Příští Echo vychází 9. května 2014
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

HLEDÁME
věřitele

pana

PAVLA SEDLÁČKA

(ročník 1971)
z Náchoda Bělovsi,

a to za účelem
společného postupu
v rámci
insolvenčního řízení,
případně nabízíme
pohledávku
za uvedenou osobou
k prodeji.

25 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Nezávislý finanční konzultant
*Optimalizace nákladů podnikatelů
*Hypoteční úvěry na míru
*Konsolidace půjček
*Revize a optimalizace nevyhovujících
smluv
*Zabezpečení bydlení, studií, majetku
*Investice-zhodnocení volných prostředků
*Renta k důchodu
Tel. 608 200 631

Kvalitní vybavení za nejlepší
ceny na turistiku.
Stany, spacáky, čluny ...

www.albisport.cz | Hronov

3G Tablet Samsung

?

Mobilní internet M

ª97měsíčně
Kč

Limitovaná
edice
O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Kontakt: urbanek@stamont.eu

PŘIJMEME NOVÉ
ÚVĚROVÉ PORADCE
Požadujeme:
• Základní znalost práce na PC
• Praxe v oboru výhodou
• Práce na ŽL
Nabízíme:
• Vysoké provize
• Kompletní zaškolení zdarma
• Podpora prodeje ze strany společnosti
• Možnost příspěvku na reklamu a kancelář
V případě zájmu a pro bližší informace
volejte zdarma 800 630 360

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Hotel Valentýna s jedinečným
umístěním na břehu vodní nádrže Rozkoš na frekventované trase (mez. silnice
I. třídy č 33 HK - Náchod). V objektu je
k dispozici 24 pokojů (67 lůžek), restauinfo: 777 602 884
race (40 míst), konferenční sál (80 míst),
Cena:
14
900
000,Kč
www.realityeu.com
letní terasa se dvěma bazény (80 míst).
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci....................................... 2 690 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 770 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola....................... 5 290 000,- Kč

Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

paní Hanu Balcarovou z Borové,
dlouholetou členku tamního zastupitelstva
a zaměstnankyni společnosti Náchodský mlýn a.s.
7. května 2014 uplyne 5 let od jejího úmrtí.
Kdo v srdcích žije - neumírá.

GASTRONOMIE

Začala generální oprava zámecké věže

od pravěku po novověk

Dne 22. 4. 2014 došlo k slavnostnímu sundání makovice z hlavní věže státního zámku Náchod, neboť věž podstupuje generální rekonstrukci. Součástí
slavnostního aktu bylo také otevření archivní schránky, která obsahovala věrné
kopie původních pamětních listů z roků 1721 a 1799, opis pamětního listu o výměně oplechování hlavní věže z roku 1950, dále fotografie z doby oprav v roce
1950, fotografie města Náchoda a běžné kovové mince.
V nejbližší době bude provedena nejsložitější část oprav a to statické zajištěn
krovu báně včetně výměny již nezachranitelných dřevěných prvků konstrukce.
Následně dojde k zahájení zednických, klempířských a restaurátorských oprav.
Dokončení opravy věže je plánováno na přelomu měsíce srpna a září.

7. Středověké pokrmy

Magická lóže M.S.Patrčky si Vás dovoluje pozvat na

tradiční Magic party u Muzea magie v Jaroměři.
Jakub Kroulík, Martin Langr,
Miloš Malý a další.
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I v tomto roce můžete každou
první sobotu v měsíci od 15.00
hod. strávit příjemné odpoledne ve společnosti kouzel, zábavy
pro děti i pro dospělé a dozvědět
se něco o historii kouzel, magie
a kouzelných divadel. To není zdaleka vše, chystáme i doprovodný
program a další akce, o kterých Vás
ještě budeme informovat, Muzeum
magie jeho autor pan Jaroslav Zach
nadále upravuje a rozšiřuje, na toto
léto mimo jiné plánujeme otevření
magického bludiště.
Těšíme se na Vaši návštěvu, třeba
hned při zahájení sezóny v sobotu
3. května 2014, kdy u Muzea magie
vystoupí kouzelníci Mr. Carlo, Duo
Radek a Simona, Pavel Rydval,

str.

