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Přeprava osob

Pobočky: Náchod • Rychnov n. Kněžnou
Hradec Králové • Trutnov

Provádíme chemické čištění všech vozidel
Pro

• Ceny dohodnuty předem
• Specializace na přepravu na letiště
a pro hotelové hosty
• Nabídka pro firmy i soukromé osoby
• Vozidla od 1 do 8 osob.
• Ve všech vozech wifi, klima
a v mikrobusech i TV a DVD.

Nákladní doprava od 1 do 38 palet, od 1 do 24 tun
Specializace na expresní dopravu do 3 tun

www.partigal.cz
partigal@seznam.cz

Opraví průtah
z Police do Bukovic
Programátor ERP

Zhruba půlkilometrový průtah
silnice z Police nad Metují směrem
do Bukovice dostane v letošním roce
novou vozovku. Královéhradecký kraj
stavbu uskuteční, pokud se mu podaří
získat dotaci z Evropské unie. Náklady
dosáhnou bezmála 18 milionů korun.
„Když získáme dotaci z Evropské
unie, mohla by rekonstrukce začít
už na jaře. Díky ní by se měl zlepšit
průtah silnice a řidiči by tak cestovali pohodlněji a bezpečněji. Podle
předběžných odhadů by stavba měla
trvat kolem 16 týdnů,“ řekl náměstek hejtmana Karel Janeček, který má
na starosti oblast dopravy. Silničáři by
měli vozovku rozšířit, zesílit její konstrukci a upravit přilehlé křižovatky.
Díky rekonstrukci se rovněž zvýší
bezpečnost na stávajícím přechodu
pro chodce.
Jiří Hošna

Programmierung der Produktkonﬁguration für Sonnenschutzprodukte
Erstellung und Wartung von Produkt-Stammdaten in unserem ERP-System
Schulung und Unterstützung der Anwender

Anforderungen:
• Abgeschlossene technische
Ausbildung (IT oder Metalltechnik
mit Interesse an IT)
• Selbständiges Arbeiten bei
der Abwicklung von Projekten

• Genaue Arbeitsweise
• Deutschkenntnisse
• Bereitschaft Ausbildung
ein halbes Jahr im Stammwerk
zu machen.

Uchazeč musí být schopen komunikovat slovem i písmem v NJ!
Dále musí počítat s asi 1/2 ročním zapracováním v mateřském závodě v Rakousku.

Pracoviště: Vysokov

Hella stínící technika s.r.o.,
Průmyslová zóna 201,
Vysokov 549 12

Nástup: dle dohody
Kontaktní osoba: Tomáš Míl
tomas.mil@hella.info
tel.: 491 481 227

JAZYKOVÉ KURZY
Němčina 1. – 4. ročník
+ konverzační kurz

Angličtina 1. – 4. ročník
+ konverzační kurz
Bližší informace:

NJ – 491 420 945, 603 440 969,
lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ – 491 423 077, 603 493 780,
jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz

Pamětní
listy

Na Dejdara na Hrádek
V rámci projektu Setkání s legendami „přiváží“ společnost Magnusfilm s.r.o. do městysu Nový Hrádek
známého herce Martina Dejdara.
Setkání se uskuteční 14. února

ve 12.30 hod. v novohrádecké sokolovně. Moderátorem celé akce je
herec a režisér Tomáš Magnusek.
Vstupné je 50 korun českých.

V Broumově, jako každý rok, nadělovali pamětní listy osobnostem
z česko-polského regionu Broumovsko – Noworudsko. Ocenění
získalo celkem 8 osob: Irena Černá
(za práci s dětmi a mládeží), Karel
Gombarčík (za přínos stolnímu tenisu), Olga Hofmanová (za práci
s dětmi a mládeží), František Jirka
(za práci v hudební oblasti a senior
klubu), Wojciech Kolodziej (za rozvoj partnerství Broumov – Nowa
Ruda), Stanislaw Lukasik (za rozvoj partnerství Broumov – Nowa
Ruda), Jaroslav Špulák (za publikační činnost), Zbyšek Záliš
(za podporu kulturních akcí).

Kola pro Afriku
Město Police nad Metují se připojilo k výzvě města Miletína – Kola
pro Afriku. Smysl této humanitární akce spočívá v tom, že občané

mohou darovat nepotřebná starší jízdní kola, která potom najdou
nové uplatnění na cestách – necestách „černého kontinentu“.

VINOTÉKA Jarmila Zemánková

Staňte se stálým zákazníkem a získejte BONUS

Jarmila Zemánková, Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2014 uplyne pět smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, bratr a strýc

pan Ladislav Holý z Mezilesí.
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

e-mail: echo@novinyecho.cz

rodina

Squash
centrum
Náchod
tel.: 602 886 577

VZPOMÍNKA
Dne 26. ledna uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás opustil

1. února

pan JIŘÍ HAVEL z Náchoda

Den otevřených
dveří

Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku.

hodina hry na kurtu
squash nebo ricochet jen
za 50,-Kč.

manželka, dcera a syn s rodinami

(od 9.00 do 22.00)

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 3. 2. 2014 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Květoslav Alt
z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 26. ledna uplyne 20 let od úmrtí

pana Karla Gulta, dentisty
a dne 3. dubna uplyne 19 let od úmrtí

paní Miluše Gultové
z Teplic nad Metují.
S láskou stále vzpomínají dcera Eva Nováková s manželem
a dětmi a syn Karel Gult s manželkou a dětmi.
Kdo jste je znali vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNÁME
Dne 2. února 2014 uplyne 5 let,
kdy nás ve věku 46 let navždy opustila

paní

Kateřina Dohalská z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňtee s námi.
Rodina

Dne 31. ledna 2014 uplynou 3 smutné roky, kdy
nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička,

paní Jarmila Šplíchalová z Náchoda.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manžel Milan, dcery Jitka
a Jarmila s rodinou.

Červený kříž jubilantem
V prostorách Informačního centra v Teplicích nad Metují je do 16.
února ke shlédnutí výstava věnovaná Českému červenému kříži. Výstava je připomínkou hned triumvirátu
výročí: připomíná 65 let působení
této organizace v Teplicích, je mementem 95 let činnosti Červeného

kříže v našich zeměpisně – politických šířkách a celkovém kontextu je
oslavou i 150 let existence této mezinárodní humanitární organizace.
Dodejme, že poprvé byl Červený
kříž nasazen na našem území v roce
1866, v průběhu vojenského střetnutí Pruska a Rakouska.

str.
GASTRONOMIE

Ve prospěch charity
Většinou každou středu v měsíci
je v České Skalici organizován sběr
věcí pro Diakonii Broumov. Místem
tohoto humanitárního dění je tamní prostor dvora před novou radnicí
(Masarykova třída). Nejbližší sbírka
proběhne 29. ledna v časech 9-12,
13-17 hod.
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Tel./Fax: 491 424 522

od pravěku po novověk

2. Doba kamenná
Nejdůležitějším objevem této doby byl oheň. Umění udržovat oheň definitivně oddělilo člověka od zvířat. Tak jako náhoda způsobila, že člověk
oheň získal, tak také náhoda byla nejspíš přítomna v okamžiku, kdy nešikovnému lovci spadl kus masa do ohně. V tu chvíli si asi lovec řekl: „Nedá
se nic dělat…,“ a opatrně vyhrabal tu náhodně připravenou pečínku z ohně.
Vypadala úplně jinak než syrové maso, na které byl doposud zvyklý. Hlad
byl ale větší než obavy. Tak se na světě objevil první kuchař.
Na konci doby ledové, kdy kočovní lovci a sběrači osidlovali Evropu,
Afriku, Asii a postupně i Austrálii, si již lidé staví obydlí ve volné krajině,
nežijí pouze v jeskyních. Zdokonalila se výroba nástrojů z křemene, objevují se také nástroje vyrobené z kostí. Zvěře k lovu byla hojnost a jídelníček
obohacovaly ryby. Ostatní potravu získával člověk sběrem plodin, které poskytovala okolní příroda. Objevují se první metody konzervace masa i ryb
sušením a uzením v kouři, přičemž sušení je pravděpodobně starší. V této
době se u tehdejší populace začaly odlišovat postupy při přípravě jednotlivých pokrmů. Ale o tom zase příště.
Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“

ÚNOR 2014
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky v klubovně
bovně Harmonie 2,
Rybářská 1819, kde se sejdeme únoru při následujících programech:
mech:

* čtvrtek 6. 2. od 14 hod.

