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HRAČKY U KALÍŠKU
SLEVA 20% LEGO, panenky a přísl.
SLEVA 10% NA VŠE!!!
Akční ceny na široký sortiment zboží

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

WWW.NOVINYECHO.CZ

25 000 VÝTISKŮ

Otevřeno:
PO – PÁ
9.00 – 17.00
SO
9.00 – 11.30

Nová O2 TV
Revoluce v ovládání televize

Náchod,
Volovnice 437

Slevy platné po předložení tohoto kupónu. Platnost kupónu do 17. 10. 2013. Další akce v příštím vydání ECHA.

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

OKNA A DVEŘE
slevy

až

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

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

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

ODDLUŽENÍ
tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54

cen

dle insolvenčního zákona
= jediný zákonný způsob, jak
se vypořádat s dluhy a exekucemi

Přijďte si pro novou O2 TV
do naší náchodské prodejny.

ZASTAVÍME EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy,
blokace účtů atd.)

Palackého 20, 547 01 Náchod, t 491 428 686

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

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848
KOŽENÁ
GALANTERIE

KAMENICE 142,
NÁCHOD
NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339,
NÁCHOD
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BATOHY DOLDY, LOOP

po - pá 9.00 - 17.00
so
8.00 - 11.30

Mistryně světa z Rozkoše
Ve Slovinském
Portoroži se
ve dnech 9. 9. – 13. 9. 2013 konalo
Mistrovství Evropy (ME) v jachtingu
lodní třídy Fireball, kterého se zúčastnilo celkem 63 lodí a v návaznosti
od 15.9. -20.9.2013 pak i Mistrovství
světa. Lodní třída Fireball je spíše
mužskou záležitostí, přesto se závodů zúčastnilo 6 čistě ženských posádek, mezi kterými byla Klára Jandová

a Martina Žáková z TJ SLÁVIA JACHTING Česká Skalice.
ME se jelo za slabého až středního větru a děvčata skončila na druhém místě
za Slovinkami. Mistrovství světa se odjelo snad ve všech směrech a síle větru,
kterou může Portorož nabídnout. Dejme však slovo Martině Žákové: „Tento
závod jsme nezačaly dobře. Po tom, co
to na boční kurz se spinakrem těsně

před nás položila italská posádka, a my
neměly kam v té rychlosti uhnout, jsme
se koupaly také. Druhý závodní den
jsme ovšem měly výbornou formu.
V jedné rozjížďce jsme zajely nádherné
10. místo. Třetí den závodu foukala silná
bora a my trochu válčily. Nakonec ale
vše dobře dopadlo a můžeme se tak pyšnit titulem MISTRINĚ SVĚTA V KATEGORII ŽEN v lodní třídě Fireball.“

V neděli 15. září 2013 se na stadionu na Hamrech v Náchodě konal
1.ročník Česko – polského memoriálu Evropského města sportu 2013
v atletice. Dění na sportovištích zachytil fotoaparát Josefa PEPY Voltra.
Memoriál pořádalo Město Náchod ve spolupráci s atletickou tréninkovou skupinou Jiřího Vondřejce.

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 13. 10. 2013 by se dožil 70 let

pan Stanislav Zvolský z Náchoda.
Zemřel mlád, ale v našich srdcích žije dál vzpomínka
na veselého, pracovitého člověka, spolehlivého
kamaráda a obětavého tátu.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Dcera Eva s rodinou

Kdo měl rád, nezapomene, kdo znal, vzpomene.
Dne 11. října 2013 uplynuly dva roky, kdy nás navždy
opustil náš drahý syn, tatínek a dědeček,

pan Zbyněk Ringel
ze Slavného u Police nad Metují.
S láskou na něho vzpomínají maminka,
bratr a děti Zbyněk, Daniela, Miloslav

Oslava výročí
Osmdesát let od prvního otevření školy oslaví v říjnu letošního
roku Základní škola T. G. Masaryka
v Náchodě. Ve dnech 21. 10. - 25.
10. proběhne den otevřených dveři,

generální zkouška vystoupení žáků
pro rodič (středa od 17 hodin), slavnostní program pro pozvané hosty
(čtvrtek v 16 hodin) a páteční oslava
pro žáky.
(r)

e-mail: echo@novinyecho.cz

Polsko – český
audioprůvodce
Stále se vám nedaří orientace
v městech našich polských sousedů?
Pomoci vám může nejmodernější
technologie – CITY WALK polsko
– český audioprůvodce, který vás
například hravě provede polským
lázeňským městem Duszniki Zdrój.
Jedná se o bezplatnou aplikaci pro
chytré telefony a tablety na platformách IOS, Android a Windows
Phone. Do systému je vestavěn GPS
lokátor, který vás v Polsku lokalizuje a jako průvodce vám představí 20
pamětihodností města. Bližší info
získáte na adrese: www.duszniki.pl

Královna
slavnosti
V České Skalici se uskutečnily
tradiční Jiřinkové slavnosti. Součástí akce bylo i vyhodnocení nejkrásnější jiřinky pro nadcházející rok.
V konkurenci 150 vystavovaných
druhů se květinovou královnou
slavností stala dekorační jiřinka
Premia XVIII.

Koloběžkaři se sjeli na Broďák
Nultý ročník srazu koloběžkařů, který pořadatelé uspořádali dle
svých slov, „aby se před blížícími
se závody psích spřežení nenudili,“
oficiálně odstartoval v sobotu 21.
září dopoledne, na kdy organizátoři

připravili několik dovednostních
a rychlostních soutěží. Po obědě
se velká část koloběžkařů vydala na spanilou jízdu na náchodský
zámek, a aby se Červenému Kostelci předvedli, vzali to fanoušci

koloběžek přes červenokostelecké náměstí T. G. Masaryka. Kolem
čtvrté hodiny odpolední se výprava vrátila do svého zázemí, ale její
účastníci příliš nezaháleli. Dobrovolníky čekal závod štafet, a především královská disciplína, skok
na koloběžce do ledového rybníku.
„Když jsme tuhle šílenost na jaře
vymysleli, počítali jsme s dvaceti až
třiceti účastníky. Přijelo jich kolem
stovky, což je fantastické,“ zhodnotil účast jeden z pořadatelů, Jaromír Hanuš. Pozoruhodné bylo, že
zastoupení tu měly všechny věkové
kategorie. „Každý si myslí, že koloběžka je pro děti. Není, koloběžka je
hlavně pro dospělé. A za sebe bych
řekl, že může směle konkurovat kolům,“ dodal vedoucí M. C. Metuje.
Kdo nevěří, bude mít – možná –
příležitost vyzkoušet si jízdu na koloběžce na Brodském i příští rok.
Foto: Tomáš Kábrt

Zlatí judisté
V sobotu 21. září se do rumunského Aradu sjeli mladí judisté
z celé Evropy. Na rumunských tatami se představili také zástupci SKP
Judo Náchod. Do nominací českého žákovského výběru se dostali
v kategorii MU 11, Kevin Hrnčíř

do 24kg a Tobiáš Hrudka do 42kg.
Konfrontace s evropským judem,
jinými pravidly, vedla k tomu, že si
kluci sáhli až na samé dno svých sil.
V každém případě svoje vystoupení na takto vysoké soutěži zvládli
na jedničku.

