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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Léto pomalu končí a přichází podzim. Nastává čas sklízení plodů, kterými nás naše zahrádka odměňuje
za to, že jsme se o ni společně s dětmi poctivě starali a pečovali o ni. Aby
měla zahrádka i v parném létě dostatek vláhy, docházeli ji paní učitelky
a zaměstnanci školky zalévat i v době

prázdnin. Nejen že nám vyrostly
krásné dýně, rajčátka, kedlubny, saláty, ale i květiny, kterými si vyzdobíme třídy. Podzim bude díky tomu
barevnější a veselejší. No a my se budeme těšit na jaro a společně s dětmi
plánovat, co nového zasadíme v naší
zahrádce skřítka Pramínka.

Investice do škol
i mateřinek

„Jezdec z gymplu“

Do nového školního roku vstoupily červenokostelecké základní
a mateřské školy s celkovou investicí
4 miliony korun. Právě tuto částku
investovalo Město Červený Kostelec
do jejich oprav. Konkrétně byla tato
částka rozdělena mezi tyto školy
a mateřinky: ZŠ Červený Kostelec
(I. a II. stupeň, ZŠ Horní Kostelec,
ZŠ Lhota, ZŠ Olešnice, MŠ Větrník,
MŠ Náchodská, MŠ Olešnice)

Student David Holub z Gymnázia v Broumově se nominoval
na největší týmovou motocyklovou soutěž světa – známou „Šestidenní“, jejíž počátky sahají až
do roku 1913. Znamenalo to účast
na letošním ročníku, který skončil
4. října na italském ostrově Sardinii. O tom, jak se zde broumovský
gymnazista osvědčil, se dočtete
v některém z dalších vydáních novin ECHO.

Revoluce v ovládání televize

JUGOSLÁVSKÁ 33 NÁCHOD
Objednávky 777 715 336
Herna 773 450 046

je název říjnového workshopu
(forma vzdělávací aktivity, při které
lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností
a znalostí došli k výstupu, který je
pro ně užitečný a využitelný v jejich
další práci – pozn. redakce) v Polici
nad Metují pro studenty architektury. Výstupy z něho by měly polickým
pomoci řešit problematiku veřejných prostranství, veřejných prostor
či budov. A jak říká i název celé akce
– nejen v teorii, ale i v praxi.

O2 TV
od 151 Kč
měsíčně
pro zákazníky O2
k internetu
na doma

například: Zpětné zhlédnutí
televizních pořadů až 30 hodin
po jejich odvysílání.

PPŘINESTE TENTO INZERÁT A DOSTANETE 20% SLEVU!!!

Pro Polici nejen
do šuplete
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Nová O2 TV

• Rodinné, firemní nebo skupinové akce a oslavy
za zvýhodněných podmínek se zajištěním
občerstvení
• Školní akce od 8.00-14.00 hod. za výhodných
podmínek
• 4 profesionální dráhy s automatickým stavěním
kuželek
• Mantinely pro malé děti na 2 drahách
• Dráha od 125,-Kč za hodinu
• Příjemné klimatizované prostředí
• Zapůjčení bowlingových koulí a obuvi zdarma
• Wi-fi připojení zdarma

Přijďte si pro novou O2 TV
do naší náchodské prodejny.

Palackého 20, 547 01 Náchod, t 491 428 686

Plazmová řezačka do 15mm
Svářecí a vzduchová technika

„ZAHRÁDKA SKŘÍTKA PRAMÍNKA“

istor

ěstí

WWW.NOVINYECHO.CZ

25 000 VÝTISKŮ

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz
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Rodinný dům v klidné části Starého
Města nad Metují, zahrada, venkovní krb a udírna, samostatná garáž,
el.220/380V, voda a kanalizace obecní,
kondenzační plynový kotel a krbová
kamna.
Cena: 1 590 000,- Kč

Poslední sbohem jsme dali před 10 lety v říjnu

info: 777 602 884

panu Josefu Holému z Náchoda,

www.realityeu.cz

INTENZIVNÍ KURZY v oborech

zaměstnanci MEZu.
Všem, kdo si vzpomenou
na dobrého člověka,
děkuje rodina.

kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž,
vizážistka, stylistika, kadeřnice a masér
STUDIJNÍ OBORY – vhodné i při škole
Design, image, zdraví životní styl a dietologie

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Rodinný dům v Náchodě – Pod Montací, okrasná zahrada, sklípek, dílna.........................1 990 000,- Kč
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci .................................2 690 000,- Kč
Venkovská usedlost ve Spytě – Česká Skalici, obytná část 6 místností ...........................2 300 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě nad Metují – Krčín, zahrada, bazén, pergola .................5 500 000,- Kč

Talíř plný chutí
a vůní

VZPOMÍNKA
Dne 1. října 2013 uplynulo 10 let od doby,
kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav Bareš
z Nového Města nad Metují – Krčína.
Všichni, kteří jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vnoučata Markéta, Andrea a Libor

Univerzita volného času
V říjnu je v Polici nad Metují zahajován podzimní semestr tamní Univerzity volného času (školné za semestr činí
200,-Kč). Její frekventanti se mohou již

v počátcích “nového školního roku“ těšit na dvě zajímavá setkání: S herečkou
Ninou Divíškovou a spisovatelkou Petrou Braunovou.

Běh Hronov - Náchod
Okresní sdružení ČSTV v Náchodě pořádá v sobotu 26. října 2013

již 56. ročník silničního běhu
HRONOV-NÁCHOD. Prezentace
závodníků proběhne na Městské radnici
v Náchodě od 7.00 – 9.30 hodin. Závod
bude odstartován v 10.30 hodin na náměstí v Hronově. V cíli závodu před
radnicí v Náchodě jsou závodníci očekáváni mezi 10.57 – 11.30 hod. Délka
tratě 8850m.
Vypsáno je 6 věkových kategorií pro
muže a 3 věkové kategorie pro ženy.
Tento běh je veřejný a současně předposledním závodem seriálu běhů Mizuno cup 2013 a také přeborem okresu
Náchod v silničním běhu.
Pořadatelé, ale i policejní orgány,
mají při této příležitosti prosbu k motoristům, aby v době konání závodu mezi 10.30 – 11.30 hodin pokud

možno nepoužívali silnice II.tř. z Náchoda do Hronova, protože se běží za normálního provozu a dojde jen k usměrňování vozidel příslušníky policie.
Jaroslav Rufer
PŘIHLÁŠKY:
a) Elektronicky do 20. 10. 2013
– je spuštěna na www.hronovnachod.cz
(Registrace)
b) 24. a 25. 10. 2013 od 12 – 18 hodin
na OS ČSTV v Náchodě (Pražská 1759
–Hamra)
c) V sobotu 26. 10. 2013 od 7.15 - 9.30
při prezentaci
Informace:
Na OS ČSTV Náchod,
Pražská 1759, 547 01 Náchod,
tel. 491 426 744, 775 945 866
a mail: rufer.nachod@tiscali.cz,
rufer.starkoc@seznam.cz,
www.hronovnachod.cz

Výuka s tablety
Počítače, tablety a chytré telefony se
staly nedílnou součástí života našich
žáků. Protože se na naší škole ve Chvalkovicích nových myšlenek a trendů
nebojíme, rozhodli jsme se spolu se
starostou naší obce posunout se ve využívání technologií od interaktivních
tabulí a dataprojektorů zase trochu
dál. Tímto krokem vpřed se stal projekt financovaný obcí, jenž nese název
Výuka s tabletem. Experiment se zatím
týká jen jedné třídy a dvou předmětů.
Konkrétně zeměpisu a dějepisu. Neznamená to ovšem, že by žáci úplně

přestali používat tištěnou učebnici a sešit a zapomněli psát. Učebnice a sešity
ani nadále nevymizí z aktovek našich
žáků. Snad v budoucnosti, ale tyto zkušenosti teprve získáme. Ačkoliv jsme
malou venkovskou školou, snažíme se
držet krok s technickým rozvojem. Věříme, že moderní technika představuje
cenný zdroj v oblasti vzdělání a jejím
smysluplným využitím naši žáci získají
potřebné dovednosti pro budoucí život
a pracovní uplatnění.
Text: Petr Hlava,
foto: Kateřina Černá
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Přijmu ihned
brigádníka

Regionální recepty
Jak jsme již v minulém čísle avizovali, budeme se nyní několik týdnů věnovat
místním receptům. Ptáte se, proč právě tato tematika? Odpověď je jednoduchá.
V dnešní době všude čteme či slyšíme o mezinárodní kuchyni, a přitom spousta
z nás ani neví, jaké delikatesy skýtá naše nejbližší okolí. V našem speciálu se tedy
budeme věnovat receptům z okolí Hronova, Náchoda a Broumova.

do pneuservisu
v České Skalici
na cca 2 měsíce.