* čtvrtek 20. 2. od 14 hod.

„Netopýr“

„Židovské anekdoty“

– opereta Johanna Strausse,
pro milovníky pěkné hudby

- si pro nás připravil a bude
vyprávět pan Oldřich Zelený

* čtvrtek 13. 2. od 14 hod.

* čtvrtek 27. 2. od 14 hod

„Jak zpoma
zpomalit
stárnutí“

„MONTENEGRO“

- na dané téma přijde pohovořit paní Tereza Mičková

– film ze své cesty promítne
a doplní vyprávěním pan
Zdeněk Nývlt.

Setkání v synagoze
Vlastivědné muzeum v Dobrušce zahájilo nový cyklus pořadů pod společným názvem Setkání v synagoze. Připomeňme, je to právě synagoga, která patří
v Dobrušce mezi historicky nejhodnotnější nemovité
kulturní památky. Stavba připomíná tamní židovskou
komunitu, která se ve městě formovala od poloviny
16. století. V roce 2006 zakoupilo objekt synagogy
Město Dobruška.

Přijďte mezi nás všichni, kdo
máte zájem o naše programy,
neboť jsou i pro nečleny Svazu
důchodců. Na vaše návštěvy se
těší členové výboru MO SD ČR.
Poznámka pro členy:
pokud vám dovolí zdravotní
stav, zastavte se v Harmonii pro
příspěvkové známky, které si budete moci zaplatit vždy ve čtvrtek
odpoledne po programu.

Statistika věda je
a též v případě Městské knihovny v České Skalici
poskytuje cenné údaje. Vyplývá z nich například, že
v minulém roce přibylo do fondu této knihovny 642
titulů pro dospělé a 413 titulů pro dětské čtenáře. Nejvíce je v knihovně registrovaných čtenářů z řad seniorů – 106. Nejstarší čtenář je ročník narození 1918,
nejmladší 2009.

O krále Jestřebích hor
Ve středu 15. 1. 2014 se konal již
3. závod v rámci Zimní běžecké ligy
„O krále Jestřebích hor“ ve Rtyni
v Podkrkonoší .
Z mé tréninkové skupiny se zúčastnilo 24 mladých atletů a všichni rtyňské okruhy sídlištěm zvládli
na výbornou.
Opět se běželo podle věkových
kategorií, takže se na start nejdříve
postavila předškolní mládež a na 3.
místě doběhl Lukáš Sychrovský,
hned za ním Štěpán Jirouch a sedmý doběhl Vojtěch Pultar . Přípravka chlapců roč. 2005 - 07 z 15 startujících doběhl na 7. místě Tomáš
Vostřes, na 10. místě Matěj Lukáš
a na 13. místě skončil Jakub Steiner.
Z děvčat ve stejné věkové kategorii
se na 2. místě umístila Klárka Sychrovská, 3. byla Maruška Bohušková,
na 5. místě skončila Lucinka Bubeníčková a 10. doběhla Dominička
Pultarová.
V mladším žactvu roč. 2003 - 04
na 2. místě skončil Adam Čejchan,

hned za ním Matěj Felkl, na 6. místě doběhl Filip Steiner a na 8. místě
skončil Tomáš Mach.
V žácích roč. 2001-02 na 3. místě skončil Jakub Fulka, na 4. Kryštof Čejchan, 5. místo obsadil Jakub
Mach, na 9. místě doběhl Martin
Felkl a 10. skončil David Labík.
Z děvčat v této věkové kategorii se

na 2. místě umístila Ema Stratílková, 3. místo obsadila Lucie Žáčková,
na 5. místě skončila Tereza Jirouchová.
Ve starších žákyních roč. 1999
-2000 druhé místo obsadila Natálka
Hanušová. V juniorkách zvítězila
Marie Thomsenová.
Jiří Vondřejc - trenér

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Mezinárodní
konference
Vlajkové projekty pro integrovaný
rozvoj na prahu nového dvacetiletí
spolupráce v polsko-českém pohraničí byly hlavním tématem konference, která se konala 16. 1. 2014
na polském zámku Ksiaz u Valbřichu. V panelu nazvaném Nové formy
spolupráce jako příležitost pro integrovaný rozvoj dostalo velký prostor
i Evropské město Náchod - Kudowa-Zdrój, které prezentoval místostarosta Ing. Tomáš Šubert.

Neděle 16. února od 15.00 hodin
 Sál Josefa Čapka Hronov
Maškarní bál pro děti s názvem

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Náchod od února spouští nové
Informační centrum
Počínaje 1. 2. 2014 budou mít nejenom občané Náchoda, ale zejména
návštěvníci města k dispozici nově otevřené Informační centrum. Umístěné
bude v prostorách vestibulu přístavby
Hotelu Beránek, který spravuje společnost Beránek Náchod a.s.
Podle Ing. Aleše Cabicara /TOP09/,
náchodského radního a předsedy představenstva Beránek Náchod a.s. si Rada
města slibuje od tohoto kroku zejména větší pružnost provozu. Bude se
jednat o organizační složku Beránku
Náchod a.s. , k dispozici bude klientům 7 dní v týdnu. „Zejména pak v letních měsících, kdy návštěvnost našeho
města stoupá, se zvýší komfort této

služby“, komentuje situaci Aleš Cabicar a dodává, že všechna jimi učiněná
rozhodnutí jsou motivována snahou
po efektivním nakládání s městskými
prostředky. Konkrétně by mělo jít o navýšení poskytované dotace Beránku
Náchod a.s. o 250 tis. Kč, což je o 50 tis.
Kč méně, než požadoval původní externí poskytovatel těchto služeb. Částka 250tis. Kč je určena na krytí mzdových nákladů spojených s provozem
Informačního centra. A jak zdůrazňuje předseda představenstva Beránek
Náchod a.s. Aleš Cabicar: „K zodpovědnosti představenstva pak připadne
zajištění případných dalších nutných
zdrojů z vlastní činnosti“.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY!!
Tradiční maškarní rej pro děti.
ěti.
UT!
Přijďte si pořádně ZABLBNOUT!
at
Budeme soutěžit, rozdělovat
ceny, zpívat, tančit a …. !
K tanci i k soutěžím hraje
hudební skupina MODEUS z HHronova.
Vstupné: Kč 50,-, masky zdarma

Prosím, velmi Vás prosím!!!,
dávejte si pozor na vysoce agre-

Mgr. Michal Bors, generální reprezentant, naceňovač a produktový specialista
Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář: Husovo náměstí 22,
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654,
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Optimal Energy, a.s.,
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček,
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí
zákaznického kontaktního místa,
Tel: 607 007 927,
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

sivní metody RWE, Bohemia Energy,
Comfort Energy, X-energie a Centropolu, kteří Vás po telefonu budou nutit
(pokud už Vás nenutili) do všelijakých
dodatků ke smlouvám s příslibem
„světlých zítřků“. Bezpečně vím, že
vás „světlé zítřky“ nečekají, jde jen
o to, aby jste si u nich za ještě nevýhodnějších podmínek (mnohem dražších)
zůstali ještě mnohem a mnohem déle.
Vždyť po telefonu vůbec nemůžete
vědět, co odsouhlasujete!!! Sliby slevy
v procentech jsou zcela pofiderní, když
nevíte z jakého základu se ty procenta

Požadujeme technické vzdělání. Velmi dobrou znalost práce s PC
a znalost konstrukčního programu AutoCAD.

• rozvoz obědů od 65,-Kč denní menu
• možnost využití salonku k firemním
akcím, svatbám, oslavám
• kapacita salonku cca 25 – 30 míst

Oprava hospitalu Kuks běží díky
příznivému počasí na plné obrátky

Z města až
na sjezdovku

počítají, a upřímně- telefonický rozhovor snese všechno i lež!!! Znovu Vás
prosím nic neodsouhlasujte po telefonu, nechte si vše poslat písemně k prostudování.
Pokus jste již tak učinili a nějaký takovýto dodatek ke smlouvám za energie odsouhlasili, tak se u nás v kancelářích radši zastavte, zavolejte či napište.
Vyhnete se do budoucna mnoha problémům a pokud je u výše zmíněných
dodavatelů máte, zkusíme je s Vámi
vyřešit
S úctou

KONSTRUKTÉRA

Restaurace NA KOUPALIŠTI
v Náchodě

Info: www.lunchtime.cz
Mob.: 777 345 132

Vážení a milí čtenáři,
na začátku mi dovolte trochu posmutnit. V současné době se na naše
kanceláře houfně obracejí lidé, kteří již
mají s dodavateli energií nějaký problém, přestože již přes rok píši a mnoho z Vás si to i vystřihuje, opakujete
stále stejné chyby. Včera mi volala
paní, že by ráda dala své smluvní vztahy s jedním nejmenovaným dodavatelem do pořádku, a že jí dneska mrzí,
že vlastně věřila více podomním prodejcům a prodejcům po telefonu než
naši kanceláři, která v tomto regionu
fyzicky působí již tři roky….no nic….

přijme na brigádu (do pracovního poměru na dobu určitou)

Nabízíme měsíční plat dle dohody a předvedených pracovních výkonů
a dovedností. Pracovní doba od 7:00 do 15:30 h. Pracoviště Rychnovek 55.