Slavnostnímu předávání medailí z rukou předsedy oddílu Milana Němečka
přihlíží hejtman Lubomír Franc

Kevin po tvrdých bojích a zranění kolena obsadil neuvěřitelné 1.místo!! Ve stejných šlépějích
za ním kráčel i Tobiáš, který bohužel ve finálovém zápase podlehl závodníkovi z Polska a Tobiáš se musel spokojit s vynikajícím druhým
místem. Dalším velkým úspěchem
na tomto turnaji bylo vyhlášení českého výběru mláďat v kategorii FU
a MU 11, nejlepšími a nejúspěšnějšími judisty turnaje.
Další soutěží, které se mladí judisté zúčastnili v sobotu 28.září
v Broumově, byl Mezinárodní turnaj judo o Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje. SKP Judo
Náchod nasadil do bojů dva své zástupce. V kategorii MU 9 do 30kg
se na broumovské žíněnky postavil
Adam Kinč. Své soupeře prakticky
nepustil do žádné akce a právem
ve své kategorii zvítězil a obsadil
tak 1.místo. Druhým nasazeným
judistou byl Kevin Hrnčíř v kategorii MU 11 do 24kg, který také získal
zlatou medaili.
(red)

Tel./Fax: 491 424 522
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RD v řadové zástavbě v Náchodě
na Kramolně. Rozsáhlá rekonstrukce
v roce 2009, moderní kuch. linka, propojení kuchyně s jídelnou, upravený
obývací pokoj, výměna oken, dveří,
oprava prádelny, podlahové krytiny,
nový kombinovaný kotel Vailant.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují Spy, zahrada, garáž s dílnou ...........................1 090 000,- Kč
Venkovská usedlost ve Spytě – Česká Skalici, obytná část 6 místností ...........................2 300 000,- Kč
Chalupa v obci Pěkov u Police nad Metují v rekonstrukci, zahrada 1 449 m2 ......................390 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ..................................995 000,- Kč
Byt 3+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Náchodě ulice Bílkova ..........................................850 000,- Kč

Z BABIČČINA
RECEPTÁŘE
Dnes nabízíme

CHLUPAČKY S UZENÝM MASEM
A KYSANÝM ZELÍM
Budeme potřebovat následující ingredience: 500g syrových očištěných brambor,
2 brambory vařené, 1-2 vejce, lžičku soli, 2 polévkové lžíce hladké mouky, strouhanku dle potřeby, 0,5-1 dcl horkého mléka, 500 g kysaného zelí, 500 g uzeného masa
(plec, krkovice, bok).
Na chlupačky s uzeným masem jsme se jako děti strašně těšily. Uzené bylo vždy
domácí a babička vše udělala do jednoho hrnce. My všichni jsme zasedli společně
ke stolu, každý si nabral, kolik chtěl, popřáli jsme si dobrou chuť… Pak už nikdo
nemluvil, protože jsme si všichni spokojeně pomlaskávali. Dnes společný oběd
často v mnoha rodinách chybí. A to je škoda.
No a pokračujeme dál. Syrové brambory nastrouháme, přidáme 2 uvařené nastrouhané brambory a vše spaříme horkým mlékem (brambory potom nečernají). Přidáme vejce, sůl, mouku a strouhanku dle potřeby - to aby těsto bylo tužší.
Babička říkala, že tam moc mouky nedává, aby knedlíčky nebyly betonové. O to
více ale dala strouhanky.
Těsto si položila na prkénko nebo ho někdy nechala v misce a kávovou lžičkou
vykrajovala nočky. Ty házela do vařící osolené vody. Do pekáče nebo kastrolu si
babička Boženka nakrájela cibuli, uzené a přidala kysané uvařené zelí. Chlupačky vyndávala, propláchla a dala ihned do pekáče, promíchala a postavila na stůl.
Ostatní si už asi dokážete představit… Nikdy nic nezbylo.
Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz
Společnost BATIST a.s. ve spolupráci s Davidem Novotným
si Vás dovolují pozvat na ﬁnálový večer BATIST MEDICAL
Part of OneMed Group

NEJSESTŘIČKA 2013
Který se koná 19. října 2013 od 19 hodin
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Zajištěn je bohatý kulturní program.
Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.

Šikovní truhláři z Nováče
Ve dnech 17. 9. - 20. 9. 2013 proběhlo na výstavišti PVA EXPO Letňany v Praze finále 17. ročníku soutěžní
přehlídky učňovských dovedností
SUSO 2013, konané jako doprovodný program stavebního veletrhu
FOR ARCH 2013. Tohoto finále se
zúčastnilo 10 dvoučlenných vítězných družstev z jarních regionálních
kol Čech, Moravy a Slovenska. Jako
nejlepší družstvo královéhradeckého
regionálního kola se zúčastnili žáci 3.
ročníku oboru truhlář novoměstské
školy SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město
nad Metují, Drahomír Doležal a Jan
Kosinka. Co bylo obsahem náročného
čtyřdenního klání? Výroba zahradního květinového stolku, dále zhotovení tzv. „zouváku“ na obuv pomocí

elektronářadí od firmy Mafel a rovněž
tradiční test teoretických vědomostí. Našim hochům se zadařilo nejen
v praktické, ale i v teoretické části
a zaslouženě se mohli radovat z pěkného čtvrtého místa, přičemž od třetí
příčky je dělil jediný bod. Také musíme zmínit charitativní ráz akce, neboť ručně vyrobené květinové stolky
poputují do dětských domovů a tzv.
„zouváky“ na boty zase jistě ocení senioři v domově důchodců. Na závěr
už zbývá jen popřát našim úspěšným
žákům, aby se jim takto dařilo i v jejich budoucím profesním životě. Věříme, že i nadcházející ročníky této učňovské soutěže budou pro naši školu
úspěšné.
Petr Prušinovský, Ing. Jiří Jirman

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Z almary dědy Jeana Díl 2. Calvados

Okénko
energetického poradce XXXIII.
Vážení čtenáři,
jedním z letošních fenoménů na poli
energetiky staly e- aukce pořádané většinou
obcemi a městy .
Protože naše poradenská firma tyto zkušenosti z e-aukcí bedlivě sleduje, tak přišla
s vylepšením, které mnohem více ochraňu-

je odběratele. Jedná se o metodu tzv. „hromadných poptávek“. Požádal jsem našeho
odborníka na tuto problematiku ing. Miloslava Pulkerta, aby Vám umožnil srovnání
těchto alternativních cest, jejich výhod, nevýhod, rizik apod.
JSOU e-AUKCE BUBLINA ?