Hronovská vepřová pečeně na zázvoru

Tel. 732 918 500

500g vepřové kýty s kůží, 200g cibule, 500 ml světlého piva, 50g mletého zázvoru,
20 ks hřebíčku, 100g medu, sůl, 1 lžíce hladké mouky
na knedlíky: 500g vařených brambor, 200g hrubé mouky, 150g bramborového
škrobu, 1 vejce, sůl
na zelí: 500g červeného hlávkového zelí, brusinkový kompot, sůl, cukr, ocet, 1 velký
nastrouhaný syrový brambor, vývar

Restaurace Na koupališti
v Náchodě oznamuje:
Rozvoz pravé italské pizzy – 12 druhů
Rozvoz minutkových jídel
Polední menu á 65,-Kč
Hotová jídla po celý týden
Možnost využití salonku pro
podnikové akce, svatby, srazy apod.
Jídelníček, informace o akcích
a novinkách na:
Mob. 608 884 897, 777 345 132
www.lunchtime.cz

Do předem nařezané kůže na vepřové kýtě vetřeme mletý zázvor. Do zářezů v kůži pak napícháme hřebíček, maso osolíme a potřeme medem. Vložíme
do pekáče na pokrájenou cibuli a podlijeme pivem. V mírně rozehřáté troubě
pečeme doměkka a tzv. dozlatova. Šťávu vydusíme a zaprášíme moukou. Rozředíme ji pivem a vývarem a řádně provaříme. Dle chuti případně přidáme ještě
trochu medu a mletého zázvoru.
Uvařené brambory propasírujeme, přidáme mouku, škrob, sůl, vejce. Zpracujeme těsto, které se nesmí lepit. Z něj tvarujeme malé kulaté knedlíčky o průměru asi 3 cm a vaříme v osolené vodě.
Pokrájené zelí orestujeme na sádle a cibuli, přidáme brusinkový kompot a zalijeme vývarem, dochutíme solí, cukrem, octem a zahustíme nastrouhaným syrovým bramborem.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Jirásková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

Hostinec
NA KRÁLÍKU
Zblov 19
Vás srdečně zve

• v sobotu 12. 10. 2013
KRÁLIČÍ HODY
• sobota 26. 10.
až pondělí 28. 10.
POSVÍCENÍ
v neděli živá hudba
• v sobotu 9. 11. 2013
SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ
Tel. 491 452 262, 776 006 026

BABYTENIS TECHNIFIBRE CUP 2013
Mladí tenisté ve věku 8 – 9 let
z oddílu TK Náchod se v sobotu 7. 9.
2013 zúčastnili finále Východočeského oblastního přeboru družstev, kde
vybojovali výborné třetí místo. Z celkového počtu 42 družstev ze 30 oddílů východočeské oblasti se do finále
probojovala následující družstva – TC
Dvůr Králové A, TK Náchod, TO TJ

Svitavy a Jiskra Havlíčkův Brod A.
Náchodské družstvo hrálo ve složení
Šimon Vacek, Ondřej Záplata, Michal
Vintera a Štěpán Hloušek. V prvním
finálovém zápase podlehlo náchodské družstvo oddílu Jiskra Havlíčkův
Brod A s výsledkem 2:4. V bitvě o třetí
místo pak náchodští porazili oddíl TO
TJ Svitavy 4:2.

Touto cestou bychom chtěli všem
hráčům poblahopřát k výborným
výsledkům během celé soutěže, poděkovat jim za příkladnou reprezentaci oddílu a popřát mnoho úspěchů
v dalších letech. Poděkování patří také
trenérovi Miroslavu Sychrovskému
za jeho odborné vedení a přípravu
družstva.

Autodružstvo
Pražská 835, Náchod
AUTOSERVIS vozů všech značek, AUTOLAKOVNA
PNEUSERVIS - uskladnění sady pneu do další sezony ZDARMA
Tel. 491 427 800, 604 750 049, e-mail adnservis@centrum.cz

Prohlídka vozu před zimou
za pouhých 199,- Kč bez DPH
Akce od 1. 10. 2013 - 15. 11. 2013
V rámci této akce vám bude poskytnuta sleva na náhradní díly
ve výši 15% od dodavatele náhradních dílů AS-FIN. www.asﬁn.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

ŽALUZIE

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ NA EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND.
Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.
• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI
ZDARMA • VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA
ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA
• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTOMOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE
AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD. TEL. 491459209, 604276771
WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
y shrnovací dveře y žaluzie y textilní rolety
y venkovní rolety y sítě proti hmyzu y garnýže

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

)$51Ë&+$5,7$1È&+2'

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Máte zájem pracovat?
Pokud ano, máme pro vás nabídku.
PRACOVNÍK PRO OBSLUHU VÝROBNÍCH STROJŮ

Název pozice:
Místo výkonu práce:
Druh práce:
Termín nástupu:
Požadujeme:

Náchod
technik - operátor
říjen 2013
• min. ÚSO s maturitou • řidičský průkaz sk. B • dobré komunikační a organizační schopnosti • spolehlivost • logické myšlení • schopnost vést malý kolektiv • práci s PC (MS Oﬃce) • orientace ve výkresové dokumentaci

KOHGiSURVDPRVWDWQRXDWêPRYRXþLQQRVW

$'0,1,675$7,91Ë+235$&291Ë.$35$&291,&,

Tel./Fax: 491 424 522

• práci na hlavní pracovní poměr • dvousměnný provoz • příspěvek na stravování
• práce je vhodná pro osoby se zdravotním omezením i absolventy

Nabízíme:

dohodou

Mzdové podmínky:

FIDES Group a.s., Leona Haňavcová
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: leona.hanavcova@ﬁdes-group.cz

3UiFH QD SOQê SUDFRYQt ~YD]HN Y MHGQRVPČQQpP SURYR]X 0tVWR
SUDFRYLãWČ±NDQFHOiĜRUJDQL]DFHY1iFKRGČ
0iWHOL ]iMHP R YêãH XYHGHQp SUDFRYQt PtVWR GRVWDYWH VH QD MHGQR
]LQIRUPDþQtFKVHWNiQt

GQHYQHERKRG
YSDWĜHEXGRY\)DUQtFKDULW\1iFKRG 0OêQVNi1iFKRG 
6VHERXSĜLQHVWHVWUXNWXURYDQêåLYRWRSLVDIRWRJUDILL
'DOãtLQIRUPDFHRRUJDQL]DFLZZZFKDULWDQDFKRGF]

Společnost FIDES Group a.s. se zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a nabízí jejich služby v profesionální kvalitě a na vysoké úrovni širokému spektru subjektů průmyslového odvětví. OZP tvoří naprostou většinu z našich
téměř dvou set zaměstnanců. Našim krédem je umožnit seberealizaci každému zdravotně znevýhodněnému, pomoci překonat jeho handicap a přispět
k integraci do společnosti.