Nabízí:

Okénko
energetického
poradce 43.

Firma MAVET CZ s.r.o.,
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

Město Teplice nad Metují ve spolupráci s dopravcem CDS Náchod
zajistilo novou službu pro lyžaře.
V zimních měsících - do 1. 3. 2014
pojedou v sobotu a neděli dva autobusové spoje linky 640107 až ke Skiareálu Kamenec. Sjezdaři i běžkaři ze
směru od Police nad Metují se můžou prostřednictvím veřejné dopravy
dostat na sjezdovku a běžkařské tratě
ve směru na Adršpach. Autobusová
linka je provozována samozřejmě
i pro nelyžaře.

Zájemci kontaktujte p. Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz

Stavební práce na opravách barokního hospitalu Kuks na Trutnovsku
běží díky příznivému počasí na plné
obrátky. Rekonstrukce památky, která vyjde na 266 milionů korun bez
DPH má být dokončená do letošního
prosince. Památka bude v sezóně pro
návštěvníky přístupná i během rekonstrukce.
„Musím říci, že počasí stavbě
od června, kdy stavební práce začaly,
zatím mimořádně přeje. Například
nyní je možné pokračovat v pracích, které by musely být v mrazivé
zimě přerušené,“ řekl Švec. Dělníci
již dokončili kanalizace, pracují v interiérech, na střechách i na dalších
místech. V objektu pracují také restaurátoři. Stavební práce pokračují
díky příznivému počasí i v zahradě.
Na stavbě nyní pracuje zhruba stovka lidí denně. Opravy hospitalu jsou
součástí projektu Kuks - Granátové
jablko, který se skládá z několika dílčích staveb. Projekt počítá s tím, že
v opravených prostorách na Kuksu

vznikne vzdělávací centrum, obnova čeká i zahradu za hospitalem.
Zpřístupněn by měl být i depozitář
a knihovna kukského konventu.
Kuks a Braunův Betlém jsou nejúspěšnější zástupci Královéhradeckého
kraje v soutěži o nejlepší českou destinaci, jejíž výsledky vyhlásila agentura CzechTourism v závěru loňského roku. V ostrém boji s konkurenty
z celé České republiky zabodoval barokní areál třetím místem v kategorii
„Genius loci – Nejmagičtější místo“
a stal se tak třetím nejmagičtějším
místem v České republice.
Barokní komplex v Kuksu začal
stavět František Antonín Špork v roce
1692. Stavební činnost vyvrcholila
kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se do dneška dochoval pouze špitál s kostelem
Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek
a některé další budovy vzaly za své při
povodních a požáru. Světoznámá je
Braunova sochařská výzdoba areálu.
(TZ KHK)

Právo na dětství. MPSV spouští kampaň
na podporu pěstounské péče
Ověření nových metod sociálně-právní ochrany dětí a zároveň podpora perspektivní formy individuální
sociální služby je cílem informační
a náborové kampaně pro pěstounskou péči, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje v lednu
v Královéhradeckém. Podstatou je
hledání nových rodin pro děti, které
z různých důvodů nemohou vyrůstat
u biologických rodičů. Přitom je ale
důležité, aby s nimi mohly nadále zůstat v kontaktu.
„Vycházíme ze základní zásady, že
pěstounství je forma náhradní rodinné péče, která má mít přednost před
ústavní výchovou,“ říká ministr práce
a sociálních věcí František Koníček.
Ministerstvo na projektu spolupracuje se šesti kraji - Karlovarským,
Královéhradeckým, Olomouckým,
Pardubickým, Zlínským a Moravsko-

slezským. Výsledky budou podrobně
analyzovány a poslouží ke standardizaci metod a postupů sociálně-právní
péče u této cílové skupiny. Součástí
projektu je také pořádání odborných
seminářů a konferencí, kde se odborníci i veřejnost seznamují s dílčími
výsledky a kde je možné poskytnou
prostor vzájemným diskusím a výměně zkušeností.
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Mohou do ní být svěřovány děti, jejichž
výchova u rodičů není dlouhodobě, nebo krátkodobě zajištěna. Pěstounská péče je státem garantovaná
forma náhradní rodinné péče, která
zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu
těm, kteří se ho ujali. Dítě může být
svěřeno do pěstounské péče fyzické
osobě nebo do společné pěstounské

péče manželů. Jedním ze základních
principů pěstounské péče je zachování kontaktů a vazeb s biologickou rodinou dítěte a snaha o jeho navrácení
do biologické rodiny, pokud to podmínky umožní.
Na konci května 2013 MPSV evidovalo téměř deset tisíc lidí, kteří dostávali odměnu pěstouna. Přibývá také
rodin, které vykonávají pěstounskou
péči na přechodnou dobu. Zatímco
na začátku roku 2012 jich bylo pouze
osm, dnes je to už 114 rodin.
Počet dětí v pěstounské a poručnické péči během roku 2013 vzrostl
o více než 2000, v současné době jich
takto žije už více než 13 tisíc a dalších
několik desítek dětí přijali pěstouni
na přechodnou dobu. V ústavních
zařízeních stále žije kolem devíti tisíc
dětí, ale jejich počet postupně klesá.
Petr Sulek
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Úspěšný rok 2013 pro celý tým
SVC Náchod Motorsport
Tečku za letošním šampionátem
Mistrovství Evropy udělalo slavnostní vyhlášení výsledků ve starodávném francouzském městečku Saint-Jean-du-Gard, následné ocenění
českého reprezentanta Vladimíra
Vitvera od Autoklubu České Republiky v pražském hotelu Diplomat a do třetice českého šampionátu
MMČR - Mezinárodního Mistrovství ČR v hotelu Omnia v Jánských
Lázních. Posledním oceněním byla
bronzová medaile v anketě Zlatý
volant v závodech do vrchu, kterou
Vladimír Vitver obdržel v úterý 21.
ledna 2014 v Praze.
Druhá pouť SVC Náchod Motorsport po evropských kopcích v nejvyšší soutěži Mistrovství Evropy FIA
Championship přinesla opět výrazný
výsledek v podobě celkového 3. místa v rámci hodnocení kategorie 2 pro
Vladimíra Vitvera, kdy se na prvním a druhém místě umístili jezdci z Itálie, Simone Fagiolli a Fausto
Bormolini a hned za nimi na třetím
místě právě Vladimír Vitver z Česka. Zároveň také obhájení prvního
místa ve skupině vozidel se střechou
nad hlavou E2-SH nazývaných siluety. Je to významný výsledek pro
SVC Náchod, s.r.o a majitele týmu,
který byl oceněn pamětní plaketou
při slavnostním vyhlášení výsledků
evropského šampionátu od federace
automobilového sportu FIA, které se
konalo ve Francii.
Roman Schwan, jedoucí s podporou SVC Náchod, s.r.o. skončil na sedmnáctém místě celkově a na druhém místě ve skupině vozidel E2-SH,
tedy siluet. Roman jako novic jel
v FIA Championship s vozem Renault Megane a některé vybrané
podniky s vozem Lotus Evora. SVC
Náchod, s.r.o. dosáhlo také cenného
umístnění v MMČR, jako například
1. místo Vladimíra Vitvera absolutně v kategorii E2-SH, i když Vláďovou hlavní prioritou byl jen evropský šampionát. Na druhém místě se
umístnil velice šikovný opavský pilot
Roman Schwan.
* Pane Vitvere, jak byste zhodnotil
uplynulý rok 2013?
Loňskou sezónu co do výsledku
hodnotím velice kladně. Po mé velice
vážné havárii při testování, kdy jsem
auto v rychlosti 197 km za hodinu
totálně zničil, se dá hovořit o zázraku, že jsme závodní speciál znovu
postavili a šampionátu se vůbec zúčastnili. Snad v každém závodě jsme
řešili technické problémy s vozidlem,
ale na rozdíl od konkurence jsme si
s problémy vždy lépe poradili a auto
v šampionátu pokaždé dojelo do cíle.
Jak jsem zapřisáhlý ateista, tak nám
to musel někdo tam nahoře přát nebo
to byla odměna za tu šílenou šestiletou dřinu, co tomu všichni z týmu
obětovali. Do toho se ještě přidalo
mé velké pracovní vytížení v zaměstnání a 3 operace očí. To opravdu
nebyla žádná sranda, nevěřil jsem
autu a ještě jsem ve vysokých teplotách řádně neviděl na trať. O to větší