Hromadné nacenění nebo E-aukce?
Hromadné nacenění

E-aukce

Zákazník se dopředu zavazuje
nakoupit elektřinu a plyn.

Zákazník se dopředu zavazuje
nakoupit elektřinu a plyn.

Není dopředu znám vítězný dodavatel, ale
je dopředu udělán výběr vyzkoušených
seriózních dodavatelů. A proto je možné
zajistit stanovení požadavků ve smlouvách
a obchodních podmínkách ve prospěch
zákazníka (ukončení smlouvy, bez automatické prolongace, žádné sankce, přesně
určená doba trvání smlouvy…)

Není vždy dopředu znám vítězný dodavatel, tedy ani parametry smlouvy a obchodních podmínek. Není vždy možné
zajistit stanovení požadavků ve smlouvách
a obchodních podmínkách ve prospěch
zákazníka.

S dodavateli se vyjednává cena i smluvní
a obchodní pomínky pro zákazníky, kteří
se do hromadného nacenění zapojili.

S dodavateli se nevyjednává,
rozhoduje jen vítězná cena v e-aukci.

Žádné sankce a pokuty.

Vysoké pokuty a sankce za nepodepsání
smlouvy vítězné nabídce.

Lze ovlivnit další cenové položky dopředu
(stálý měsíční plat, kapacitní složka)

Hrozí nekontrolovatelné prolongace (automatické prodloužení smlouvy za dopředu
neznámých podmínek)

Individuální přístup k zákazníkovi, ochrana před zavázáním zákazníka smluvním
vztahem, pro který není právně připraven.

Absence individuálního přístupu. Hrozí
zavázání zákazníka smluvním vztahem,
pro který není právně připraven.

Fyzická dosažitelnost konkrétního
energetického poradce (poradenské
kanceláře).

Není zajištěna fyzická dosažitelnost
energetického poradce nebo
poradenské kanceláře.

Trvání smlouvy vždy do konce
kalendářního roku (maximální délka
trvání smlouvy 12 měsíců).

Trvání smlouvy 24 měsíců od data
zahájení dodávky.

Zajištění dlouhodobého servisu
(převody odběrných míst, pomoc při
řešení reklamací).

Bez servisu – zákazník je pouze
v rukou dopředu neznámého
dodavatele.

Všichni budou mít po ukončení prvního
roku stejné startovací podmínky.

Není možné zajistit pro všechny účastníky
stejné startovací podmínky.

Pečlivě zvažujte, ptejte se organizátorů, než se upíšete !!!
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

TŘESTE SE, PROFESIONÁLOVÉ….
Koncem září se konalo v německém
– Eilenburgu, 26.9.2013, Mistrovství
světa amatérů WUAP v benchpressu.
A samozřejmě nemohl zde chybět náchodský borec Jiří Havrda. A jak se mu
tentokrát dařilo? Je jisté, že mezi ostatními závodníky nenalezl konkurenci
a vytvořil světový rekord vzepřenými
350 kg. Stal se tak absolutním vítězem,
když vzepřel největší váhu v celé soutěži. Za sebou nechal s 340 kilogramy
reprezentanta z Ameriky a Francouze,
který vzepřel 330 kg. Toto mistrovství
Jiří pojal jako svou průpravu na Mistrovství světa profesionálů, které se koná
ve dnech 26. 10. až 2. 11. 2013 v Praze.
Jirka si váží všech, kteří mu vyšli vstříc,
aby mohl vycestovat a sklízet úspěchy.
RENOIL CZ s.r.o. Air power - series MS Nářadí Náchod, GEMS – diamanto-

vé šperky Nové Město n.Metují, Mošna
a.s. Červený Kostelec, Ložiska - hydraulika velkoobchod Náchod - Vít Jirásek,
SVC Náchod Vladimír Vitver, Výrobní
družstvo Sněžka Náchod, RD FINAL
STAV s.r.o. - stavební firma, Rivet factory, Bar Skála Trutnov - Náchod, Profi
energy, ELPRO systems, Petr Pultar
- Niki, RENIOL CZ s.r.o., Silver Gold
a.s., Philipp - sportovní trávníky Zdeněk Philipp. Všem patří veliký Jirkův
dík, stejně jako veliký vděk manželce
Lence za podporu A nezapomíná ani
na Karla Mikeše a Honzu Rouska, kteří
stojí po jeho boku....
Zpracovala Laďka Škodová, foto archiv Jiřího Havrdy
Mediální partnerem Jiřího Havrdy
jsou již dlouhá léta noviny Echo. Více
na www.novinyecho.cz – Echo Plus

Vážení přátelé dobrého jídla a pití,
vracím se zpátky s dalším dílem našeho speciálu o francouzských likérech a nápojích. Za několik návštěv
Francie jsem si stihnul všimnout,
že se mnoho zeleniny a ovoce sklízí
o něco déle než u nás. Dopoledne
jsem trávil s dědou Jeanem na zahradě a užíval si pohody, která na mě
na francouzském venkově vždycky
dýchne. Množství dědových slov,
kterým jsem stejně vůbec nerozuměl, se hromadila, než jsme se dostali
ke krásně zaoblené láhvi.
Calvados – jablečná pálenka, rozhodně není tak jednoduché pití jak
by se zdálo. Tak jako všemu dodávají
i tomuto nápoji Francouzi krásnou
eleganci. Proto je také tento nápoj
chráněn již od roku 1942 označením
AOC a jméno „Calvados“ smí používat pouze jablečná pálenka vyrobená
z jablek v dolní Normandii na severu
Francie. V tamním okrese, který se
také nazývá Calvados, roste přes 200
druhů jablek, ze kterých tamní výrobci tohoto destilátu využívají přes stovku z nich. Jablka jsou sesbíraná a namíchána podle chuti a obsahu cukru.
Jablka se pak nechají zkvasit a vypálit
do výsledného produktu, kterému se
říká „eau de vie“. Tento destilát se pak