Miloš Malý, velmistr
Magické lóže M.S.Patrčky

Středověká strava nebyla až tak vegetariánská, jak se mnohdy traduje.
Výkyvy ve stravování způsobovaly většinou válečné události a epidemie.
Z archeologických nálezů se dozvídáme, že velké množství domácího zvířectva bylo chováno účelově pouze na maso. Větší část zvířat z venkova
byla prodávána do měst. I přesto měli venkované dostatečný příjem potravin z masa.
Během léta a podzimu měli lidé dostatek obilnin, základních druhů zeleniny, ovoce a lesních plodů. Na zimu si tvořili zásoby sušeného ovoce.
Mezi základní potraviny patřila moučná jídla, z čehož nejdůležitějším byl
chléb. Chleba se ve středověku peklo několik základních druhů. Dalším
oblíbeným jídlem středověku byla kaše. Měla mnoho sladkých i slaných
variací. Kaše se připravovaly hlavně z pšeničné a žitné mouky, krup, tvrdého chleba, hrachu nebo ovoce. Nejoblíbenější se stala sladká varianta.
Přidáváním švestek, jahod, brusinek, šafránu nebo petrželky se docilovalo
jejího různého zabarvení. Jednoduché postní kaše se připravovaly z krup
nebo hrubě mleté mouky přidáním do vody nebo do mléka a oslazením
medem.
Při půstu se zase konzumovalo pražmo – nezralé obilné klasy pražené
na ohni. Co se však týká masa, byla tehdejší kuchyně poměrně rozmanitá,
když zpracovávala nejen jatečná zvířata, ale především zvěřinu. Výjimkou
nebylo ani maso z bobra, konzumovaného v době půstu podle názoru, že
pokud plave, patří mezi ryby…
Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Sokolská akademie

Jezdecká stáj Slavíkov u Náchoda Vám nabízí:
Individuální výuku jízdy na koních a ponících, pro děti od tří let i dospělé, začátečníky či pokročilé. Výuka probíhá na pískové jízdárně, vyjížďky do přírody v okolí
Slavíkova, Radechové, Pavlišova a Hronova. Pod odborným
dohledem se naučí jak správně ke koni přistupovat, jak dobře
se o něho starat. Možnost se účastnit dětských jezdeckých her.
V případě zájmu se bude konat i příměstský tábor.
Dále nabízíme ustájení koní pro zájemce, kteří mají, nebo se
chystají mít vlastního koně a shání kvalitní ustájení v okolí
Náchoda.

Sokol v Náchodě má 145letou
tradici a chce ji nadále rozvíjet
ve prospěch tělesného i duševního
zdraví náchodských občanů podle
hesla svého zakladatele: „V zdravém
těle zdravý duch“. Nabízíme pohyb
všem, kteří nemají předpoklady stát
se vrcholovými sportovci, ale uvědomují si, že pohyb je život, doporučovaný lék proti obezitě u dětí,
prevence proti osteoporoze, artrozám a dalším nemocem moderního
sedavého způsobu života.

Kosmetický salon Aglaia
je na nové adrese

Bližší informace na tel. čísle 777 116 654 – Lucie Hlavatá
Město Náchod přijme na DPČ

PRACOVNÍKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO PÉČI O MEDVĚDY
DÁŠU A LUDVÍKA na Státním zámku v Náchodě.
Rozsah pracovní doby 20 hodin týdně,
včetně so, ne, svátků s nástupem
od 9. 5. 2014. Práce není příliš
vhodná pro starší SD
a samotné ženy.
Bližší informace podá pan Rohulán,
tel. 491 405 470

Nově otevřené wellness studio v Náchodě
„Svět zdraví a krásy“ nabízí v měsících květnu a červnu 2014

VÝŽIVOVÉ KONZULTACE
A MINIKURZ PÉČE O PLEŤ za V.I.P. ceny
Výživová konzultace – 199,-Kč
Minikurz péče o pleť – 250,-Kč
Objednávky na email: nutristyl.nachod@seznam.cz
nebo na tel.: 603 545 885, 773 661 279
www.nutristylnachod.cz

Poděkování
Chtěla bych touto cestou
poděkovat celému personálu odlehčovací služby domu MARIE
v Náchodě za krásný, kvalifikovaný a lidský přístup, když jsem se
dostala do pro mne velmi svízelné
situace. Přeji všem hodně síly a pohody v jejich nelehké práci.
Alena Malá

• Úvěry
• Hypotéky
• Pojištění aut
• Pojištění životní
INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

Nabízíme cvičení všem, dětem
od 2 let, předškolákům, žákům
a žákyním, mládeži, ženám, mužům do nejvyššího věku. Ukázky
ze cvičení může veřejnost shlédnout na slavnostní AKADEMII
ke 145 letům existence SOKOLA
v Náchodě v neděli 18. května
2014 od 15 hodin v prostorách sokolovny. K účasti srdečně zve náchodskou veřejnost výbor Sokola
Náchod.

