., dvougaráž....1,1 mil.Kč k jednání
Bystré u Stárkova-Krásná,poloroub.,stylová chalupa po rekonstr...1.195.000,-Kč, Meziměstí-Velký,zateplený byt 3+1 (84 m2),OV .... 459.000,-Kč
Teplice n/M,Větší RD s 2 byty po 90 m2-možnost ubytování.....2,59 mil.Kč a velká chata po kompl. rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek.... 1,9 mil.Kč
N.Hrádek,Zákraví u N.M.,N.Město n/M-Pěkné chaty s pozemky a porosty,popřípadě samotné zahrady,vše pěkné a klidné lokality.....od 149.000,-Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

* 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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu Àrmy AUTOPRODEJ ROHAN

z

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

n.cz
autoprodejroha

www.

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

53

tel.: 491 453 4

Psí domov Lukavice a OS PES SENIOR
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A VEŘEJNÉ VENČENÍ,
které se koná v sobotu 14. září 2013 od 13 hodin
v Psím domově Lukavice u Rychnova n.Kn.

Vstupné: něco na zub pro naše čtyřnohé
obyvatele (pejsky a kočičky)
Více informací: 608 524 973,
utuleklukavice@seznam.cz,
www.psidomovlukavice.cz

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí
Meziměstí, Broumov a okolí
Broumov a okolí
Hronov, Č. Kostelec a okolí
Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí
Náchod, Č. Skalice a okolí

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

STŘECHY
Provedeme práce
pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz

Michal ŠKORPIL

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

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Studio Nico
Nové Město nad Metují, Komenského 63

l Prodej obkladů
a dlažby
l Sanitárního zařízení
l Prodej vodovodních baterií
l Provádíme grafické
návrhy
l Koupelny na klíč

tel.: 601

341 223

AKCE

PRODEJ OTOPNÝCH
TĚLES DO KOUPELEN

Děti utopily hendikepy
na vodáckém táboře
Předposlední prázdninový týden prožily děti z Občanského sdružení
Cesta a vodáckého oddílu Lotři ve znamení raftování, dobrodružných her
a večerních táboráků. Nezapomenutelné chvíle i adrenalinové zážitky si
užívaly společně na vodáckém táboře v jižních Čechách.

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

Potřebujete peníze?

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

Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz obědů pro firmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 48,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
ROZVOZ ZDARMA

kořeny.

TEL.: 602 145 222

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

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

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

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

Spolehlivě

Vhodné pro důchodce
a matky na mateřské.

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

Diskrétně

Vytrháváme

ROZVOZ OBĚDŮ

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

Kudowa-Zdrój

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

tel. 0048 74 866 45 02

AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

platnost do 27. 12. 2013 r.

Falešný dopis energetické
společnosti zaplavil
náchodské sídliště
Kdo dostal výzvu o zaplacení nedoplatku,
ať se přihlásí policii a nic neplatí!
Policisté z obvodního oddělení v Náchodě vyšetřují podezření
z podvodu s platbami za údajné nedoplatky odběru elektřiny. V průběhu měsíce srpna 2013 dostali někteří obyvatelé náchodského sídliště
Plhov výzvu, aby zaplatili drobný
nedoplatek elektřiny. V dopise, který je k zaplacení vyzýval, se autor
omlouval za interní chybu systému
společnosti a požadoval zaplacení
částky 480 korun, kterou měl adresát zaplatit na uvedené číslo účtu
do určitého data. Kromě seriózně
vyhlížejících formulací a citací zákonů o energiích a financích, dále
pisatel použil na domnělého dlužníka opravdu důmyslný nátlak. Pokud
nezaplatí do uvedeného data, bude
mu částka automaticky připočtena
k dalšímu vyúčtování, ovšem společně s peněžní sankcí ve výši 150
korun.
Společnost Skupiny ČEZ, jejímž jménem byla výzva zaslána,
se však k autorství dopisu nehlásí

a upozorňuje, že muž uvedený v dopise jako pověřená osoba a podepisující se jménem Ing. Petr Panta,
v této ani v jiné společnosti Skupiny
ČEZ nikdy nepracoval a nemá žádná
oprávnění za ně jakkoli vystupovat.
Policisté nyní prošetřují, kolika lidem byla výzva o zaplacení zaslána
a žádají všechny odběratele elektřiny, nejen ze sídliště Plhov, aby požadované peníze rozhodně neplatili
a obdržení dopisu s výše popsanou
výzvou ohlásili, nejlépe na Obvodním oddělení Policie ČR v Náchodě,
kde skutek dokumentují. Podvodné
dopisy byly zachyceny zatím pouze
ve jmenované náchodské lokalitě, je
však možné, že podvodník se pokusí nebo se již pokusil získat peníze
stejným způsobem i jinde. Policisté
občanům doporučují nejprve vždy
situaci ověřit na oficiálních zákaznických linkách či webových stránkách nebo v kancelářích firem, které
energetické či jiné služby poskytují.
Eva Prachařová