plní do dubových sudů, kde se nechává zrát po dobu minimálně dvou
roků. Tento výsledný nápoj se pak
může nazývat Calvados.
Calvados se dále dělí podle doby,
kterou strávil v oněch dubových sudech. Základní nápoj zvaný „Fine“
byl v sudech minimálně dva roku.
Další v řadě jsou pak označení
„Réserve“, V.O. (nebo V.S.O.P.) a X.O.
u kterých se minimální doba zrání
vždy zvýší o jeden rok – 3,4 a i více
než pět let může tento nápoj strávit
ve svých sudech. S přibývajícím věkem ztrácí Calvados aroma alkoholu
a nabírá na aroma jablek, sušených

meruněk, ořechů a vzácně i čokolády. Jeho barva se s věkem také mění.
Zrovna „narozený“ nápoj má světle
zlatou barvu, která se přetváří do zlaté a končí na tmavě hnědé s oranžovými odlesky.
Calvados se nedoporučuje pít
na led anebo v zahřáté sklenici. Nejlepší je pít calvados jako aperitiv nebo
digestiv při přirozené pokojové teplotě. Velmi populární je i „mezi chod“,
který se nazývá „le trou Normand“.
Jablkový sorbet (vodová zmrzlina)
se podává s malou porcí Calvadosu
a jeho konzumací se znovu otevírá
lidský apetit. Proto je většinou podávaný po hlavním chodu, před dezertem. Velmi obvyklé je také podávání
Calvadosu ke kávě, při které se napijete kávy a do ještě zahřátých úst pak
připíjíte náš nápoj.
Několik druhů Calvadosu a mnoho dalších Francouzských specialit
můžete ochutnat v naší restauraci
Babiččina Zahrádka v České Skalici v ulici E. Beneše pod náměstím
směrem na Jaroměř. Další informace
o nás se pak dozvíte na webu www.
babiccinyzahradky.cz
Mnoho šťastných gurmánských
cest Vám přeje, Jakub Bors,
Restaurace Babiččina Zahrádka

Slavnost stromů
Centrum rozvoje České Skalice
se i v letošním roce připojí k oslavám svátku stromů a zeleně. Již 11.
ročníkem proběhne Slavnost stromů v sobotu 19. října od 14 hodin
v tamní Vile Čerych. Součástí oslav
bude i kulturní program: Prvorepubliková kavárna, prezentace Veteran Car Clubu Dvůr Králové n.L,
vystoupení dívčího saxofonového
kvarteta ZUŠ Úpice a dobové melodie v provedení flétnistek pobočky
ZUŠ Česká Skalice.

Změna
parkování
Na třech parkovištích v Červeném Kostelci je od října zaveden
režim omezeného parkování (prostřednictvím parkovacích kotoučů). Tamní městská policie by měla
být do konce října ještě relativně
vstřícná a řidičům bude domlouvat, od 1. listopadu však již nastoupí pro neukázněné řidiče sankce až
do výše 2000,-Kč.

Na téma náchodské lesy
Dne 4. října se setkal starosta
města Náchod Jan Birke s vědeckým
pracovníkem Výzkumného ústavu
lesního hospodářství a myslivosti,
Výzkumné stanice v Opočně doc.
RNDr. Marianem Slodičákem, CSc.
Tématem rozhovoru bylo hospodaření v městských lesích. Setkání
se zúčastnil také ředitel Lesů města Náchoda Ing. Josef Hašek, který
seznámil doc. Slodičáka se strukturou firmy a jejím fungováním.
Při prohlídce části městských lesů

doc. Slodičák ocenil doplnění vycházkových tras pro občany Náchoda o řadu drobných staveb jako
jsou lavičky a odpočinkové altány,
které vedení lesů staví a udržuje
na vlastní náklady. Doporučil řediteli lesů, aby se obrátil na radu
města, zda by alespoň část zisku
společnosti nemohlo být investováno právě na údržbu a doplňování těchto staveb zatraktivňujících
městské lesy pro své návštěvníky.

Výuka ekologie v Ratibořicích
Naše škola před čtyřmi léty uskutečnila projekt Zelené Ratibořice,
jehož cílem bylo poznat stromy
v parku. A že jsou tam překrásné
exempláře dřevin, některé pocházejí
z původní výsadby před dvěma sty
roky!
Letos studenti 2. ročníku v rámci výuky ekologie za pomoci mapy
a atlasu dřevin parku sami vyhledávali stromy s barevnými listy, původní dřeviny, měřili obvod největších stromů a hledali původ dřevin
podle světadílů, počítali druhy lip
a javorů a zabývali se i vysvětlováním českých názvů. Pomocníkem
byly nainstalované informační pulty s fotografiemi a úvodní procházka parkem s paní učitelkou Malinovou, která projekt s bývalými
studenty školy prováděla.

Studenti našli krále parku, kterým je jasan s obvodem kmene
přes sedm metrů, poznali čtyři druhy lip a 5 druhů javorů. Zjistili, že

v parku jsou
dřeviny ze všech kontinentů,
pochopitelně
mimo Antarktidu. (red)

PROSADÍME DOBŘE
FUNGUJÍCÍ STÁT
Každý fungující stát musí plnit základní funkce
ve vztahu k občanům. Volební program České
strany sociálně demokratické je zaměřen právě na prosazení dobře fungujícího moderního
státu. Zahrnuje vytvoření nových pracovních
míst, zlepšení výběru daní, zpřísnění kontroly
kvality potravin. Nezapomíná ani na důslednou kontrolu a regulaci cen energií a vody.
Chceme prosadit zvýšení minimální mzdy, zaměřit se na pomoc mladým rodinám a garantovat každému důstojné stáří. Klíčovou oblastí
je kvalitní a dostupná zdravotní péče. Pro naše
děti chceme dobré školství a pro všechny obyvatele bezpečnost v jejich městech a obcích.
Nejsme spokojeni se současnými zákony, které se týkají lichvy a činnosti exekutorů. Pojďme
změnit to špatné, co v naší zemi komplikuje
život širokým skupinám obyvatel a prosaďme
stát, který bude občanům oporou!
Jan Birke,
jednička kandidátky ČSSD
do Poslanecké sněmovny PČR
za náchodský okres

Jan Birke - starosta Náchoda

PharmDr. Jana Třešňáková
radní Královéhradeckého kraje

Pavel Hečko
místostarosta Meziměstí

Ivana Tomková
zaměstnanec samosprávy
krajského úřadu
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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

Prodej pozemků v Náchodě

Do 500 m se nachází:
• Zimní stadion • Tenisové kurty • Fotbalový stadion
• Nemocnice • Domov důchodců • Řeka Metuje • Bankomat
• Supermarket Albert • Supermarket Penny Market • Lékárna
• Obchodní akademie • Poliklinika • Česká pošta
Celkem 10089 m2 určených pro stavbu RD
Realitní kancelář RENO