Strnadova 48, Náchod (budova Zverimexu u náměstí)
NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prodlužování řas – 1000 Kč
trvalá na řasy
piercing + píchání náušnic
IPL – trvalé odstranění chloupků, žilek, redukce pigmentových
skvrn, omlazení pleti, léčba akné
diamantová mikrodermabraze (vyhlazení a zjemnění pleti)
biostimulační laser
ošetření všech typů pleti
regenerační collagenové ošetření
depilace voskem
barvení řas a obočí
líčení
poradenství
Vysoký odborný a profesionální přístup
(zdravotní sestry + spolupráce s MUDr. Hajžmanem)
Těšíme se na Vaši návštěvu

Rita Vachková – 776 75 12 00
Klára Nývltová – 776 267 371

ECHO

www.novinyecho.cz

Okénko
energetického
poradce 53.

POSLEDNÍ VÝZVA! Termín prodloužen až do 9. 5. 2014.
HROMADNÁ POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNÍ CENU
PLYNU OD ARMEX ENERGY A.S. NA ROK 2015
Tak jako v minulém roce, kdy jsme
pro domácnosti našich klientů docílili
u dodavatele ARMEX ENERGY a.s.
na tento rok špičkové ceny 805,- Kč/
MWh s nulovým měsíčním platem,
tak i letos předpokládáme, že vyjednáme špičkovou cenu s nulovým
měsíčním platem. Automaticky se
to týká všech našich klientů, za 1./
kteří se již minulý rok zúčastnili
této akce na rok 2014 a za 2./ kteří
mají nově uzavřenou běžnou smlouvu s ARMEX ENERGY na plyn.
Pro ilustraci uvádím konkrétní roční
finanční úsporu domácnosti se spotřebou 20MWh / 2 000 m3 / plynu
za rok a v letošních cenách Naši klienti s individuální cenou a měsíčním
platem 0,-Kč ušetří při této spotřebě za tento rok oproti RWE 6 100,Kč, oproti ČEZu 5 800,-Kč, oproti
Bohemii Energy 5 400,-Kč, oproti
Comfort Energy 5 200,-Kč, oproti X
Energii 5 200,-Kč, oproti Centropolu
4 900,-Kč, oproti Right Power Energy
4 500,-Kč, oproti VEMEXu 3 500,-Kč
a E.Onu 3 200,-Kč…. TO UŽ STOJÍ
URČITĚ ZA TO…
Ovšem pokud někdo z Vás, kteří
už u Armex Energy jsou, nás doporučí i dalším domácnostem, tak je
do této poptávky mile rádi zařadíme.
Ve velikosti je síla a čím větší objem

bude k dispozici, tím příznivějšího
výsledku docílíme. Termín uzávěrky
k poptávce pro nové klienty je k 9. 5.
2014. V současné době se bude účastnit poptávky na 500 domácností / cca
10 000 MWh v plynu /. S výsledkem
každého našeho klienta seznámíme
do 15. 5. 2014. Upozorňuji, že vše je
zadarmo a dopředu se k ničemu nezavazujete. Pokud se Vám cena plynu
na rok 2015 nebude pozdávat, tak
nejste povinni cokoliv podepisovat.
PŘIHLAŠTE SE V ČAS!!! NEČEKEJTE AŽ SE ZIMA (DALŠÍ TOPNÁ SEZÓNA) ZEPTÁ….
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
(pi)

Psík Pupík

Pozor žíravé!

Psí útulek v Broumově má nové
logo v podobě psíka Pupíka. Zakoupit si jej můžete v podobě samolepky - a tím samozřejmě přispíváte k solidaritě s „němou tváří“.
Logo s psíkem Pupíkem doplňuje
ještě pexeso (s fotografiemi pejsků
z útulku) a samostatné pohlednice. Všechny tři produkty je možno
zakoupit v IC Broumovska. Dodejme, že autoři loga psíka Pupíka jsou
Klára a Tomáš Carbovi (ve spolupráci s Petrem Kučerou).