mám radost z celkového výsledku,
ve kterém se promítla i taktika a zkušenosti z minulých let.
* V sezóně se ozývaly hlasy ke špatnému systému bodování, jaký je váš
názor?
Musím říci, že se usmívám, toto
jsem slyšel jen v Čechách, hovořil
jsem na toto téma jak s Italy, Švýcary, Němci. Myslím, že to nemá smysl
komentovat, a tak jen krátce, již několik let je bodování stejné, tedy každý ví, do čeho jde již několik sezón.
Předpisy nevytvářím já, ale mezinárodní automobilová federace FIA
včele s prezidentem Jeanem Todtem.
U této federace tedy nefunguje čecháčství - ohnu, změním, přizpůsobím dle svých potřeb. Pokud chcete
být vepředu, musíte tomu každý obětovat vše a nesmíte se bát přijet na závody, kde máte konkurenci. Pak by se
nemuseli podávat nepodložené protesty a naříkat, jak je vše nespravedlivé jen proto, že nejsou na bedně.
* Jaké máte cíle do další sezóny?
Abych po pravdě řekl, tak ani
nevím. Já osobně jsem si vše splnil. Hlavní partner je spokojený,
protože dík velice dobré propagaci značky v zahraničí, třeba v Itálii
se zdařila vzájemná spolupráce při
prodeji tažných zařízení. Výsledkem jsme si zajistili i reprezentační dres pro další sezonu. V ČR mě
závody již ze zmiňovaných důvodů nelákají a není to ani cíl našich
partnerů, a tak tento rok budu asi
po osmi sezonách více odpočívat
a dám si do pořádku své zdraví. Jako
cíl jsem si předsevzal dotáhnout
Audi WTTR DTM do takového stavu, jako jsou Lotusy, tedy aby bylo

spolehlivé a 100% funkční, nerad
odcházím od rozdělané práce. Pokud se nám to podaří, je ve hře
pořád jedno mé přání, zúčastnit
se příští rok legendárního závodu
v Coloradu. Ale to nezáleží až tak
na mně, je to finančně velice náročný projekt. Uvidíme, jak se k tomu
postaví partneři a zda budou ochotni se na něm podílet.
Poslední dobou se ozývají závodníci týmů, kteří mají zájem o technickou či partnerskou pomoc, a tak
se pohybujeme kolem závodů, jak
24 hodinových, jako je třeba Barcelona, Dubai, tak i kolem světoznámého závodu Dakar. Myslím ale, že
bych se již radši viděl na té druhé
straně, tedy již nezávodit, ale starat
se o tým a techniku a předávat své
zkušenosti lidem, kteří si toho váží.
* Zmínil jste se o partnerech, bez
kterých by závodit nešlo…
Samozřejmě musím poděkovat
partnerům, kteří nám tuto činnost
pomáhají financovat, bez těchto
spřízněných duší by se tento náročný sport nedal dělat. Musím říci, že
potom co jsme udělali na začátku
sezóny změny, tedy rozloučili jsme
se s některými dodavateli, lidmi
a jezdci, kteří neměli týmového
ducha a jen tým zatěžovali, je tým
zase kompaktní a v pohodě a to mi
dělá velikou radost. Dále bych chtěl
vyzvednout SVC Náchod, s.r.o.
a všechny její zaměstnance. Hlavní
inženýry Martina Černého, Radka Luxe, Miroslava Michla, Karla
Kusého a hromadu dalších lidiček,
co nám pomáhají. V neposlední
řadě musím poděkovat rodině - Lucinkám, Nikol a Matymu, bez jejíž
podpory a pochopení by to vůbec

nešlo. A taky fanouškům za podporu a přízeň.
Při vyhlášení samozřejmě Vladimír Vitver se svými nejbližšími
nechyběl a společně soupeře obdarovali potleskem při přebírání cen
za letošní výkony na evropských

tratích. Druhá obtížná sezóna mezi
evropskou elitou s sebou přinesla mnoho nového a náročná sezóna a působení týmu v roce 2013 je
u konce.
Připravil Karel Petránek
Foto archiv SVC Motorsport

Fotografie z vyhlášení výsledků evropského šampionát od federace automobilového sportu FIA.
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Hledání rovnováhy mezi formou a funkčností
Klasik moderní architektury Adolf
Loss (1870 – 1933) prý s oblibou
říkal:“Dům se musí líbit všem. Narozdíl od uměleckého díla, které se
nemusí líbit nikomu“. Věčné usilování architektů o tu nejlepší symbiózu
mezi formou a funkčností, estetikou

Společnost OMNIA TRADING
s.r.o. má na svém kontě řadu úspěšných projektů a staveb na území
České republiky i v sousedním Německu. „Naše zkušenosti nás neustále utvrzují v tom, že ve všech lokalitách je nutné usilovat o co nejlepší
propojení konkrétního místa s jeho

zodpovědný zástupce společnosti
OMNIA TRADING s.r.o. Technologie 3D tisku je využitelná nejen
při práci v projekčních firmách
a architektonických ateliérech, ale
oslovuje také nejširší veřejnost.
„Zaznamenali jsme i poptávku po modelech již konkrétních postavených

Dům se musí líbit všem
i užitnou hodnotou má nyní na své
straně neocenitelného pomocníka v podobě moderní technologie. O možnostech využití 3D tisku při práci architektů jsme vás již
na stránkách novin ECHO informovali v článku, který byl věnován otevření pobočky společnosti OMNIA
TRADING s.r.o. v České Skalici.
“Spatřujeme v nabídce služeb 3D
tisku významný potenciál pro budoucnost. Z toho důvodu vytváříme samostatný subjekt OMNIA
COMMERCIAL s.r.o., které se
bude využitím 3D tiskáren pro
odbornou i laickou veřejnost cíleně věnovat“, vysvětluje Dipl.Ing.
Walter Kurschatke – Architekt,

domů apod. V podstatě jde o to, že
3D tiskárna zastane práci klasického modeláře, designéra všude tam,
kde je nutné převést plošný obraz
do trojrozměrného prostoru“, vysvětluje W. Kurschatke. Samozřejmě je primárně nutné poskytnout
3D tiskárně správná data. To se
děje prostřednictvím konverze dat
z vhodného CAD programu do aplikací pracujících s daty ve formátu
STL. „Více informací o možnostech
3D tisku budou k dispozici na našich webových stránkách www.
omniacommercial.cz, na kterých
intenzivně pracujeme a plně funkční
budou od začátku března,“ doplňuje
W.Kurschatke

společnosti OMNIA TRADING
s.r.o. ve spolupráci se zahradními architekty z green4plan s.r.o.
zde počítá s tím, že by se tato část
města stala přirozeným nástupištěm propojujícím zámecký kopec
s městem v jeden atraktivní celek.