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

info@reality-reno.cz
tel.: 602 348 139
orů
Podnikatelé všech ob
!
PŮJČTE SI
Volejte ZDARMA

800 808 809

www.potrebuji-penize.cz

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

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

Boltjes International

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

spol. s r.o.
Lhota 376, Červený Kostelec
Nadnárodní výrobní společnost, která se specializuje na dělení, ohýbání, tváření a spojování
trubek a profilů především pro topenářský, automobilní a medicínský průmysl

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC STROJŮ
do vícesměnného provozu

Požadavky:
ukončené SOŠ / SOU • strojírenská praxe • vysoké pracovní nasazení
Kontaktní osoba: Michaela Leugnerová,
Tel. 491 467 083, email: m.leugnerova@boltjesgroup.com

VÝZVA
Našly se
4000,- Kč

Volejte 777 855 455

Řešetova Lhota 65,

www.bazenymachov.cz

Náměstí TGM, č. p. 82
Dvůr Králové n./L.
tel.: 775 777 073
www.trigareality.cz tel.: 774 777 073

TRIGA REALITY
realitní kancelář nabízí:

Rodinný
dům po rekonstrukci
v Červeném
Kostelci
- Lipky. Dům má dvě samostatné bytové jednotky 2+kk (90m2 a 48m2).
Zahrada 752m2, dvě garáže a terasa.
CENA: 2.330.000,- Kč

Rodinný dům
v Červeném
Kostelci
3+1 s možností podnikání, dvě velké dvougaráže (103m2)
a dílna (100m2) , přímo u hlavního tahu
na Hronov. Pozemky jsou 542m2.
CENA: 1.990.000,- Kč

Rodinný dům po kompletní rekonstrukci
3+1 – Náchod. Zastřešená terasa,
jezírko, zahrada 674 m2, oploceno.
CENA: 2.850.000,- Kč

Pozemek s krásným výhledem
Malém
v
Poříčí nedaleko Náchoda.
Svažitý pozemek má 1383m2. Je zde
elektřina 380V, městská voda i studna,
která v poslední době nebyla využívaná
a kanalizace. CENA: 419.000,- Kč

Dům
se
dvěma bytovými jednotkami 3+1
(2x 120m2)
a
garáží
v Náchodě. Půda s možností další
vestavby, 4 sklepy, pozemek 195m2.
CENA: 2.390.000,- Kč

Chalupa
a roubenka
ve Slatině
nad Úpou
– Končiny.
Jedná se o komplex dvou nemovitostí
propojených stodolou. Možnost odprodeje pozemků cca 5 ha.
CENA: 1.290.000,- Kč

Stavební pozemek Spy
u Nového
Města nad
Metují, 500
2
m . Mírně svažitý, elektřina a kanalizace
jsou u pozemku, voda na pozemku. Přístup po obecní komunikaci.
CENA: výrazná sleva 99.000,- Kč

Rodinný
dům 4+1–
Š o n o v
u NMnM.
2x garáž,
2x
stání
pro auto, pergola s udírnou a krbem,
bazén, dřevník, sušárna, zahrada
CENA: 2.590.000,- Kč
1372m2.

Krásný,
udržovaný
byt 5+1
v Náchodě
– družstev2
ní, 88m , 4.p z 5-ti,lodžie, po celkové
rekonstrukci (koupelna, kuchyně, pl.okna, podlahy, dveře).
CENA: 1.090.000,- Kč
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
* Pronajmu pěkný byt 1+1 41m2 v 3.NP
v Náchodě u nemocnice. Byt po celkové rekonstrukci, zděné jádro, rohová vana, nová
kuch. linka, bezp. dveře, oddělené spaní.
Dům po kompletní rekonstrukci, zateplen,
plastová okna, nové balkony JZ orientace.
Vratná kauce. Tel. 721 435 426
* Sháním byt v Náchodě 2+1 nebo 3+1 spíše
centrum. Nabídněte: 775 777 073 Děkuji.
* Pronajmu 1 + k.k. 31 m2, Běloveská ul 10.
podlaží, částečně vybavený, obýváková stěna, pračka, kauce podmínkou, nájemné 5.500
včetně energií. Tel: 605 517 582
* Pronajmu byt 3+1 v RD na okraji Náchoda v Třešínkách, nájem + inkaso 7 tis.Kč.
TEL.: 774 407 168 večer
* 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.
* 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
* Pronajmu byt 3+1 v Č. Kostelci. Zděný
dům v lokalitě u Divadla J.K.Tyla. Pěkné místo s možností parkování. Tel. 608 933 808
* 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
* 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
* Nabídne někdo byt 2+1 i menší 3+1
ve Dvoře Králové nebo okolí? Možno i Trutnov. Tel.: 774 777 072
* 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 zařízený byt 1+1 v centru Náchoda, možnost parkování na dvoře, cena
dohodou. Nutno vidět. Tel. 604 75 73 00
* Pronajmu dlouhodobě cihlový byt 3+1
v Náchodě na Brance. Tel. 732 167 291
* Dlouhodobě pronajmu družstevní byt 3+1
Náchod Plhov, cihlový dům, cena dohodou.
Nutné vidět. Solidní jednání. Tel. 491 422 144
* Pronajmu byt 3+1, 75m2 na klidném místě v Červeném Kostelci. Cena 5.000 Kč. Tel.
776 824 341
* Prodám byt 2+kk - 40 m2, cihla, v OV,
v Náchodě. Nová kuchyň, plyn. kotel s topením, plast. okna. Cena 670 000 Kč, tel.
777 084 912
* 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
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě
ve Studnicích 6 km od Náchoda. Povinná
kauce. Tel. 608 869 885
* 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 byt 1+1 a garsonku v Náchodě.
Povinná kauce. TEL.:608 869 885
* 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
* 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
* Hledáte pronájem bytu v Náchodě? Nabízím částečně zařízený. Cena nájmu a zálohy
na poplatky 5.800,- Kč. Jistina dohodou. Tel.
491 426 791, 776 166 328

e-mail: echo@novinyecho.cz

* 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 v centru Červeného Kostelce - 1+1, cca 40 m2, plast. okna, po rekonstrukci, nájem 4000,-Kč + inkaso, kauce
12 000,-Kč. Tel. 604 774 115
* 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
* 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
* Prodám slunný družstevní byt v Náchodě, ulice Bílá 1.patro. Velikost 1+1. Tel.
739 596 803
* Prodám slunný družstevní byt v Náchodě, ulice Bílá 1.patro. Velikost 1+1. Tel.
739 596 803
* 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 garzonku s balkonem v Náchodě. Tel. 608 66 77 32
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově ve středu
města s garáží a zahradou. TEL.:602 364 692
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě
ve Studnicích 6 km od Náchoda. Povinná
kauce. Tel. 608 869 885
* 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
* Prodám slunný DB 3+1 v Novém Městě
nad Metují -Malecí. Tel. 606 631 677, RK
nevolat. Cena 899.000,-Kč.
* 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/, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3 + 1 Broumov,
Křinická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč
495 tisíc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* 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
* 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
* 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