Hledání Eldoráda je
opět tady!
Zveme všechny malé i velké příznivce tohoto pochodu Pekelským
údolím s atrakcemi, popcornovým
dělem a pohádkovým lesem. Start
v sobotu v dopoledních (8-11)
hodinách 5. 10. 2013 v Náchodě
na Písáku (volejbalové hřiště naproti ZŠ Drtinovo náměstí ve Starém Městě). Občerstvení v ceně
vstupného. Těšíme se na Vás.

Nábor mladých baskeťáků
TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor mladých
sportovců dívek a chlapců
z 1. až 4. tříd. na basketball
Kdy?
Pondělí a pátek od 15-16:30
Kde? SPŠ stavební,
Pražská 931, Náchod.
Více informací podá
Pavel Prouza 608 667 732

Vizmburské slavnosti
„Kdysi“ (70. léta minulého století)
se tomuto místu říkalo „Východočeské
Pompeje“ a byla to archeologicky cenná lokalita vykopávek středověkého
hradu. Ani dnes však hrad Vizmburk
nezůstává na okraji zájmu veřejnosti
i nadšenců bojujících za jeho záchranu.
Důkazem jsou nedávno proběhnuvší
Vizmburské slavnosti. Obsah? Rytířská
klání, hudba, šerm, dobové kostýmy.
Nechyběla ani tombola z dobrovolných
darů poskytnutých na projekt zastřešení areálu.

DŮLEŽITÉ JE MÍT ODVAHU
ROVNOST PŘED ZÁKONEM

S náchodskými otužilci v ledové řece vody Metuje. Odvava? Lhát vám nebudu. Byla
zzzziiiima.

Pane starosto, náchodské radnici
se pod vaším vedením daří úspěšně
prosazovat pravidlo „dvakrát a dost“
ve vztahu k problémovým uživatelům
obecních bytů. To jistě není jednoduché takto, nekompromisně, uplatňovat pravidla?
To máte určitě pravdu. Někteří lidé
v minulosti spoléhali na to, že město
jako pronajímatel nedokáže být efektivní ve výběru nájemného. Důraz však
kladu na slovní spojení „někteří lidé“. To,
že bydlíte v městském bytě z vás nedělá
automaticky problémového nájemníka.
Většina nájemníků si vždy plnila svoje
povinnosti. Bohužel, existovala však
i jiná skupina, která snahu radnice vybírat nájemné brala jako hru. My jsme
jim ukázali, že takovou hru nemohou
vyhrát a hrozí jim vystěhování, pokud
svoje závazky vůči městu nebudou
plnit. Jednou budete dlužit? Dobře,
dostanete druhou šanci. Znovu se stanete dlužníky? Potom je zde nulová tolerance. Městská pokladna je veřejným
rozpočtem, ze kterého platíme údržbu
bytového fondu. Pokud necháme bydlet dlužníka, poškozujeme tento veřejný
rozpočet.

Odvaha sednout si do starého auta? Naopak! Při sjezdu automobilových veteránů se
mi splnil dětský sen – usednou za volant legendární Škody 110 R. Pořád je to žihadlo.
České ručičky uměly už před lety vyrábět dobrá auta.

I DOBRÉ SPOJENCE

VŠEM MĚŘIT STEJNĚ

Odvážnému štěstí přeje. Mnoho lidí nám při snaze získat pro Náchod titul Evropské
město sportu prorokovalo neúspěch. O to větší pak máte radost z úspěchu.

Máte nějakou „kuchařku“ pro další
samosprávy, které by chtěly pokračovat v podobném tažení proti neplatičům za užívání obecních bytů?
Pokud už chce radnice takto postupovat, musí v prvé řadě získat veřejnou podporu i souhlas všech subjektů
v rámci městské rady i městského zastupitelstva. Musíte mít odvahu i spojence.

www.janbirke.cz
Jan Birke – starosta Náchoda a kandidát do Poslanecké sněmovny PČR.

Prostě se musíte být schopni o svoje politické partnery i občany opřít, když celý
systém spustíte. Reakce totiž přichází
velmi brzy. Přijde osočení z nedostatku
tolerance a humanity. Jste horší, než král
Herodes, co měl spadeno na nemluvňátka. Ale lidé, kteří vás takto osočují
a napadají, nejsou ani nemluvňátka ani
neviňátka. Oni dobře věděli, že porušují
pravidla, zatímco ostatní řádně platili. Ale procházelo jim to. Stal se z toho
otravný zvyk, že město se domáhá s péčí
řádného hospodáře peněz za nájemné.
A celkový dluh na nájemném narůstal,
objevovala se v něm stále stejná jména.
Zjednodušeně řečeno, malá skupina lidí
vytvářela stále větší a větší dluh. Jakoby
existovalo nějaké zvykové právo, které
tyto lidi chránilo. Možná bylo jednodušší nad tím zavírat oči a říkat si, že jinak to
nejde. Někdo prostě dluží a někdo platí.
Takový postoj je pro mě ovšem nepřijatelný.
Otázky kladl Karel Petránek
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Jazykové kurzy

Nové!

Němčina

Angličtina

603 440 969

603 493 780

ODVEZETE
První fé
f rový
úvěr,r když
Vám banka
V
nepůjčí!

staré
PŘIVEZETE

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

Kompletní
úpravy
zahrad
724 173 560

O
C
E
P
O
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V
PNEUSER

P ř b j
Potřebujete
snížit
íž
splátky, doplatit
úvěry nebo exekuce?

www.hypopujcka.cz
Hypopůjčka je úvěr se zástavou nemovitosti až do výše
poplatků předem, bez prokazování příjmu a peníze můžete použít
na cokoli. Navíc si můžete zvolit FLEXI splátky a platit kolik zvládnete.

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

BOSCH SERVIS
OSOBNÍCH VOZIDEL
• Emise benzinových motorů

č
K
0
0
4
A
SLEV

• Diagnostika vozidel • Servisní prohlídky
• Opravy osobních vozů
• Pneuservis
• Sváření – opravy plastů (nárazníků apod.)
AUTODÍLNA – Bosch servis Hrudik
Náchod, Máchova 1344
Tel. 491 428 635, 603 275 874 Bosch.servis-auto@seznam.cz

Firma Hauk s.r.o.
Police nad Metují
přijme k okamžitému nástupu

NÁSTROJAŘE
Požadujeme:
• vyučení v oboru • praxe v oboru
• zájem o práci
• časová flexibilita

Nabízíme:
• dobré platové podmínky
• práci v kolektivu rozvíjející se firmy
• možnost školení

Více informací a kontakt na www.hauk.cz. Zájemci se mohou hlásit na
personálním oddělení. Tel.: +420 491 54 13 22 | GSM: +420 728 814 589

odměňuje své klienty
V průběhu roku doznala změn
prodejna obuvi a kožené galanterie
STIVAL v Náchodě na Masarykově
náměstí. Prodejna vítá zákazníky
moderně navrženým interiérem
s velkým výběrem obuvi a doplňků
pro dámy i pány.
„Tradiční sortiment převážně
kožené obuvi se snažíme doplňovat vždy o nové kolekce v závislosti na sezóně a módních trendech. Na evropských veletrzích
pečlivě vybíráme zboží s důrazem
na kvalitu materiálů a zpracování, o čemž se můžete na prodejně
sami přesvědčit. Kromě stálic - značek Rieker, Seibel, Jana a Caprice
je nově v nabídce zboží španělské