Spojit město v jeden celek

Společnost OMNIA TRADING
uvažuje o propojení centra Náchoda
s vrcholem zámeckého kopce prostřednictvím šikmého kabinkového výtahu. (foto na stránce ECHO
a archiv OMNIA TRADING s.r.o.)
echo - pi

Technologie 3D tisku vám tak
umožní reálně se projít domem, který teprve plánujete stavět. A pokud
už jsme zmínili citát architekta Adolfa Losse, vzpomeňme ještě jeden jeho
výrok z doby, kdy vrcholem techniky
byl maximálně dobrý rozhlasový přijímač:“ Vedl jsem své žáky k tomu,
aby mysleli trojrozměrně - v krychli. Dnes to umí jen málo architektů,
dnes jako by výchova architektů končila v ploše“. Nutno dodat, že z 3D tiskáren by pan Loss měl určitě velkou
radost!

okolím prostřednictvím komplexní
infrastruktury přivádějící do oblasti novou dynamiku rozvoje“, říká
jednatel společnosti Ing. Roman
Čtvrtečka a doplňuje, že otevření
českoskalické pobočky obou společností deklaruje významný zájem
firmy o celý náchodský region včetně
jeho metropole – Náchoda. „Proto
jsme v loňském roce reagovali na výzvu, kterou Město Náchod poptávalo
architektonický návrh na ukončení
Karlova náměstí a předložili naši studii ke společnému posouzení s dalšími návrhy městské radě. Současně
však pracujeme na architektonickém
řešení, které zahrnuje celý zámecký
kopec“, dodává R.Čtvrtečka. Vize

V návrhu jsou například obsaženy:
šikmý výtah o délce 190 metrů, lávka v korunách stromů o délce 125
metrů, bobová dráha s délkou 100
metrů, sedací schodiště, zelené terasy, lanový park, venkovní cvičící stroje atd. Podobným projektovým návrhem chce společnost cílit
i na proměnu nábřeží Metuje v linii
sportovní hala („plechovka“) – zimní stadion. Zde by mohla vzniknout
rovněž nadzemní stezka se základnou
na trase tamního parovodu doplněná
o odpočinkové schody na březích
řeky, přístaviště lodiček, nové stavby sportovní infrastruktury (senior
fitness park, dětské hřiště, venkovní
tobogán plaveckého bazénu atd.)

OMNIA TRADING s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
pobočka Maloskalická 68
552 03 Česká Skalice

www.omniatrading.cz
Dipl.Ing. Walter Kurschatke - Architekt při práci s 3D tiskárnou, jejíž služby
můžete využít již nyní na pobočce společnosti OMNIA TRADING s.r.o. v České Skalici. Jedná se o špičkové zařízení v kategorii semi-profi maker, ojedinělé
v rámci celého našeho regionu.

OMNIA COMMERCIAL s.r.o.
kontaktní místo
Maloskalická 68
552 03 Česká Skalice

Studie, která novátorsky navazuje na projekt tzv. ukončení Karlova náměstí
v Náchodě. Schodiště v dolní části zámeckého kopce by se stalo východiskem
atraktivní trasy na náchodský zámek, na které by nechyběla lávka mezi korunami
stromů, šikmý výtah, sportoviště, lanové centrum, nová výsadba stromů apod.

BROUŠENÍ
• Pilové kotouče z HSS oceli a SK plátky
• Řetězy motorových pil
• Hoblovací nože
• Plotostřihy
• Nože do rotačních sekaček včetně vyvážení
• Vrtáky a další nářadí
Dále pak nože, nůžky, mlýnky na maso a jiné

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A KOVOVÝROBA

Restaurace „U PETRA“

Tel.: 737 867 751
Zámečnictví Petr Horák,
Hurdálkovo nám.117, Česká Skalice

POTŘEBUJETE VYPLATIT
EXEKUCE NEBO ÚVĚRY?
• Bez registrů • Bez poplatků předem
se
• Ručení nemovitostí
Obraťte
• Konsolidace úvěrů
na nás!
• Rychlé půjčky do 5tis.Kč
Kč

Příjem zakázek po 16.hodině nebo po tel.dohodě

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

Studnice u Náchoda

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

Jsme tu pro Vás již 22 let
Těšíme se na Vaši návštěvu
soboty - neděle obědy od 11 hodin
pátek - sobota večeře od 18 hodin
tel.: 776 026 703, 499 599 703

orů

Podnikatelé všech ob
PŮJČTE SI !
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Volejte ZDARMA

800 808 809
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Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.
tel./fax: 491 428 440
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ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Muž středních let hledá ženu k vážnému seznámení, dítě není překážkou,
do 55 let. Náchod a blízké okolí. Zájmy
tanec, příroda. TEL.:739 256 092

BYTY
*Pronajmu dlouhodobě, nebo prodám byt 1 + 1 s balkonem v Náchodě.
Dům zateplen, nová okna. Parkování
u domu. Kauce nutná. Volný ihned. Tel.:
604 532 387
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě, nájemné 3400,-Kč + inkaso, kauce. TEL.:732 309 415
* Prodám byt 3+1, družstevní, na okraji
sídliště u nemocnice. Dům po rekonstrukci.Okna a balkon směrem na louku k řece. Předělaná kuchyň, koupelna,
předsíň.Z části zařízeno nábytkem. tlf:
777 149 779, Cena 700 000,- Kč
* Pron.dlouh. 1+kk s balkonem,
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipím
naproti hospodě, nájemné 3.750 + inkaso
2.000 + kauce. Tel.:608 903 050.
* Pron.nový byt 2+1 s balk., 63 m2 v 2.NP
domu v NA, Šafránice čp.447, sklep, rohová vana, pl.okna, zateplení. Náj. 5.500,Kč + inkaso + kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu pěkný byt vhodný pro 1
osobu v Náchodě u nemocnice. Tel.
777 021 798
* Pron.dlouh. byt 1+1 (32m2) v 1.NP bytového domu v NA, Nerudova ulice. Náj.
3.500,-Kč + voda + el. + plyn + kauce, tel.
608 903 070.
* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve 2.NP,
v NA-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zateplení, sklep, park u domu, náj. 5.000 +
voda + el. + plyn + kauce, tel.608 903 070
* Koupím byt pro čtyřčlennou rodinu
v Náchodě 3+1 i větší spíše centrum. Nabídněte: 775 777 073 Děkuji.
* Pron.dlouh. podkrovní byt 1+kk,
27m2, 3.NP, 3x střešní okno, v nově zrek.
domě v NA poblíž centra. Náj. + zál.
5.450Kč + kauce, tel.: 608 90 30 70
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v 2.NP
RD se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše
nové, pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč +
voda + el. + plyn + kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk
(63 m2) v cihlovém domě v centru Náchoda (100m od náměstí). Byt je po celkové rekonstrukci - vše nové, přípojka
na satelit a internet. Nájem 5.500,- Kč,
služby 2.000,- Kč, kauce 11.000,- Kč.Tel.:
737 407 528
* Zrekonstruovaný byt 2+1, OV v Č.
Skalici u náměstí, v přízemí rodinného
domku. Nízké náklady, cena 595.000,-Kč,
tel. 602 204 002.
* Pronájem: byt 2+1 v OV, balkon, 6.NP,
Náchod - Plhov, plast.okna, zateplený,
zděné jádro, část.zařízený, nájem 5000,Kč + pára, el., voda. kauce 10 tis.Kč. TEL.:
608 784 665
* Vyměníme DB 5+1 - 90 m2, po celk.
revitalizaci, v Náchodě - Plhově,
za 1+1 a doplatek - také v Náchodě. Tel.
603 266 454
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný
byt 3+1 s balkonem, 78 m2, v Náchodě - Brance.Pěkné klidné bydlení. Tel.
732 167 291
* Pronajmu 1+kk v Náchodě - nájem +
energie 5.300,-Kč měsíčně + kauce 10 tisíc Kč. TEl. 723 240 415, 605 733 937
* Prodám byt 3+1 v cihlovém domě
(3.podlaží), plyn, etáž.topení, Nové Město n.M., Husova ul.. TEL.: 605 201 082
* Pronajmu slunný byt 3+1 v České Skalici, nedaleko centra města, v nově zatepleném domě, nová plastová okna. Plocha
73 m2.Tel.777 027 664
* Pronajmu DB 2+1 zařízený v České
Skalici, vhodný pro jednotlivce nebo
mladý pár. Upřednostňuje se zájemce
z Č.S. a blízkého okolí. TEL.:775 908 501
volat kolem 19.hodiny
* Prodám DB 1+1 na Běloveské ul.
v Náchodě (nově zrekonstruovaný dům).
Cena 380 000,-Kč. Volat po 17 hod. (RK
nevolat!). Tel. 739 684 266
* PRONÁJEM BYTU 2+kk 44m2
V HRONOVĚ. Byt i dům je po celkové rekonstrukci. Cena 4.100,-kč + inkaso, kauce nutná. Tel 602 133 173 email.
renestarkov@seznam.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Pronajmeme levně zrekonstruovaný byt 3+kk v centru Náchoda. Kauce
a dlouhodobý příjem podmínkou. Tel.
602 575 252
* PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě
u nemocnice. Cena 4.500,- + inkaso.
Vratná kauce 10.000,- Nástup možný
ihned. Kontakt 602 158 418
* Pronajmeme byt 1+1 (56,38 m2) v centru Náchoda, Parkány 347. Měsíční nájemné Kč 5590,--, - z toho služby 1390,--.
Info 733 131 189.
* Pronajmu krásný byt 2+1 v centru
Náchoda. Nově zrekonstruovaný. Cena
4500,-Kč + inkaso. Tel. 606 745 986
* Koupím menší byt v OV - na Náchodsku. Tel. 604 134 163
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk v klidné
části Nového Města n/Met.. Dům je zateplen, plastová okna, výtah, možnost internetu. Nájemné 3600,- + energie. Kauce
15 000,-Kč. Volný ihned.Tel. 608 323 373
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2
v Žernově 120 u České Skalice, 3. poschodí. Cena Kč 250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po celkové rekonstrukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J.
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc.
Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94
m2, po celkové rekonstrukci v Broumově,
U Větrolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč
449 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Pronajmu garsonieru v Hronově.
TEL.:608 66 77 30
* Pronájem bytů 3+1 v Červeném Kostelci. Atraktivní místo v centru města
a klidné lokalitě po celkové rekonstrukci. Podkroví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně + zálohy na služby, l. patro, 74,24
m2, Kč 5.900,- 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
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v Náchodě. Byt se nachází v přízemí bytového
domu poblíž centra města. Byt je prostorný, s velkou kuchyní, třemi pokoji
a komorou. Jsou tu plastová okna a vybavený je kuchyňskou linkou se sporákem. Výhodná poloha. Nájemné 4500,-.
Tel. 725 557 030 nebo 602 790 044. Volné
ihned.
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt
bude začátkem r. 2014 odkoupen do OV,
cena 1000 000,-Kč + náklady. RK nevolat!
Tel. 777 224 127
* Pronajmu byt 3+1 o velikosti 75m2
v Č.Kostelci na sídlišti Koubovka. Byt je
částečně zařízen. Nájem 5000,-+ energe.
Volný od února 2014. Tel.602 506 344
* Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Hronově.
Tel. 608 11 00 41