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
 pro společenství vlastníků
jednotek vč. ekonomiky
(účetnictví)

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

e-mail: echo@novinyecho.cz

V neděli 15. 9. 2013 od 16 hodin začínají pravidelná

taneční odpoledne

obchodního zástupce
(zástupkyni)
pro prodej v celém regionu Čech.
Informace na tel.: 777 737 122
Menší výrobní firma z Náchoda přijme

Požadavky: - výuční list v oboru krejčová
- řidičský průkaz skupiny B
- spolehlivost
- flexibilita

Informace na tel.: 777 737 122

pro nezadané
Restaurace na koupališti v Náchodě
K tanci a poslechu hraje Honza Staněk jr.
Vstupné: 50,-Kč pro klienty Agentury Irena,
100,-Kč pro ostatní návštěvníky
Nechcete být sami? Chcete se seznámit s někým zajímavým,
kdo Vám může být blízký? Neváhejte a přijďte….
Předprodej vstupenek: tel.: 736 768 114
Salon Irena, Strnadova 55, Náchod, po - pá 9-12, 12,30 - 17 hod.
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Výrobní a obchodní firma z Náchoda
(obor autodoplňky) hledá zdatného

konstruktérku střihů.
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Tel./Fax: 491 424 522

orů
Podnikatelé všech ob
!
SI
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Volejte ZDARMA

800 808 809
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

www.potrebuji-penize.cz

srdečně zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
u příležitosti
20. výročí založení

14 9 2013
14.9.2013

PROGRAM:

od 9.00 do 12.00 hod.

• Prohlídka výrobních
prostor a technologií

v areálu společnosti

• Představení výrobků
• Občerstvení

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, Náchod

Řešetova Lhota 65,

Levnou elektřinu a plyn nakoupíte v Náchodě
Nové obchodní zastoupení alternativního dodavatele plynu a elektřiny
společnosti ARMEX ENERGY a.s. bylo
za přítomnosti zástupců firmy slavnostně
otevřeno v Náchodě v Tyršově ulici.
ARMEX ENERGY, a.s. je součástí české skupiny ARMEX, která rozšířila své
úspěšné obchodní aktivity v obchodování s armaturami a ropnými produkty
o dodávky elektřiny a zemního plynu.
Firma působí na trhu s energiemi již více
než 7 let a patří tak dnes k zavedeným
obchodníkům s elektřinou i zemním
plynem.V současnosti společnost dodává
elektřinu či plyn na více než 15 000 odběrných míst a roční tržby společnosti
překročily v roce 2012 hodnotu 600 mil.
Kč. Zákazníky jsou podnikatelské subjekty, municipality, četné neziskové organizace i domácnosti ze všech regionů ČR.
Zprava: Ing. Jan Nesměrák – ředitel společnosti ARMEX ENERGY a.s., Bc.Jan Vávrovec – ředitel divize plynu, Mgr. Michal Bors
- generální reprezentant a Svetozar Pokorný – obchodní ředitel při
slavnostním přestřižení pásky.

Při spolupráci se zákazníky si ARMEX ENERGY zakládá
především na férovém jednání, otevřené komunikaci a stabilitě obchodního vztahu. V případě zájmu o výhodnější dodávku
elektřiny nebo plynu získáte bezplatné informace přímo u certifikovaného zástupce firmy ARMEX ENERGY a.s. na zákaznickém
kontaktním místě v Náchodě.

Paní Alena Bartůňková přebírá Certifikát obchodníka zákaznického
kontaktního místa z rukou Svetozara Pokorného

ARMEX ENERGY a.s.
Tyršova ulice 61, 547 01 Náchod
po, st 8.00-17.00 út, čt, pá 8.00-16.00
www.armexenergy.cz

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