NEMOVITOSTI
* 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 RD v Náchodě na Klínku, úžasný výhled. Kompletně podsklepený, 1.NP
koupelna, WC, kuchyň + 3obytné pokoje,
balkon. 2.NP (podkroví) koupelna + WC,
kuchyň, 3obytné pokoje, balkon, terasa.
Dům je kompletně zateplený, nová plastová
okna, nová střecha, topení ÚT - plyn. Pozemek 617m2. Cena 3.950.000,-Kč Mobil
602 363 759
* Prodám pozemek poblíž Náchoda s atraktivním panoramatickým výhledem. Tel.
774 311 404, RK nevolat
* Pronajmu RD (po rekonstrukci, s menší
zahradou) v Mezilesí u Nového Města n.M.,
s možností odkoupení. Tel. 776 022 422
* Prodám RD v centru Hronova se zahradou
- klidné místo za divadlem. TEL.: 608 748 973
volejte do 20.hodiny, RK NEVOLAT!

Tel./Fax: 491 424 522

* Prodám zahradu v OV v Polici nad Met.
Pod Havlatkou, 350 m2, chata, kamenný
sklap, skleník, el. proud 220 V a pitná voda.
Cena dohodou. Tel. 607 951 833
* Prodám stavební pozemek o výměře
400m2 v atraktivní lokalitě Jiráskových skal
(Bischofstein). Tel. 773 265 507. RK Nevolat!
* Pronajmu nebo prodám garáž v Hronově
- Bosně. TEL.:777 23 21 22
* 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 stavební parcelu ve Velkém Poříčí. Tel. 608 841 911 volat PO-PA 17.-19. hod.

SPECIALISTA
NA PRODEJ
A PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ
www.realitykralovska.cz

mobil: 602 440 178
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2,
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* 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 RD v centru Náchoda, klidné
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
TEL.:724 214 538

NEBYTOVÉ PROSTORY
Obec Borová u Náchoda nabízí k pronájmu pohostinství Více informací: www.
borovaunachoda.cz Tel: +420 603 569 862
* 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.
* Nabízíme k pronájmu prostor v centru
Náchoda. Vhodné pro kosmetické provozovny(kosmetika, masáže, kadeřnictví), nebo
i pro jiný druh podnikání.Nájem 3500 Kč/
měsíc. Tel.739 464 518
* 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
* 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 (více kanceláří, kuchyňky, komplet zázemí) v centru
města Náchoda, roh náměstí, vhodné jako
kanceláře, ateliér, ordinace, školící prostory,
call centrum. Tel. 776 622 776

PRODÁM
* Prodám krmnou mrkev 4,-Kč/kg - Náchod. TEL.:724 519 627
* Prodám varnou desku - 4 plotny. Ještě zabalená... Sleva 50 %. Tel. 603 266 454
* Prodám stavební míchačku + vrátek.
TEL.:608 748 973
* Prodám vývěsní skříňku - kov 80x60 cm,
novou montážní brašnu, nový prac. kabát
zimní vel.52, prac. rukavice kožené i zimní,
bet. dlažba pískové a černé kostky + obrubníky - 4 m2. TEL.: 607 133 733
* Prodám různé stavební vybavení - vrátek, lešeňové kozy, rozvaděč, trubkové lešení
a jiné. TEL.:777 23 21 22
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Sháním ke koupi rodinný dům formou nájmu. Kontakt: 604 395 472
* Koupím dům v České Skalici a přilehlém
okolí, nabídněte prosím. Tel: 774 777 073
* Prodám objekt na Vysokově u Náchoda.
Stavební pozemek o výměře 1089 m2 z toho
zastavěná plocha cc 900 m2. Divadelní sál,
výčep a další prostory dosud využívané k různým kulturním akcím v obci. Rekonstrukce,
případně opravy objektu jsou nutné. Možnost
využití, od bydlení až po skladovací prostory. Cena k jednání na tel.č. 606 951 546 RK
nevolat!

str.

* Prodám PC stůl, jako nový, buk,
72x40x100 cm. 500 Kč. Tel. 776 727 901
* Prodej palivového dřeva, u Nového Hrádku. Tel. 777 690 390

KOUPÍM
* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM.
TEL.:724 020 858
* 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 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 veškeré starožitnosti např. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice,
knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku.
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Vykupuji větve stříbrného smrku a tújky.
tel. 776 146 173
* 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 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

RŮZNÉ
* Hledám brigádníka na příležitostné práce. Tel.: 608 257 716
* Připravím na maturitu z ANJ, doučím
a procvičím probíranou látku. Jen pro slušné, snaživé a pravidelně chodící. leskojanek@
gmail.com
* Založme spolu klub Moudrého stáří. Věk
60 + Tel. 604 963 822
* Nabízím doučování - výuku anglického jazyka, mám státní i mezinárodní zkoušky z Aj,
VS. Tel: 737 515 785
* Doučování španělštiny. Nové Město nad
Metují a okolí. Tel. 721 990 902
* 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

AUTO - MOTO
* Prodám zimní pneu 155/70 R13 na třídírových discích na Peugeot 106 (Citroen)
500,-Kč/kus. TEL.:728 982 095
* 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

Zdraví má novou přezdívku-KYANI:

www.kyani-produkty.cz
Firma NON STOP EXPRES s.r.o.
nabízí zpracování daňové evidence,
podvojného účetnictví a vedení účetnictví
společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Tel. 777 643 907.

RYCHLÉ PŮJČKY
VOLEJTE KDYKOLIV
PRO ZAMĚSTNANÉ,
NA MD I NEZAMĚSTNANÉ.