NEMOVITOSTI
* Prodám pozem. ke stavbě RD. Nové
Město n/M. TEL.:.608 026 429
* Koupím dům v okolí Jaroměře nebo
České Skalice i směr Hradec Králové, nabídněte prosím. Tel: 774 777 073

* Sháním chatu/chalupu Trutnov, Úpice
a okolí. TEL.:774 777 072
* GARÁŽ K PRONÁJMU, NOVÉ
MĚSTO N/M- Malecí na TGM, Tel:
608 962 016
* Prodáme starší patrový podsklepený
rodinný dům s velkou zahradou v klidné části obce. MŠ, samoobsluha, frekventovaná vlaková i autobusová doprava
v dosahu. Tel. 723 769 406

Tel./Fax: 491 424 522

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC,v nově zrek. domě v NA,
Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el.
+ vody + topení + kauce., tel. 608 903 070.
* Pronájem nebytového prostoru 85 m2
na hlavní třídě Kamenice v Náchodě.
Obchod a výklad přímo na pěší zónu.
Samost.měření energií.Parkoviště. Tel.
776 148 881
* Pronájem obchodního prostoru kavárna, bar, vinárna, herna, vinotéka, resp.
provozovna služeb kadeřnictví, solárium,
solná jeskyňka atd. na hlavní třídě ul.Kamenice v Náchodě v suterénu o výměře 85
m2. K dispozici pánské, dámské soc. zařízení, samostatné WC, sprcha a šatna pro
personál. Zásobování výtahem, samostatné
měření energií. Parkoviště. Tel.776 148 881
* Hledáme prostory pro podnikání
v České Skalici- kosmetický salon 40m2
+ zázemí, WC pod uzavřením, větrání
okny,přívod vody- stačí studená / máme
boilery/, elektrické zásuvky v každé místnosti, vchod v přízemí, možno z ulice,
možno i byt 1+1 o ploše 35-40 m2. Kontakt
604 237 128. Nabídněte.
* PRONAJMU OBCHOD VE STÁRKOVĚ NA NÁMĚSTÍ. Cena 3.900,-kč, +
inkaso.Tel.602 133 173 email.renestarkov@
seznam.cz
* Pronajmu prostory k podnikání v Hronově např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:
608 66 77 30
* Pronajmu kancelář na pěší zoně v Náchodě, k dispozici kuchyňka a luxusní sociální zařízení. Nájemné 4.000,-Kč/měs +
služby 1.000,-Kč info 777 606 464
* V „centru Nového Města nad Metují“pronajmeme nebytový prostor - 2 místnosti - 34,1 m2 s kuchyňkou a sociálním
zařízením. Nájemné 2 tisíce měsíčně. Info:
733 131 189
* 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
* Přenechám pronájem zavedené trafiky
v Hronově. Info na tel: 603 264 265
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ŠIKOVNĚ

* Prodáme v Hronově zajímavý RD 5+1,
zahrada, zděná garáž a kolna, venkovní
krb. Celková výměra pozemku je 460m2.
Výhodná cena. Tel.: 604 336 337
* Nabízíme k prodeji RD s prostornou
zahradou a dvorem 10 minut od centra
města. V 1. patře domu byt o dispozici 3+1 o rozloze 82m2, v přízemí nebyt.
prostory vhodné pro drobné podnikání (garáž, bývalá stáj s klenutými stropy
a další dispozice). Vytápění akum. kamny.
Kompl. rekonstrukce bytových prostor
v roce 2001 (rozvod vody a el., podlahy,
stropy a střecha). Volný ihned k obývání. Prohlídka možná dle dohody. Cena
1.550.000 Kč, o ceně možno jednat. RK
nevolat. TEL.:604 362 477
* Prodám chalupu se stodolou - obec Vysokov. Bližší info po telefonu: 722 930 560
* Prodám zahradu - Broumov, Velká
Ves, o výměře 601 m2, včetně podílu
na přístupové cestě. Dle územního plánu
(blok 28) možnost výstavby rodinného
domu. Dobrá cena - výhodná investice.
RK nevolat. Tel: 773 033 077
* Sháním na Náchodsku RD nebo
chalupu. Menší opravy nevadí. Tel.:
608 245 634
* Pronajmu garáž v Náchodě ulice Smetanova tel.606 390 144
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel.
608 66 77 30
* Pronájem větší garáže (60 m2) v centru N.Města n/M pro 3 automobily i komerční využití (včetně přípojek).Tel.
602 204 002, cena dohodou.
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:724 214 538

str.

PRODÁM
* Prodám lednici 165 x 50 x 53 (výška
x šířka x hloubka) bílá. Cena 1500,-Kč.
Tel.723 134 064
* Soukromý majitel prodá levně různý
nábytek z důvodu stěhování. Více info
na tel.725 586 827. Volat mezi 10 a 18.
hod..
* Prodám zařízení obchodu - trafiky.
Pult, regály na časop., na cigarety a ostatní.
Tel: 603 264 265
* Prodám levně starší komplet. ložnici.
TEL.:737 229 171
* Prodám nový dotykový mob. telefon SAMSUNG. Cena dohodou. Tel.
736 254 299
* Prodám postel 200 x 160, kompletní
s rošty a matrací, noční stolky - bílé, styl
Ludvík XVI., 1500,-Kč a aut. pračku INDESIT r.v. 2006, málo používaná, funkčnost předvedu - 1000,-Kč. Tel. 603 266 454
* Prodám zachovalé vybavení restaurace,
stoly, židle, bar, možno i jednotlivě. Odstín třešeň.. TEL.:604 437 128
* Prodám televizor SONY, úhlopříčka 70 cm, plně funkční, cena 899,-Kč.
TEL.:725 204 592
* Prodám kvalitní pánské boty pro sjezdové lyžování zn. SALOMON Mission
Alu (uspokojí i středně pokročilé rekreační
lyžaře, flex 70). Optimální pro vel. 46 - délka stélky 30,5 cm. Atraktivní vzhled, jako
nové, 4 x použité (nevhodně zvolená velikost). Původní cena 5300,-Kč. Nyní 2000,Kč.Tel. 725 679 907
* Prodám dětský kočárek X-Lander, lůžko, sporťák, autosedačka šedočerný a golfové hole Babypoint černé. Foto na požádání zašlu. Info na tel. 721 086 580 po
18.hodině. Cena dohodou
* Prodám novou líheň na drůbež cena
od 2200Kč. Tel.:733 483 672
* Prodám suché tvrdé palivové dříví.
TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou.
Zájemci volejte 720 581 277