firmy Pikolinos, která vyrábí obuv
i kabelky v celokoženém provedení
na vysoké úrovni,“ upřesňuje vedoucí prodejny Irena Herzogová.
Velký prostor je věnován německé značce Tamaris, která je v současnosti jedničkou na evropském
trhu v daném segmentu a na prodejně najdete vždy velkou část kolekce této značky, která spoluvytváří
trendy v oboru obuvi. V nabídce
jsou i jejich kabelky. Nedílnou součástí nabídky je i široká paleta kožené galanterie, jako jsou kabelky,
peněženky, aktovky, cestovní kufry,
deštníky apod. Tam jsou zastoupeny
výrobky těch nejzvučnějších evropských firem – Baci Abbracci, Elle,
Gianni Conti, Elite, Silvercase.
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„Během sezóny nabízíme svým
zákazníkům systém slev v podobě
bonusů, dárkových kupónů či dárků, kterými odměňujeme své klienty. V dnešní době je samozřejmostí
vstřícný personál, který ochotně
poradí jak s výběrem, tak s údržbou
vybraných výrobků,“ dodává Irena
Herzogová.
O výhodnosti nabídky a rozsahu služeb se přijďte sami přesvědčit, v současné době právě startuje
sezóna a nabídka je opravdu jedna z nejširších v regionu. Prodejnu najdete na v Náchodě na rohu
Masarykova náměstí a Palackého
ulice.
ECHO – PI
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ČERSTVĚ PRAŽENÁ
KÁVA V NÁCHODĚ
V polovině května letošního roku
jsme se zkušenostmi s internetovým
obchodem otevřeli v Náchodě i kamennou prodejnu s kávovary, čerstvě praženou kávou a vším kolem
přípravy kávy. Objevili jsme kouzlo
chuti čerstvě pražené kávy, která
je před přípravou čerstvě umletá.
O tohle kouzlo se dělíme s našimi
zákazníky a vzájemně se obohacujeme o vědomosti, postřehy a zážitky
s lahodnou kávou.
Rádi se s Vámi podělíme o vše, co
o kávě víme, poradíme vám s výběrem kávovaru tak, abyste si od nás

odnesli přístroj na míru, se kterým
budete spokojeni nadmíru. Záruční
a pozáruční servis přímo u nás je samozřejmostí. U nás si vyberete kávovary pro domácí použití, do firem
i pro profesionální provozy.
Poradíme vám i s ostatními způsoby přípravy kávy. Vyberte si český ručně vyráběný mlýnek na kávu
a umelte si kávu na svého oblíbeného turka, či překapávanou kávu.
Nejspíš vás ovšem okouzlí možnost
přípravy kafíčka v moka konvici, džezvě, či french pressu. Každý
způsob má své příznivce, vždy ale
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platí, že na výsledném požitku
z kávy má velký vliv i způsob servírování. U nás si vyberete porcelánové šálky i sklenice na kávu a kávové
speciality.
Co se týká kávy, spolupracujeme
s českými pražírnami, které mají
dlouholetou tradici a obrovské zkušenosti s výběrem a pražením kávy.
Kávu prodáváme čerstvě praženou,
neboť dodávky objednáváme tak,
aby se k Vám káva dostala v co nejkratším čase a opravdu čerstvá.
Protože k dobré kávě patří i dobrá čokoláda, tak v sortimentu máme
české, italské a belgické čokolády.
Ani milovníci čajů nepřijdou zkrátka, koupit u nás můžete i kvalitní
olivové oleje, italské těstoviny, vína
a další delikatesy, které Vám rádi
také dárkově zabalíme.
Ostatně - přijďte se přesvědčit sami. Na vaši návštěvu se těší
Iva a Jiří Škodovi

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

Kontakt:
SYNERGIE Náchod,
Kamenice 106
– průchod u Kooperativy
Tel. 777 616 701,
info@nakupvklidu.cz
www.nakupvklidu.cz

www.janbirke.cz

v Novém Městě nad Metují

od 5. 10. do 15. 11. 2013
čepuje

KOSMETIKA
Při té příležitosti pořádáme:
5. - 13. 10.
15. - 20. 10.
24. - 28. 10.
1. - 3. 11.
8. - 11. 11.

Zvěřinové hody
Vepřové hody
Pečená žebra, kolena
Ryby
Svatomartinské husy

Rezervace 603 457 915

www.bazenymachov.cz

str.

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
www.MARCONABYTEK.cz

orů

Podnikatelé všech ob
PŮJČTE SI !
Volejte ZDARMA

800 808 809

www.potrebuji-penize.cz

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

ECHO

www.novinyecho.cz

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* 59/177 z Náchoda hledá ženu k vážnému seznámení. Tel. 731 233 562 volat od 13-23 hod.