TEL.:722 732 992

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Horní Radechovou.
3x měsíčně (pátek, sobota).
Více info na tel. 602 103 775
(PO-PA 8-17 hod.) nebo
e-mail: echo@novinyecho.cz

BISTRO U SKLENÁŘŮ
v Náchodě Vás
srdečně zve na:

VEPŘOVÉ HODY
ve dnech 17. – 18. 10. 2013
vždy od 11:00 hod
v pátek večer živá country
hudba
rezervace tel. č. 605 547 719
točené pivo PRIMÁTOR 11°
KRAKONOŠ 12°
nekuřácké prostory
pro kuřáky vytápěná terasa.
Prodejna s elektrospotřebiči

přijme spolehlivého
prodavače
příjemného vystupování,
technického zaměření se znalostí
práce na PC. Pohyblivá prac.
doba. Kontaktní mail:
jakukahu@seznam.cz

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO pro oblast
František v Novém Městě nad
Metují. 3x měsíčně v pátek, sobota. Více info na tel. 602 103 775
(PO-PA 8-17 hod.) nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

Město Náchod prodá výběrovým řízením
formou obálkové metody:
Běloveská ul. - bývalý prodejní stánek spolu se stavební
parcelou č. 2765 v k.ú. Náchod (za restaurací Pod Montací).
Vyvolávací základní cena 250.000,- Kč.
Ukončení přijímání nabídek do výběrového řízení
31. 10. 2013 ve 13:00 hod.
Obálku s nabídkou v levém horním rohu označit :
Výběrové řízení – stánek Běloveská – neotvírat
Žádost adresovat na MěÚ Náchod, Odbor správy majetku
a financování, Masarykovo nám. 40, Náchod
Prohlídku objektu, informace o řízení na tel. 491 405 233(237)
nebo e-mail: gustav.sourek@mestonachod.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

KOMPLETNÍ ÚDRŽBA
ZAHRAD 724 173 560
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.- Pekařství u Kubíčka

– hledají partnery pro franšízový projekt.
Chcete se při vlastním podnikání spolehnout
na podporu silného a stabilního partnera
se zkušenostmi i tradicí?
Hledáme podnikavé a spolehlivé
OSVČ s vlastním ŽL pro projekt
v Náchodě a Hronově.
Kontaktní osoba:
Pavel Hylský Tel.: 777 765 914

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

V pondělí 30. září 2013 byla
za účasti řady hostů slavnostně
otevřena nová třída mateřské školy v příměstské části Lipí, která je
odloučeným pracovištěm Mateřské
školy v Náchodě Vančurově ulici.
Symbolickým prvním zazvoněním
zahájila provoz této třídy místostarostka Drahomíra Benešová.
Třída vznikla jako reakce vedení města na velký počet nepřijatých
dětí do mateřských škol v Náchodě.
Náchodští radní tak využili nabídku
manželů Kozákových, kteří zrenovovali budovu na Lipí a v přízemí
vybudovali prostory pro využití mateřské školy a výdejny jídla. Město
Náchod ze svého rozpočtu uvolnilo
200 tisíc korun na vybavení a školní pomůcky. Vzniklo tak 18 nových
míst pro děti, které nebyly umístěny
v době zápisu.
Velké poděkování patří všem,
kteří se na realizaci celého projektu
podíleli, zvláště manželům Kozákovým, paní ředitelce Lence Klempárové a učitelkám paní Marcele Pěčkové
a Sylvě Perháčové. Otevřením nové
třídy se zvýšila kapacita mateřských
škol v Náchodě na 649 míst.
NA

739 275 119

STŘECHY

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

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.
Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

www.strechyflash.cz

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz

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

Tel.: 728 386 034

Ů

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Nebankovní půjčky

Provedeme práce

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce

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

3UiFH QD SOQê SUDFRYQt ~YD]HN Y MHGQRVPČQQpP SURYR]X 0tVWR
SUDFRYLãWČ±NDQFHOiĜRUJDQL]DFHY1iFKRGČ

24 hodin denně

Kino 70 v Novém Městě nad Metují připravuje na 2. listopadu Filmový festival zimních sportů. V projekci se objeví celkem sedm snímků.
Jejich obsahem bude například extrémní lyžování, zimní lezení, snowboarding a další zimní adrenalinové
lahůdky. Hostem festivalu bude horolezec Marek Holeček.

NÁBYTEK

www.pujcime-vam.cz

pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

V Městské knihovně v Jaroměři
je až do 31. prosince t.r. ke shlédnutí výstava s názvem Zmizelá Jaroměř – Svatojakubské předměstí.
Materiály pro výstavu koncipoval
Ing. O. Salač, organizačně prezentaci zajišťuje občanské sdružení
Pronáměstí

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

snadno a rychle
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Festival zimních
sportů

Zmizelá
Jaroměř

Spolehlivě

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

$'0,1,675$7,91Ë+235$&291Ë.$35$&291,&,

Do 15. prosince t.r. by měla být hotova stavba nové okružní křižovatky
na silnici I/33 v lokalitě „Polská – Kapitána Jaroše“ v Náchodě. Cena této
stavby přesahuje 10 milionů korun, investorem je Ředitelství silnic
a dálnic ČR.
Foto Josef Pepa Voltr

Diskrétně

TEL.:606 270 421

KOHGiSURVDPRVWDWQRXDWêPRYRXþLQQRVW
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Nová třída pro
předškoláky

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

)$51Ë&+$5,7$1È&+2'

str.

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

Potřebujete peníze?

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby

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

AQUA PARK
BOWLING

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

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 27. 12. 2013 r.

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

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

 pro společenství vlastníků
jednotek vč. požární ochrany,
bezpečnosti a ochrany zdraví

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

se s autem, kdy již s motorem, který má za sebou tři sezony a je těsně před revizí, posouval své časy
po 4 sekundách a s časem 5:41,740
se dostal mezi nejrychlejších 25 aut
závodu. Ve třídě E2-SH, si tak tým
SVC Vitver Racing a BP Autosport
Bruntál přivezli 1. a 2. místo.
A pak následovalo to, proč jsme
do Buzetu přijeli s vyvěšenou pirátskou vlajkou. Tou jsme dávali najevo, že se budeme chovat stejně jako
piráti, tedy oko za oko, zub za zub.
Před
odjezdem jsme se
z Itálie dozvěděli o tom, že
pokud by to
jezdci z konkurenční stáje
bodově na nás
dalo, tak se
nás pokusí ze
závodu
diskvalif ikovat,
aby se tímto
způsobem posunul v celkové klasifikaci
ME na naši

Vedení města Česká Skalice se
obrátilo na občany s dotazníkem,
který by měl definovat jejich představy o městě, stručně řečeno: Jaká
by Česká Skalice měla být? Výsledky
dotazníkového šetření budou důležitým zdrojem při tvorbě strategického plánu rozvoje města. Dotazník je
anonymní (určený pro občany starší
15-ti let) a byl distribuován do všech
domácností v České Skalici.