KOUPÍM
* Koupím el.sporák š.50 cm ale pouze
plně funkční v dobrém stavu. Na barvě nezáleží. TEL.:604 437 128
* Sháním koženkový kočárek Liberta pro
dvojčata. TEL.: 722 543 498
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:
722 907 510
* 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
* Koupím odpadní trubu průměr 45 60 cm, dlouhá cca 3m i 2 kusy, na materiálu nezáleží (beton, plast, kámen). TEL.:
604 437 128
* 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
* 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 zemní vrták na vrtání otvorů pro plotové kůlky. Průměr vrtáku cca
20 cm. TEL.:604 437 128
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Koupím míchačku na 220V ale pouze v dobrém stavu a plně funkční. TEL.:
604 437 128

RŮZNÉ
* Aprobovaný učitel AJ s praxí nabízí výuku AJ pro žáky a studenty ZŠ, SŠ
i dospělé. Časová flexibilita a individuální
přístup. Okres NA a RK. TEL.:777 698 865
* Nabízím práci na dostavbě rodinného domu v okolí Náchoda. Sádrokarton,
štukování, obklady _.. Stavba je vytápěna.
Pouze pro spolehlivé řemeslníky!!! Tel.
736 222 449
* 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
* Hledám mobilní výpomoc (asistenční
službu) v dopoledních hodinách v Náchodě. TEL.:606 794 889 Prosím o trpělivost
* Daruji za odvoz plynový sporák - Náchod. Tel. 606 745 986
* Ženy, muže, důchodce - na rozvoz
a prodej knih.Tel. 777 803 359

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Prodáme čistokrevná štěňata německého ovčáka bez PP, očkovaná a odčervená, k odběru od 15.ledna, cena 2000,-Kč.
TEL.:777 132 524

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

Seřizovače obráběcího
centra s praxí min. 5 let
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

NABÍZÍM
stěhování a vyklízení bytů,
kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

TAXI DRAŠNAR
TEL. 602 455 455

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-ul.Šafaříkova-větší RD,klidná část,poz.523 m2.....1,29 mil.Kč, Náchod-Rybárna-větší zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2 .....790.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky až 1000 m2.....od 3,2 mil.Kč, Náchod-centrum-byt 1+1,OV,48 m2,2.patro ......555.000,-Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1,OV,69 m2,2.patro.....690.000,-Kč,N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-tři obyt.podlaží+podkroví ..3,2 mil.Kč
N.Město n/M-ul.Johnova-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr...2.75 mil.Kč, N.Město-ul.Třešňová-Vybavený RD+krásná zahrada ....12.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru ....7.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,3 mil.Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,80 m2+pěkná zahrada..630.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo.....2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část .....110.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek....1,7 mil.Kč,Ohnišov u Dobrušky-Novostavba RD před dokončením...1,8 mil.Kč
Police n/M-Č.Metuje-Pěkný RD s 2 byty,poz.2567 m2.....1.490.000,-Kč,Bystré u Stárkova-Krásná chalupa po rekonstr.,poz.1368 m2........1,1 mil.Kč
N.Hrádek,N.Město n/M-Pěkné chaty s poz. pro výstavbu RD...od 199.000,-Kč,Č.Skalice-Pronájem panel.bytů 2+1 (7.500,-Kč) a 3+1... 8.500Kč/měs
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,atrakt.poz. 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, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

AUTO-MOTO SERVIS

Do Dobrušky?
Na safari!

v areálu Àrmy AUTOPRODEJ ROHAN

ejrohan.cz

z

náhradní vozidlo

www.autoprod

(v případě ponechání vozidla v servisu)
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tel.: 491 453 4

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

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

Městská knihovna a Vlastivědné muzeum v Dobrušce pořádají 4.
února (v 18 hod., Společenský sál –
Kino 70) cestopisnou přednášku Expedice Mahali, která vás zavede hned
do kvarteta afrických zemí – Tanzanie, Rwandy, Ugandy a Keni. Protagonistou přednášky bude účastník
zmíněné expedice Tomáš Černohous.

Historický reprint
V Novém Městě nad Metují byl vydán reprint historického díla Paměti
města a zámku Nového Města nad
Metují z roku 1922. Dílo tehdejšího
městského kronikáře Kluse je „v novém kabátě“ k dispozici i s příbalovým CD, které obsahuje dobové fotografie. Příznivci historie Novoměstska
mohou reprint poptávat v novoměstském informačním centru.

Regionální
publikace

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

www.strechyflash.cz

Novým „kouskem“ do knihovniček příznivců regionální historiografie jistě bude 1. díl výpravné
publikace Petra Bergmanna s názvem Broumovsko na historických
zobrazeních. Obsahem díla je 2100
historických map, grafik, litografií
i fotografií z období let 1740 – 1950.
Vše samozřejmě ve vztahu k regionu
Broumovska. Knihu je možno například zakoupit v Informačním centru
v Polici nad Metují.

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

Menší výrobní ﬁrma z Náchoda

Z

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Provádíme zemní práce smykovým
nakladačem BOBCAT.

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.

Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých materiálů.
Vytrháváme
kořeny.
Uklidíme
a odvezeme sníh.

STŘECHY

TEL.: 602 145 222

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

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

Provedeme práce
pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

přijme

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

KONSTRUKTÉRKU STŘIHŮ
Požadavky:
- výuční list v oboru krejčová
- řidičský průkaz sk.B
- spolehlivost
- ﬂexibilita

Informace na tel.: 777 737 122

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?
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.

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

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

737 636 188
720 688 880
728 242 789
604 216 189
775 110 989
725 317 668
603 500 339
730 175 241
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Nový občanský zákoník 3.
Náhrada újmy v NOZ
Obecné pojetí náhrady újmy (škody a nemajetkové újmy) zůstává
v novém občanském zákoníku beze
změny. Zákonodárce však významně
upravil jednotlivé její typy. Pro občany
bude na prvním místě zajímavá změna při stanovení výše újmy na zdraví.
Již nebude ohodnocena např. zlomenina ruky s omezením hybnosti jasně daným předvídatelným bodovým
ohodnocením resp. konkrétní částkou dle vyhlášky. Nově o výši náhrady
bude rozhodovat soud podle vytrpěné bolesti, překážky lepší budoucnosti a ztížení společenského uplatnění
(k tomu mu bude nápomocna připravovaná metodika). Jinou částku při
naprosto stejném zranění (např. zlomenina ruky) pak v praxi získá dvacetiletý aktivní volejbalista a jinou padesátiletý astmatik, který je v aktivní
pohybu omezený už z důvodu astma.
Rozhodováno tedy bude spíše podle
zdravého rozumu, než paušálně tabulkami. Na druhou stranu nám tato
nepochybně pozitivní změna přinese
určitou míru nejistoty, ocitneme–li
se na straně škůdce. Je také předpoklad, že spolu s vyšším rizikem dojde
ke zvýšení cen některých pojištění.
Nová úprava se tak přiblíží západoevropským, kde je tento způsob určení
nemajetkové újmy běžný.
Druhou změnou, která již do odpovědnostních vztahů prostřednictvím judikatury prosakovala za staré právní úpravy, je upřednostnění
povinnosti hradit škodu uvedením

do předešlého stavu. To v praxi bude
znamenat nejčastěji to, že vám jako
poškozenému viník dopravní nehody
(resp. pojišťovna) zaplatí při opravě
vozidla celou opravu, bez ponížení tzv. amortizací (tedy bez ohledu
na to, že s novým nárazníkem má
váš automobil vyšší cenu). Z povahy
věci je nesmysl, aby někdo byl nucen
doplácet na to, že mu jiný poškodil
vozidlo. Poškozenému pak NOZ ponechá možnost volby mezi náhradou
uvedením do předešlého stavu nebo
náhradou v penězích (stejně tak za situace, kdy věc nebude možné uvést
do původní stavu).
Další významnou novinkou je tzv.
předmět zvláštní obliby. Pokud vám
někdo schválně nebo ze škodolibosti
způsobí škodu na věci, která sice nemá
objektivně významnou hodnotu, ale
pro vás je to např. jediná zachovalá
věc po babičce (stará fotografie, její
dopis, deník apod.), nahradí cenu této
zvláštní obliby. Náhradu soud stanoví
případ od případu podle skutečného
vztahu k dané věci a její jedinečnosti.
Jednotlivých změn v náhradách
újmy je mnohem více (vzrušení mysli při nutné obraně, škoda vzniklá
provozní činností, újma způsobena
zvířetem a na zvířeti, atd.). Dalším
zajímavým novinkám se s ohledem
na rozsah článku budu věnovat v některém z další dílů této série.
JUDr. Jan Dostál,
koncipient, advokátní kancelář
JUDr. Renaty Dobývalové