BYTY
* Pronajmu novou garsonku na Lipím. Nová
kuchyně, vestavěné spotřebiče, tv, internet.
Nájem 2900,- + 1200,-služby. Kauce 10.000,
Tel.602 247 247.
* Pronajmu krásný slunný byt 2+kk na Lipím. Nová kuchyň, vestavěné spotřebiče, nově
zrekonstruovaný byt, internet, satelit, Nájem
3.900,- + 1500,- služby. Kauce 10.000,- tel.602
247 247
* Pron.dlouh.byt 1+kk, 27m2, 2.NP, plast.
okna, v nově zrek.domě v NA-Šafránice
čp.368. Náj.+zál. 5.550Kč + kauce 16.650Kč,
tel.: 608 903 070
* Prodám panel.byt 3+kk (69m2) po kompletní rekonstrukci, OV, Náchod-Běloveská.
Tel:731 766 468
* Prona.nový byt 2+1 s balk., 48 m2 v 2.NP
domu v NA, Šafránice čp.447, sklep, rohová
vana, pl.okna, zateplení. Náj. 5.000,-Kč + inkaso + kauce., tel. 608 90 30 70.
* V České Skalici nabízíme kompletně zrekonstruovaný byt 2+1 v OV v rodinném
domku.Cena 669.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, nájemné 4.000 + inkaso 2.000 + kauce
18.000,- Kč.Tel.:608 90 30 50.
* Prodáme DB 4+1, 86 m2 v Náchodě - Plhov po revitalizaci jádro, dveře, kuchyně,
plov.podlahy, vestvěné skříně, wifi. TEL.:
603 266 454, 736 416 568
* Prodám světlý DB 3+1, balkon s krásným
výhledem v N. Městě n. Metují - Malecí.Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 899 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu
ul. Raisova a Janáčkova, v osobním vlastnictví.
Tel. 777 602 884, RK nevolat Cena: 849 000,- Kč
* Prodám zděný DB 3+1 s garáží v Novém
Městě nad Metují - Malecí.Tel. 777 602 884,
RK nevolat. Cena: 1 199 000,- Kč, cena bytu
bez garáže 1 050 000,- Kč
* Prodám větší DB byt 3+1 ve 4.NP s plastovými okny v Hronově, Hostovského ulice. Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:
795 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, plastová okna, zateplený, možnost koupit i garáž.
Tel. 777 602 884 , RK nevolat Cena: 859 000,Kč, garáž 99 000,- Kč
* Prodám větší zděný byt 2+1, OV, výměra 77
má, přízemí, plastová okna, parkety, zahrada,
Náchod, ul. Českých Bratří. Tel. 777 602 884,
RK nevolat. Cena: 849 000,- Kč
* Prodám opravený zděný byt 4+1, OV, výměra 74 má v Náchodě, Husovo nám. Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 1 250 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 a garsonku v Náchodě.
Povinná kauce. TEL.:608 869 885
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě.
Dům zateplen, plast. okna, parkování u domu.
Volný ihned. Tel. 604 53 23 87
* Pronajmu v Náchodě velký byt 2+1 cca 70
m2 ve 3. patře cihlového domu bez výtahu
se 2 balkony. V bytě je velká chodba, kuchyň
(bez linky), 2 pokoje, koupelna a WC. Sítě veř.,
topení ÚT dálkové. Příjemné a klidné bydlení. Kauce 15.000 Kč, za služby cca 4.000 Kč,
nájem 3.800,- Kč. Volné od 1.11.2013. Tel.
777 203 752
* Pronajmu byt 1+1 u centra v NA, nájem
3000,-, služby 3.200,-, kauce 10.000 Kč. Volný
od listopadu, internet. Tel. 776 80 12 12
* Prodám byt 1+1 nadst. bezbariérový, přízemí, Náchod u nemocnice. Cena dohodou.
Tel. 603 392 581, 491 421 586
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchodě Starém Městě, jen vážným zájemcům. Tel.
722 988 971
* Pronajmu byt 1+kk ca 40 m2 v Náchodě,
sídliště u nemocnice, celk. náklady 5.500,vratná kauce 10.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Pronajmu 2+1 s halou, balkonem v cihlovém domě v centru Náchoda. Nájem 5.200
+ energie, kauce 10.000 Kč. Volný ihned. Tel.
737 211 973
* Pronajmu větší 2+1 ve vile v Novém Městě
n. Met. Kuchyňská linka, terasa, balkon, půda,
sklep. Nájem 5.500 + energie. Požaduji kauci.
Volný ihned. Tel. 777 254 331
* 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 byt 2+1, 65 m2 + sklep, zděný
dům, Janáčkova ulice, Náchod, osobní
vlastnictví. Dobrý stav, plastová okna,
nové plynové topení, nové vodoinstalace, udržovaný dům. Cena 790 000 Kč,
tel.602 448 587, email: subertova@
sonatour.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* Prodám slunný družstevní byt v Náchodě, ulice Bílá 1.patro. Velikost 1+1. Tel.
739 596 803
* Pronajmu dlouhodobě nadstandardní cihlový byt 3+1 v klidné části Nového Města nad
Metují. Byt je slunný s krásným výhledem, má
velký balkón, kuchyňský kout se spotřebiči,
nové plovoucí podlahy, internet. Měsíční nájem 6 500,- Kč + inkaso, vratná kauce 18 000,Kč. Tel. 602 222 677
* Prodám byt 3+1 v Náchodě. Byt má 82 m2
a nachází se na Plhově. Cena bytu 790.000. RK
NEVOLAT. Tel. 774 998 247, 774 998 237
* PRONAJMU BYT 2+kk PO REKONSTRUKCI, NOVÁ KOUPELNA, KUCHYŇSKÁ LINKA S VESTAVNÝMI SPOTŘEBIČI,
V CIHLOVÉM DOMĚ V HRONOVĚ, 200M
OD NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.200,-Kč + 300,Kč VODA A OSVĚTLENÍ SPOL. PROSTOR
INFO 777 302 483; 777 606 464
* Dlouhodobě pronajmu nadstandardní cihlový byt 2+1 v klidné části Nového
Města nad Metují. Byt je slunný s krásným
výhledem, má velký balkón, kuchyňský kout
se spotřebiči, plovoucí podlahy, WC s bidetem, sprchový kout, internet. Měsíční nájem
5 000,- Kč + inkaso, vratná kauce 15 000,- Kč.
Tel. 602 222 677
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě.
Nájem vč. energií je 5304 Kč. Vratná kauce:
6000 Kč. Tel: 603 383 056
* Prodám byt 2+1 s balkonem. Dům je cihlový, zateplen, plast. okna, výtah. Cena 790000
rychlé jednání sleva. Tel. 720 337 166
* Prodám nebo pronajmu byt 3+1, 82m2,
OV, cihla, 3.NP, v Hronově nad Večerkou.
Byt i celý dům po rekonstrukci, za domem
parkování, zahrada. V domě žijí jen slušní
lidé. Cena 800 000 Kč. TEL.:608 372 665
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě, Běloveská ul.
a 1+1 na Karlově kopci. Tel. 605 96 93 01
* Pronajmu 1+kk na Běloveské ul. v Náchodě, 5.300,- měs + 10.000,- kauce. Volný od listopadu. Tel. 606 189 608, 723 240 415
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově ve středu
města s garáží a zahradou. TEL.:602 364 692
* Prodám byt 1+1 s balkonem v Náchodě,
6. p., eurovýtah, zateplený, s výhledem. Cena
dohodou. e-mail: amilova@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě
ve Studnicích 6 km od Náchoda. Povinná
kauce. Tel. 608 869 885
* Pronajmeme dlouhodobě byt 2+1 v cihlovém domě v Novém Městě nad Met., nájemné
5.000 Kč + služby + kauce, volný ihned. Tel
777 29 24 25
* Pronajmu byt v Náchodě, Cena 5.800,-Kč
vč.inkasa. Jistina dohodou. TEL.:491 426 791,
776 166 328
* Prodám slunný družstevní byt 2+kk, 60 m2
v Polici nad Metují, byt je 10 let starý a v roce
2024 bude převeden OV, nadstandardní kuchyně, koupelna, vestavěná skříň, balkón,
možnost využití střešní terasy, sklep, cena 780
tis.Kč - při rychlém jednání výrazná sleva, RK
nevolat. TEL.: 776 730 849
* Pronajmu zděný byt 2+1, 60m2, Komenského ul., suok@seznam.cz. TEL.:603 165 026
* Pronájem bytů 3+1 v Červeném Kostelci.
Atraktivní místo v 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/
* 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 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
* Pronajmu garzonku s balkonem v Náchodě. Tel. 608 66 77 32
* Pronajmeme 2+1 +kk v centru Nového
Města n.M. - u Rychty. Jedná se o byt ve 3.patře bytového domu. Nájem 4000,-Kč + inkaso
+ kauce. TEL..776 224 358 volat v prac.dny
* Pronajmeme zcela samostatný byt v RD
v N.Městě nad Met. Výměra cca 80 m2,
dispozice 3+1, vlastní vchod, po kompletní
rekonstrukci v r. 2013, zateplen, částečně vybaven, možnost parkování. Klidné prostředí
nedaleko centra města (Na Františku), výborná dostupnost služeb a dopravy. Volný ihned,
dlouhodobý pronájem. Cena 6.200,-/měs.
(+energie). Tel. 739 073 696
* Pronajmu byt 3+1 poblíž centra Náchoda, 78 m2, nájem 4000,-Kč + energie + kauce.
TEL.:733 342 757

Tel./Fax: 491 424 522

NEMOVITOSTI
* Prodám pozemek poblíž Náchoda s atraktivním panoramatickým výhledem. Tel.
774 311 404, RK nevolat
* Prodej větší,kompletně vybavené rekreační
chaty (zast.pl.60 m2) v autokempu u přehrady
Rozkoš,cena 269.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Pronajmu nebo prodám garáž v Hronově Bosně. TEL.:777 23 21 22

* Prodám v Šonově u Nového Města nad
Metují RD 4+1. Dům byl v r.2004 zrekonstruován, k domu náleží 2 garáže a 2 krytá
stání, venkovní bazén, krb s udírnou. Celk.
plocha oploceného pozemku 1370 m2. Tel.
608 245 634
* Prodám RD 5+1 v České Skalici. 2
minuty od centra města. V RD jsou 2
koupelny, 2x WC, sklep, veranda, terasa.
Prostorná zahrada, garáž, sauna, pergola, zakrytý bazén. Vytápění plyn. kotlem.
Volný březen 2014. Prohlídka dle dohody.
RK nevolat. Tel.602 331 112
* Prodáme pole 3 ha a 10 arů lesa kolem Kudowy Zdroj (35,-Kč/m2). TEL.: +48 609 810 327,
605 226 598 do 14.hod.
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2,
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30