pozici. A protože mladičkého Švýcara Ducommuna, který v první
závodní jízdě nadělil konkurenci
přes čtyři vteřiny, potkala v druhé
jízdě porucha a ze závodu odstoupil, došlo na již zmiňovaný protest
na způsobilost našeho Audi WTTR
DTM. A to od týmu jedoucího pod
stejnou licencí v šampionátu Mistrovství Evropy - tedy Czech National Teamu. To se opravdu může stát
jen v ČR. Komisaři FIA posuzovali
vozidlo dlouhé 3 hodiny a nakonec
jeho způsobilost oficiálně potvrdili.
Týmy SVC VITVER RACING
a hlavní partner- SVC Náchod s.r.o.,
největší výrobce tažných zařízení
v ČR, se mohou radovat. V těžké
sezoně 2013 je umístění následující: Ve třídě E2- SH: 1.-Vladimír
Vitver, Audi WTT-R, 2.- Roman
Schwan, Renault Megane/Lotus
Evora. Ve Skupině II tedy E2 – si
Vladimír Vitver pojede 10. listopadu do Francie pro pohár za třetí
místo absolutně a je nejlépe klasifikovaným Čechem, hned za 1. Simonem Fagiolim a 2. Faustem Bormolinim.
Team SVC Náchod

KOŽENÁ GALANTERIE LTR - DVA OBCHODY
SE ZBOŽÍM DO MĚSTA I DO PŘÍRODY

Do obchodu LTR na Kamenici se
dostanete průchodem přímo z pěší zóny.

Bohatý sortiment zboží do města
i „školních lavic“ (značkové školní
batohy)

10%
sleva
na Váš nákup při předložení
tohoto článku
(platí od 15. do 31. října 2013)

V Náchodě najdete nedaleko sebe
dva obchody Kožené galanterie LTR.
Zatímco první, na adrese Kamenice
142, nabízí zboží určené zejména do
města či pro školáky, druhý, na adrese
Plhovská 339, je více zaměřen na trávení volného času a pobyt v přírodě. Zákazník se tak ještě před návštěvou obchodů LTR může rozhodnout, z jakého
zboží chce vybírat. Potřebujete kvalitní
školní batoh pro vaše ratolesti? Potom
zamiřte na adresu Kamenice 142. Batohy renomovaných značek Dakine,
Topgal či Bagmaster zde navíc koupíte
levněji, než v internetových obchodech.
Poptáváte – li naopak kvalitní turisticky batoh do přírody či na cyklovýlety? Zamiřte na adresu Plhovská 339.
V nabídce jsou i špičkové batohy firmy
DOLDY MACHOV. V obchodě LTR
v Plhovské ulici si vyberete i z produkce náchodského družstva Sněžka, jehož
nabídku kvalitních kabelek a kufrů netřeba detailněji představovat. Spektrum
výrobků náchodských obchodů Kožená
galanterie LTR je samozřejmě natolik
široké, že by jakýkoli pokus o jeho doslovný výčet skončil mimo čitelnou část
novin ECHO... Nejlepší je samozřejmě
obchody navštívit a vybrat si podle
vašeho přání přímo na místě. Zkombinujete – li návštěvu obou obchodů,
nikdy neodejdete s prázdnou a získáte
kvalitní výrobky pro použití do města
i do přírody. A pozor! Při vystřižení tohoto článku a jeho předložení v prodejně LTR získáte 10 % slevu na váš nákup
(platnost slevy je od 15. do 31. října).
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Akce „Dotazník“

S pirátskou vlajkou pro 3. místo
Na pětikilometrové trati 32. ročníku závodu Buzetski Dani si museli
piloti závodních strojů dát zejména
pozor na povrch vozovky. Celá řada
havárií v 1. závodní jízdě posunula náš start až do hodin po poledni. Vyrovnaný Vláďa Vitver z SVC
Vitver Racing Teamu si zajel oba
závodní časy skoro totožné a s celkovým časem 5:19,001 se umístil
v TOP 10 a jako nejrychlejší auto
s oknem a stěračem z tohoto krásného závodu pod Buzetským hradem.
U Martina Šípka bylo znát sblížení

Tel./Fax: 491 424 522
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Foto: Tereza Hrnčířová

ECHO

Přibyslav u Nového Města nad Metují Hospoda na Bačce
Vás zve ve dnech 19. – 20. – 21. října 2013 na tradiční

POSVÍCENÍ
Otevřeno vždy od 11.00 hodin
Rezervace na tel.: 491 471 471, 728 585 350
K poslechu a tanci hraje skupina STYL
V sobotu 19. 10. od 19.00 hodin taneční zábava

Lyžaři jubilanti
V Teplicích nad Metují si připomínají zajímavé výročí: 40 let
od vzniku tamního lyžařského oddílu. „Čtyři křížky“ si tepličtí lyžaři
připomněli i výstavou, která se prostřednictvím fotografií, dokumentů,
diplomů a jiných materiálů ohlédla
do zajímavé minulosti, kterou spojuje láska k lyžování. Nechyběla ani
ukázka lyžařské výstroje – té „dávné“, i té současné.

Kabelky, batohy, kufry...
Vše od renomovaných výrobců.

Obchody
Kožené
galanterie LTR Náchod (na adresách
Kamenice 142 a Plhovská 339)
mají otevřeno od pondělí do pátku v časech od 9 do 17 hodin.
V sobotu jste vítání v čase od 9
do 11.30 hodin. Virtuální adresa je:
www.kozenagalanterieltr.cz.

Již druhým ročníkem probíhá
v ČR akce Měsíc věží, kdy mohou
turisté na místech zapojených do tohoto projektu sbírat speciální razítka.
Na Broumovsku se do tohoto projektu zapojily tyto rozhledny: Hvězda
v Broumovských stěnách, Stolová
hora Ostaš, Zřícenina skalního hradu
Bischofstein a Ruprechtický špičák.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci ŘÍJNU 2013
Více informací na www.beraneknachod.cz

* Neděle 20. 10. v 19.00 hodin
One kurde šou cypa z rádia
- to nejlepší synka šikovného
Šou toho nejlepšího co znáte
od Rudy z Ostravy
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

Obchod LTR na adrese Plhovská 339
nabízí sortiment výrobků nejen pro
volný čas.

Říjen měsíc věží
a rozhleden

* Středa 23. 10. v 8.30 hodin
a v 10.00 hod.
Íkaros
Divadlo Drak Hradec Králové
Představení pro školy
omezený počet vstupenek
v ceně 50 Kč lze zakoupit před
představením v pokladně
divadla

* Čtvrtek 31. 10. v 19.00 hodin
Spirituál kvintet
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Informačním a cestovním
centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba:
pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hod.,
sobota 8.30 - 11. 30 hod.,
tel. 491 420 420.
Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy
na vyzvání předložte při kontrole
vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379
vstup zdarma.

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