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
Náchod- upravený dr.byt. 1+3 v 1.NP, 76 m2, balkon, zatepleno,výborný stav ........ 885.000,-Kč
Česká Skalice – poz. k zastavění 800 m2, sítě na hranici, atraktivní lokalita .............890,-Kč/m2
Česká Skalice – bytový dům se 3 byty, poz.923 m2, sítě, ÚT plyn, dobrý stav ..... 1.885.000,-Kč
Police n.Met. – starší, řad.RD, 4 místnosti, sítě, ÚT pevná + plyn, horší stav ......... 418.000,-Kč
Olešnice u Č.Kostelce – starší RD s garáží a poz.784 m2 – nutné opravy ............... 775.000,-Kč
Suchý Důl – opravený RD 1+4 s garáží, poz.212 m2, ÚT pevná .......................... 1.575.000,-Kč
Náchod – dr.byt 1+kk, 30 m2 s balkonem, 5.NP, výtah, ÚT dálk.............................. 433.000,-Kč
Náchod – stav.poz. pro RD o celk.vým. 10 164 m2, ing.sítě v dosahu........................500,-Kč/m2
Babí u Náchoda – stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn.......................... 515.000,-Kč
Rokytník – hrubá stavba RD s pozemky o cel.vým. 51 135 m2 ............................ 2.000.000,-Kč
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 ........................350,-Kč/m2
Náchod – byt. dům s 12 byty v rekonstrukci k dodělání, sítě, ÚT dálk ................. 4.570.000,-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
Č.Kostelec Bohdašín – pěkný, poz. k zastavění o vým. 2 520 m2, voda a el. ............330,-Kč/m2
Kramolna – zděná chata u lesa s opl. poz. 520 m2, skleník, voda, el ....................... 329.000,-Kč
Náchod – rekr.chata s poz. 355 m2, voda a el., 1+2, krásné místo,dobrý stav .......... 463.000,-Kč
Libchyně u N.Města n.M. – pěkný RD 1+4, poz.1376 m2, ÚT+krby, sítě .............. 975.000,-Kč
Vysokov – rovinatý poz. k zastavění 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd .............310,-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

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

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

Tel./Fax: 491 424 522

platnost do 13. 7. 2014 r.

Základní škola Náchod - Plhov

Zápis do 1.třídy
6. a 7. února 2014

14 – 17 hodin

Vážení rodiče, budoucí prvňáci, zveme vás do plhovské školy,
nabízíme Vám:
• Moderně vybavenou školu
• Třídy, které nejsou přeplněné 30 dětmi
• Výuku angličtiny od 1.třídy
• Sportovní program pro všechny děti
• ŠD, kroužky – sport, hudební a výtvarné aktivity, keramiku,
angličtinu …
K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
 veškeré stavební práce, hydroizolace,
instalatérské a topenářské práce,
zemní práce, doprava (kontejner
+ hydraul. ruka) půjčování lešení
a závěsných lávek

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

Máme rádi zvířata

e-mail: echo@novinyecho.cz

Kroužek
astronomie
Při Středisku volného času Ulita
v Broumově vzniká kroužek mladých astronomů. Začít pracovat by
měl od února t.r. Patronát mu poskytli profesionálové z úpické hvězdárny. Redakce novin ECHO přeje
mladým broumovským astronomům noční oblohu bez oblačnosti
a světelného smogu!

Naše kamarádka Acora (speciálně vycvičená fenka ke canisterapii)
nás opět navštívila v MŠ. Seznámení tentokrát proběhlo s nejmladšími dětmi ze třídy Berušek a Medvídků. Pro některé děti bylo velkým
zážitkem pejska nakrmit z ruky,
podrbat ho na zádech a společně
si zadovádět. Acora nám předvedla
řadu „kousků“ a „lumpáren“ (např.
„zazpívala“ nám písničku, společně
jsme prolézali tunelem), které se setkaly u dětí s velkým ohlasem.
Děkujeme panu Homolkovi
a těšíme se další krásné dopoledne
strávené ve společnosti Acory.
Děti a učitelky z MŠ Běloves

O návštěvu radnice byl nečekaný zájem
Město Náchod v letošním roce
slaví hned několik výročí. Celý rok
provází připomenutí 760. výročí
od první písemné zmínky o Náchodě. A právě v úvodu roku slaví své
110. výročí od otevření budova náchodské radnice. Při této příležitosti
se v sobotu 18. ledna 2014 uskutečnil první ze dvou plánovaných dnů
otevřených dveří. A zájem z řad
veřejnosti byl k našemu potěšení
opravdu velký. Během odpoledne si
prostory radnice prohlédlo více než
650 osob.
Pro návštěvníky byl připraven
bohatý program, prohlídky prostor doprovázel odborný výklad,
součástí byla i výstava dobových
fotografií. Nechyběla ani možnost
zakoupení mnoha upomínkových
předmětů - mincí, skleniček, brožur
o radnici a dalších. Lidé mohli nahlédnout do prostor, kam se běžně
v průběhu roku nedostanou, jako
například do obřadní síně. Otevřené
Zveme Vás na vernisáž výstavy

Náchod Evropské
město sportu 2013
Úterý 4. února 2014
v 16 hodin
Výstavní síň Regionálního
muzea v Náchodě
(roh Zámecké a Tyršovy ulice)

dveře byly i v pracovně pana starosty, velký zájem byl o komentovanou
prohlídku hodinového stroje, který
je umístěn ve věži radnice. „Velké poděkování patří všem, kteří se
na přípravě této akce podíleli. Takový zájem občanů jsme po pravdě
ani neočekávali, jsme proto velmi

Tel./Fax: 491 424 522
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

PRAVIDELNÁ TANEČNÍ ODPOLEDNE
2. února, 16. února a 2. března
od 16 do 19 hodin
HOTEL U BERÁNKA NÁCHOD
DANNYHO KAVÁRNA
Hraje Honza Staněk junior
Vstupné 50,- Kč rezervace na tel. 722 927 488
Pořádá: Seznamovací agentura Irena
Irena Černá 736 768 114

potěšeni, že ty týdny příprav, stály
za to“, komentovala den otevřených
dveří tajemnice Městského úřadu
v Náchodě Hana Mílová.
Kdo nestihl lednový termín, nemusí zoufat, své dveře „otevře“ náchodská radnice ještě 26. dubna
2014 v době od 13 do 17 hodin.

Spolupráce při prezentaci
Broumovska

Výtvarníci
z Úpice

ECHO nově
využívá QR kód

vystavují do 2. února v Červeném Kostelci. V tamní výstavní síni
městského úřadu můžete shlédnout práce Květy Krhánkové, Daniely Mikešové, Stanislava Špeldy či
Zdeňka Petiry.

Počínaje minulých vydáním
Echa se bude vždy na titulní straně
objevovat i tzv. QR kód. Jedná se
o obrazec, ve kterém je zakódována infomace (obdoba staršího čárového kódu). QR kód (z angličtiny qucik response - rychlá reakce)
je rozluštitelný čtečkou, kterou si
lze bezplatně stáhnout do chytrého telefonu například z portálu
seznam.cz. Obsahem QR kódu
na titulní straně ECHA je odkaz
na naší internetovou prezentaci.
Pracujeme však i na dalším využití QR kódů v rámci ECHA tak,
aby jste si s jejich pomocí mohli
přečíst i rozšířené verze článků
či prohlédnout galerii fotografií
u vybraných materiálů (na naší
internetové prezentaci v sekci
ECHO plus) - redakce

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Noviny ECHO navázaly spolupráci se vzdělávacím a kulturním centrem
Klášter Broumov, jejímž výsledkem by měla být mimo jiné i prezentace kulturních a společenských akcí na Broumovsku v celém náchodském okrese. Na snímku v prostorách Klášterní kavárny Café Dientzenhofer (zleva)
Mgr. Karel Petránek - vydavatel novin ECHO, Mgr. Jan Souček – výkonný
ředitel centra Klášter Broumov.
foto echo

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
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NA VYBRANÉ MODELY JÍZDNÍCH KOL