SPECIALISTA
NA PRODEJ
A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ
www.realitykralovska.cz

mobil: 602 440 178
* Prodám v Mezilesí RD 4+1, UT na tuhá
paliva, udržovaný, oplocený pozemek se zděnou kolnou má výměru 800 m2, krásný výhled
do kraje. Tel. 608 245 634
* Prodám chatu v Náchodě: vlastní pozemek
cca 350m2, voda, el.E., krb, slunná lokalita,
soukromí a dobrá dostupnost. Cena 449tis.
Kč. Tel.608 141 035
* Prodám rodinný dům s prostornou zahradou a dvorem v Červeném Kostelci. 10
minut od centra města. V 1. patře domu byt
o dispozici 3+1 o rozloze 82m2, v přízemí nebytové prostory vhodné pro drobné podnikání (garáž, bývalá stáj s klenutými stropy a další
dispozice). Vytápění akumulačními kamny.
Kompletní rekonstrukce bytových prostor
v roce 2001. Volný ihned k obýváni. Prohlídka
možná dle dohody. RK nevolat. 604 362 477
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
TEL.:724 214 538

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.
* Prodám stavební pozemek o výměře 400m2
v atraktivní lokalitě Jiráskových skal (Bischofstein). Tel. 773 265 507. RK Nevolat!
* Pronajmu prodejní prostory v České Skalici na náměstí, cca 80 m2, volné od 1.10.2013.
Tel. 604 437 128
* Dlouhodobě pronajmu garáž za Okr. soudem v Náchodě. Tel. 731 135 693.
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory
v Náchodě, Tyršova ul. čp. 199, 200 m od náměstí, plocha 70 m2. Volejte 491 483 067
* PRONAJMU OBCHOD VE STÁRKOVĚ
NA NÁMĚSTÍ. Obchod je po celkové rekonstrukci vel.48m2 + kancelář 14m2 + sklad
18m2. Tel.602 133 173, email: renestarkov@
seznam.cz
* Pronajmu nebytové prostory (více kanceláří, kuchyňky, komplet zázemí) v centru
města Náchoda, roh náměstí, vhodné jako
kanceláře, ateliér, ordinace, školící prostory,
call centrum... Tel. 776 622 776
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám družstevní byt 3+1 v I. podlaží
- v Hronově, ul. Smetanova, zděný, plastová okna, balkon, sklep, volný ihned. Cena
850 000,-Kč. Tel. 776 882 498
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+kk
v centru Náchoda za 7600,-Kč vč. služeb,
ve IV. NP. Tel. 777 55 10 22
* 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
* 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

str.

* 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 v domě č.p.
1742 - Palachova ul.v Náchodě (bývalé
PVT). Kanceláře, provozovny, ordinace. Tel.
777 130 410

PRODÁM
* Prodám různé stavební vybavení - vrátek,
lešeňové kozy, rozvaděč, trubkové lešení a jiné.
TEL.:777 23 21 22
* Prodej palivového dřeva, u Nového Hrádku.
Tel. 777 690 390
* Prodám benzinovou sekačku na trávu se sběrným košem, ruční sekačka na trávu, kruhadlo
na zelí, struhadlo na řepu, odšťavňovač na ovoce
a šťávu 5 l., cena vše dohodou. Tel. 607 951 833
* Prodám zachovalé vybavní restaurace - stoly,
židle, bar, možné i jednotlivě, odstín třešeň. Tel.
604 437 128
* PRODÁM polohovací elektrické lůžko dřevěné CASA II MED DMA, pro tělesně postižené. Původní cena 29900kč, prodejní 14.000 Kč.
Případný pronájem možný. 350Kč/měsíc. Tel.
605 766 922
* Prodám 4 zánovní zimní pmeu na Šk. FABIA
zn. MATADOR MP 58-185/60 R14 82T vč. disků. Cena 3.500 Kč. Tel. 722 919 945
* Prodám PC stůl, jako nový, buk, 72x40x100 cm.
500 Kč. Tel. 776 727 901
* Prodám elektrický invalidní vozík (čtyřkolka). Motor 24 V, 400-600W, Baterie 2x12 V, 60
nebo 70 Ah. Cena dohodou. Tel. 608 047 024
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám krásné pianino, odvezu naladím. Levně. Tel. 775 328 366

KOUPÍM
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní
známky, Čína, Československo a jiné. Dále staré
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bovden od výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA,
OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové.
TEL.:724 020 858
* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM.
TEL.:724 020 858
* Koupím trubkové lešení i menší množství. Tel.
604 437 128
* Koupím el. sporák šíře 50 cm, jen funkční
v dobrém stavu. Tel. 604 437 128
* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice,
fotografie a mapy (i celou sbírku), staré knihy
(i celou knihovnu z pozůstalosti), starožitné obrazy, grafiku, hračky, technické předměty, vyznamenání i jiné vojenské předměty, staré sklo, porcelán
a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* Koupím staré pohlednice do r. 1945. Dále
hledám vyznamenání, řády - i socialistické. Stačí
SMS. Tel : 608 420 808
* Vykupuji větve stříbrného smrku a tújky. tel.
776 146 173
* Koupím kovový nebo dřevěný regál cca 150 cm
šířka x 60 hloubka, výška do 2 m. Tel. 739 672 206
* 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 ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky,
mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920

* Koupím odpadní trubu průměr cca 50 cm,
dlouhá cca 3 m, i 2 kusy. Na materiálu nezáleží.
Tel. 604 437 128

RŮZNÉ
* Nařežu a naštípu dříví + uklidím. TEL.:
776 193 998
* Ztratila jsem v Červeném Kostelci před Penny dámské zlaté hodinky zn. Seiko. Najde se
poctivý nálezce? Budu mu vděčná a odměna ho
nemine. Tel. 739 672 206
* Ahoj, přestěhovali jsme se do Náchoda
a rádi bychom se seznámili s jinou fajn maminkou s malými dětmi. Máme holčičku 3
roky a kluka 1 rok. Bydlíme v centru. Těšíme
se na odpovědi :-) Email:iommy@seznam.cz
* Daruji neomezené množství hlíny, opukový kopec, na vršku a bokách s ornou půdou.
TEL.:739 814 111
* Potřebujete poštípat dřevo, posekat zahradu, natřít plot, vymalovat? Nebo cokoli kolem
domu nebo v domě?PRÁCE VŠEHO DRUHU!!
Pište sms nebo volejte 605 467 352
* 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

AUTO - MOTO
* Prodám Škoda Fábia Combi 1,2 3válec
r.v.2004 najeto 138000 km druhý majitel vozidlo
bylo havarované barva žlutá cena 49 900,- bližší
info 602 436 986
Prodám: Čtyři plech.disky 15 palců na Galaxy, Sharan apod. 112x5,ET 55.Cena:1800Kč,
Čtyři plech. disky 15 palců na O. Movano,R.
Master apod. Cena:1800Kč, Čtyři plech. disky 14x5,5(100x4,ET 36,střed.díra 58) + zimní
pneu 175-65/14. Hloubka vzorku-jako nové.
Cena:3600Kč Čtyři kusy nových letních pneu
165-65/15.Hloubka vzorku -jako nové. Cena:
2400Kč. Tel 608 380 686.
* PRODÁM Citroen AX,nové:STK, letní +zimní pneu,náplně,baterie,5dveří,střešní okno,rádio, garážované,bez koroze,dobrý stav,nutno
vidět!18tis,mob.737 251 822
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak,
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, plechové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty
a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám karavan Eriba moving typ 532 C,
jedna náprava (bržděný), váha 1600 kg. Málo
použitý. Tel. 604 905 649, e - mail: sevcupavel@
seznam.cz (možno poslat foto a další info)

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Čivava krátkosrstá - nabízím odrostlé a vychované fenečky - 2x očkov., 4x odčervené a čipované. TEL.:603 206 743

Přijmu

prodavačku ﬂoristku
praxe podmínkou.

Tel 608 143 570
Zdraví má novou přezdívku-KYANI:

www.kyani-produkty.cz
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

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod Plhov-Kompl.zrekonstr.RD se 2 byty,atrakt.místo..3,65 mil.Kč k jednání,Náchod-ul.Šafaříkova-RD,klidná část,poz.523 m2 .......1,35 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+1,4+kk) po část.rekonstr..2.85 mil.Kč, N.Město-Vybavený byt v RD+krásná zahrada ....... 12.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-Ul.V Áleji-Nadstand.zděný byt 3+1,OV+garáž,vel.balkon..1.499.000,-Kč, N.Město-Pěkná zahrada se započ.stavbou ........129.000,-Kč
N.Město n/M-ul.Husova-Nadst.mezomet.zděný byt 5+kk,OV,127 m2,3 NP,po rekonstr. ....prodej 1,69 mil.Kč nebo 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......650.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo..2,59 mil.Kč,Meziměstí-Velký,zateplený byt 3+1 (84 m2),OV .......459.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek..1,9 mil.Kč,Bezděkov u Police n/M-RD (3+1),2 garáže,zahrada .....900.000,-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 129.000,-Kč
Trutnov,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy-atraktivní pozemky k výstavbě RD .....od 180,-Kč/m2

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

TAXI ŠTIM

v areálu Àrmy AUTOPRODEJ ROHAN

603 346 242
až 6 osob
z

han.cz
w.autoprodejro

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 48,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

53
tel.: 491 453 4

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.

www.smartpujcka.cz

Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých
materiálů.

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

Vytrháváme
kořeny.

Ů

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

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

STŘECHY
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Prodejna
•Domácí potřeby
•Elektro

www.pujcime-vam.cz

Vše do kuchyně: varné konvice,
sendvičovače, šlehače, sporáky, chladničky,
pračky, vařečky, pánve, nože, formy na pečení
Sáčky do vysavačů:
ETA, BOSCH, ZELMER….apod.
Pro kutily: těsnění, tmely, PV pěny,
šroubovina, hmoždinky, vruty, skoby, hřebíky,
instalační a spojovací materiál….
Žárovky 25,40, 60, 75,100 W

www.dpna.cz

TEL.: 602 145 222

str.

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

Plhovské náměstí
(Čínská restaurace)
Pod Kapličkou 1188 Náchod

ww

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

Tel./Fax: 491 424 522

snadno a rychle

739 275 119
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí
• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

Provedeme práce

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod
!!! Nové zboží: • kuchyňské potřeby - doplňky do domácnosti
• spárovky, lišty, latě, prkna
• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb
• pro truhláře a řemeslníky
• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro firmy zajímavé slevy

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

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

Michal ŠKORPIL

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

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz
Velké Poříčí – opl. stav.poz. 1 9014 m2, voda, el. na poz.dobrý příjezd .....................360,-Kč/m2
Zlíč u Č.Skalice – zajímavé stav.poz., vody, el., plyn, dobrý příjezd .........................395,-Kč/m2
Radeč Úpice – RD s 1+1, chlévy, stodola, poz. 6 251 m2, top.lokál......................... 695.000,-Kč
Náchod – byt. dům s 12 byty, volné 11/2013, sítě, ÚT dálk.,výnos 12,5% ........... 5.760.000,-Kč
Hronov – byt.dům s 12 byty po rekonstr., výborná investice ................................ 6.800.000,-Kč
Světlá u Hořiček – část.roubený RD s 1+3, 2 studny, ČOV, ÚT plyn ...................... 710.000,-Kč
Náchod – atypický byt 3+kk v OV, 85 m2, cihla, I.NP, super lokalita ...................... 982.000,-Kč
Všeliby – dr.byt 1+3, 88 m2, cihla, I.NP s balkonem, zahrádka ................................ 595.000,-Kč
Nové Město n.M.- pěkný byt 1+3 v OV, 64 m2, krytý balkon, 4.NP ..................... 1.154.000,-Kč
Náchod – nadstandard. byt 3+kk, vč.vybavení,65 m2, balkon, 2.NP, výtah................. Info v RK
Náchod – pěkný byt 1+3 v OV, 71 m2, lodžie, 6.NP, výtah, po rekonstr .................. 852.000,-Kč
Č.Kostelec Bohdašín – pěkný, stav. poz. o vým. 2 520 m2, voda a el.,......................330,-Kč/m2
Náchod Vysokov – zděná, řadová garáž, el. nezapojena, dobrý stav .......................... 89.000,-Kč
Kramolna – zděná chata u lesa s opl.poz.520 m2, skleník, voda, el ......................... 329.000,-Kč
Machov – zděný výr. i sklad.objekt 648 m2, soc.záz.,sítě,výborný stav ................ 3.370.000,-Kč
Hronov – pronáj. haly 360 m2 k výr. i sklad., opl. poz.3800 m2, revize............. 50.000,-Kč/měs
Náchod – rekr.chata s poz.355 m2, voda a el., 1+2, krásné místo,dobrý stav ........... 463.000,-Kč
Náchod – RD řad. s garáží, 1+5, sítě, ÚT dálk.,zahrada 895 m2, sklep ................. 1.085.000,-Kč
Libchyně u N.Města n.M. – pěkný RD 1+4,poz.1376 m2, ÚT+krby, sítě ............... 975.000,-Kč
Vysokov - stav.rovinatý poz. 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd .........................350,-Kč/m2
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní kanceláři REKA,
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491/428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje
dnem 1. 10. 2013 výběrové řízení č. HNA/187/2013 –

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

2. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, 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

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.

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.

bytová jednotka č. 1522/2 v budově Kladská č.p. 1522,
podíl na společných částech domu a pozemcích, se všemi
součástmi a příslušenstvím, včetně movitého majetku uloženého
v objektu, vše v k.ú. a obci Náchod. Minimální kupní cena
za nemovitý majetek činí 1 050 000,- Kč. Pevná kupní
cena za movitý majetek činí 9 210,- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů
a na tel. 491 457 280, 737 281 358.

Studio Nico
Nové Město nad Metují, Komenského 63

l Výprodej baterii HOPE sleva 50%
l Prodej koupelnového sanitárního zboží
l Provádíme rekonstrukci bytových
jader a koupelny na klíč
l Při odběru celé
koupelny dle
výběru vana
VAGNERPLAST zdarma.

tel.: 601 341 223
AKCE PRODEJ OTOPNÝCH
TĚLES DO KOUPELEN

ECHO

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

 pro společenství vlastníků
jednotek vč. ekonomiky
(účetnictví)

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
NA RODÁKA PANA
JAROSLAVA CITU
v zasedací místnosti Obecního
úřadu Vysokov v pondělí dne 7.
října od 17:00 hodin do středy
23. října do 18:00 hodin.
Otevřeno: vždy pondělí středa - pátek od 15:00 - 18:00
hodin.

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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OÚ Vysokov ve spolupráci
s obecní knihovnou

energetického poradce XXXII.
Milí čtenáři mého „ okénka“,
dnes jsem si pro Vás připravil
porovnání dvou dodavatelů energií.
Zcela záměrně udělám porovnání
cen u těch, které máte nejblíže tzn.
mají na okrese Náchod „ kamenné
pobočky“. V současné době se jedná pouze o dva dodavatele a to ČEZ
Prodej s.r.o. a Armex Energy, a.s.
Jako model si vezmeme běžný
rodinný dům s roční spotřebou
20MWh plynu a 3MWh elektřiny
na sazbě D02d. Vše vyhodnotím
v cenách roku 2014. Distribuční
a ostatní státem regulované platby
jsou bohužel ještě v cenách roku
2013. Předpokládá se jejich snížení
cca do 10% u elektřiny a cca do 5%
u plynu. Tyto ceny na rok 2014 vydá
ERÚ v listopadu.
Na začátku upozorňuji, že ČEZ
Prodej s.r.o. používá dva ceníky:
pro 1. Rok ceník „A“ a pro 2. rok
mnohem dražší ceník „B“, o kterém
zákazníci nejsou většinou vůbec informováni.
ČEZ Prodej s.r.o.
Smlouva na dobu určitou 24 měsíců
od data zahájené dodávky.

Ceník sankcí.
Celkové roční náklady
(s distribučními platbami a s DPH)
PLYN
30 600,- Kč ( ceník „A“)
(20 MWh) 31 900,- Kč ( ceník „B“)
ELEKTŘINA 16 000,- Kč (Comfort)
( 3 MWh, D02d) -----------------46 600,- Kč („A“ + Comfort)
47 900,- Kč („B“ + Comfort)
ARMEX Energy, a.s.
Smlouva na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
Nemá ceník sankcí.
Celkové roční náklady
(s distribučními náklady a s DPH)
PLYN
26 500,- Kč (program
rodina, senior)
(20 MWh)
ELEKTŘINA
15 000,- Kč
(3 MWh, D02d) -----------------41 500,- Kč
Na těchto číslech a typech smluv
si sami můžete udělat obrázek, která
z těchto dvou firem je k nám zákazníkům mnohem vstřícnější ...
Tak zase za týden 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

Setkání pěveckých Veteráni Josefovem
V sobotu 5. 10. 2013 jste zváni
sborů
Srdečně zveme širokou veřejnost
na přátelské setkání dětských pěveckých sborů Červánek z Červeného
Kostelce a Rolnička z Prahy. Koncert
se koná 5.10. v 18.00 hodin v kostele CČSH v Červeném Kostelci. Sbor
Rolnička patří mezi přední české sbory a koncertoval téměř po celé Evropě i v USA.
V bohatém programu zazní skladby jak starých mistrů, tak soudobých
skladatelů a též úpravy lidových písní.
J.Kubeček

na akci Veteráni Josefovem 2 - Než
vypustíme vodu z chladičů. Start posádek historických vozidel je na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem v 9 - 10 hod. Posádky
projedou trasu přes Žacléř (11-12
hod), Ravelin no. XIV (13-17 hod)
zpět do Dvora. Samotný historický
areál Ravelinu no. XIV bude pro návštěvníky otevřen od 11-17 hodin a je
připraven bohatý kulturní program
včetně dynamických ukázek střeleb
z kasematního kanónu.
(red)

PSÍ DOMOV LUKAVICE & OS PES SENIOR
Vás srdečně zvou u příležitosti

Svátku zvířat (4.10.)
na další

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
& VEŘEJNÉ VENČENÍ
které se koná

v neděli 13. října 2013 od 13hodin
v Psím domově Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
VSTUPNÉ: dárky (něco na zub) pro naše čtyřnohé obyvatele (pejsky i kočičky)
Oslavte s námi Svátek zvířat a přijďte vyvenčit naše pejsky!
Kontakt: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz, utuleklukavice@seznam.cz

V nabídce Informačního centra v Červeném Kostelci je od září
v prodeji nová regionální publikace
s názvem Červený Kostelec v proměnách času. Jejími autory jsou
František Drahoňovský, Josef Pinkava a kolektiv. Publikace je doplněna
bohatou fotodokumentací a rozdělena do třech hlavních oddílů: historie
města, národopis, oslavy 650. výročí
od první písemné zmínky o městě.

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

Okénko

Nová regionální
publikace

E
C
H
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Cyklokoordinátor
Náš titulek sice zní jako rozcvička
pro mluvidla moderátorů a profesionálních spíkrů, ale je to pouze nová
funkce, kterou si vynutil rozvoj cyklistiky a rozšiřující se síť cyklostezek
v našem okolí. A na novou situaci je
nutné reagovat. Příkladem je Nové
Město nad Metují, kde tamní městská rada určila osoby oprávněné
jednat za město v Asociaci měst pro
cyklisty. Z řad statutárních zástupců
určila místostarostku Mgr. Bronislavu Malijovskou, z řad zaměstnanců
města určila cyklokoordinátorem
Ing. Jaroslava Rohulána.

Na špacír do
příměstských lesů
Město Broumov vlastní a spravuje
lesní pozemky, přičemž příměstské
lesy o rozloze 15,5 hektarů jsou prioritně využívané hlavně jako relaxační, naučné a odpočinkové. Jedná se
především o lesy smíšené a listnaté,
s přirozenou skladbou a obnovou.
Díky využití dotačních programů
došlo v letošním roce v příměstském
lese nad řekou Stěnavou k dokončení a vybudování několika lávek
a opravení lesních stezek, vedoucích
od kláštera za textilní podnik Veba
- závod Olivětín, které lze znovu vyžít pro relaxační a sportovní činnost
i jako cyklostezku.
(BN)

Vivat Kaiser
aneb Císařské manévry je název
výstavy, která proběhne od 12. října
do 24. listopadu v Městském muzeu
v Jaroměři. Jejím obsahem jsou manévry, které kdysi pravidelně pořádala armáda rakouskouherské monarchie ve Východních Čechách.

Dolary
pro Tanzánii
V září se uskutečnil další ročník
společensko – charitativního projektu People of Africa aneb Nasajem
s Masajem. Místem jeho konání bylo
českoskalická sokolovna. Výtěžek
z akce ve výši 400 amerických dolarů
poputuje do Tanzánie, konkrétně pak
do vesnice Mto wa Mbu, kde pomůže
tamní škole.

Trochu jiná kuchyně
Vážení přátelé a čtenáři,
Zatím co píši tento článek a recept, za okny cloumá vítr se stromy a počasí je tam vskutku podzimní. Z kuchyně cítím závan burčáku a vzpomínám
na uplynulý víkend, při kterém jsme slavili vinobraní i v naší restauraci. Je tu ale nový měsíc a spousta
novinek, na kterých u nás denně pracujeme. Začali
jsme nabízet opravdové Francouzské obědové menu,
při kterém je našim hostů k dispozici buffet s nabídkou rozlévaného vína a aperitivů. O víkendu na něm
pak nabízíme i rozlévané „šampaňské“. V odpoledních hodinách jsme začali s novinkou, která se nazývá
„Francouzské odpolední čaje“, během nichž podáváme mimo mnoha dalších dobrot také domácí vafle a palačinky. Tato novinka nás
přivedla na akci, kterou plánujeme na víkend 25. - 27. října. Víkend palačinek a vaflí a to jak slaných tak i sladkých. K tomu Vám tedy tento měsíc přináším recept
na palačinku, která je legendou jihu Francie. Tak tento měsíc tedy Crêpes Suzette.

Palačinky Suzette
Suroviny: 100 g másla, 100 g hnědého cukru, 150 ml čerstvé pomerančové šťávy,
2 lžičky strouhané pomerančové kůry, 1 lžičku jemně strouhané citronové kůry, 3
lžíce pomerančového likéru (nejlépe Grand Marnier)
Nejprve si připravte palačinky podle Vašeho oblíbeného receptu. Množství
pomerančového karamelu je přibližně na palačinkové těsto ze 100g mouky. Palačinky si Všechny upečte a pak pokračujte dle návodu.
Na mírném plameni zahřejte hlubokou pánev nebo širší kastrol a za občasného
promíchání v něm rozpusťte máslo spolu s cukrem. Jakmile se cukr začne rozpouštět, zvyšte plamen a pokračujte, dokud směs nezačne bublat, hnědnout a karamelizovat. Trvá to asi čtyři minuty; až ke konci občas promíchejte. Vlijte pomerančovou šťávu, přidejte strouhanou kůru a nechte ještě tři až čtyři minuty probublávat,
aby vše zhoustlo. Přilijte alkohol, pár vteřin prohřejte a snižte plamen.
Do karamelu vložte palačinku a pomocí vidličky ji v něm pěkně ‚vykoupejte‘.
Složte do šátečku a podávejte.
Dobrou chuť Vám přeje Pauline

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