Náš titulek nepochází z nějaké
chemické laboratoře, ale je názvem
novoměstské výstavy německého
výtvarníka Hanse – Joachima Uthkeho. Výstava, jejímž leitmotivem
je vzdor proti rozpadu tradičních
hodnot v současném moderním
světě, byla připravována ve spolupráci Městské galerie Zázvorka
s Hildenem, partnerským městem
Nového Města nad Metují.
Výstavu můžete navštívit do 31.
května t.r.

Hrádouská vařečka
V městysu Nový Hrádek se pilně
chystají na další ročník oblíbeného
turistického pochodu Hrádouská vařečka. Pochod se uskuteční
17. května, start a cíl je v objektu

tamní sokolovny. Trasu pochodu
si můžete prohlédnout na internetové prezentaci městyse na adrese:
www.novy-hradek.cz

Obchodní družstvo Impro
Červený Kostelec
Jsme prosperující ﬁrma zabývající se širokým spektrem činností.
Hledáme pro průmyslovou divizi, středisko kovovýroby, pracovníky na pozici

TECHNOLOG KOVOVÝROBY
Hlavní úkoly:
• Zajištění technické přípravy výroby
Požadujeme:
• VŠ – praxe ve strojírenství 3-5 let,
nebo SŠ – praxe ve strojírenství nad 5 let
• Znalost CAD systémů
• Časovou ﬂexibilitu
• Organizační schopnosti
• Řidičský průkaz sk. B
• Občanskou bezúhonnost

Oceníme:
• Znalost AJ nebo NJ • Iniciativu a elán
• Tvůrčí myšlení • Zkušenosti se systémem ISO
• Zkušenosti s programováním
na CNC strojích /laser/
Nabízíme:
• Odpovídající platové ohodnocení
• Práci v mladém kolektivu rozvíjející se ﬁrmy
• Spolupráci na nových projektech
• Podporu ﬁremního vzdělávání

Profesní životopis zašlete na e-mailovou adresu: personalni1@odimpro.com
do 12. 5. 2014.
Informace na tel. 491 445 206 p. Prouzová

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

ŽALUZIE

OBECNÍ HOSTINEC ŠONOV
Opět nabízíme denně obědy,
včetně víkendů
Otevřeno od 11 hodin
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ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

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

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

Tel.: 777 113 443

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

Květinový den
Také v tomto roce se uskuteční
jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za zlepšení léčby
a výzkumu nádorových onemocnění
ve středu dne 14. května již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením Český den
proti rakovině 2014. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu
života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími
se na nádorových onemocněních.
Tradičním symbolem sbírky je
žlutý květ měsíčku lékařského, barva
stužky u kytiček bude letos tyrkysová. Kvítek bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. Účelem
sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických
center.

V našem regionu se Květinovému dnu dlouhodobě věnuje Liga
proti rakovině Náchod se sídlem
v budově MěÚ Náchod, Palachova
1303, která již 20 let působí ve sféře

prevence a podpory nemocných.
(redakčně zkráceno) Autorkou
fotografií z Květinového dne 2013
je členka náchodské LPR
Ing. Helena Plichtová.

HLEDÁME
SPOLEHLIVÉ
BRIGÁDNÍKY

Obchodní společnost s bytovým
a konfekčním textilem hledá

TA X I

na roznášku reklamních
tiskovin do schránek
v Teplicích nad Metují.
Bližší informace na tel.

606 748 710
Squash
centrum
Náchod
tel.: 602 886 577
Hola, hola…

Ricochetová
školička volá
Naučíme Vaše
děti ricochet

ÚČETNÍ A OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
na HPP nebo dohodou.
Nové Město nad Metuji.
Informace na tel.: 603 839 416,
email: denss@seznam.cz

Zakázková kovovýroba
Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

TEL.: 777 590 755

LOJZA A PAVEL

LEVNĚ A BEZPEČNĚ
24 hodin denně

777 009 323 Náchod a okolí
Hledám

ZRUČNÉ ŠVADLENY
na opravy oděvů.
Pracovní doba dohodou.
Náchod.

Tel.: 736 768 114

Festival handicapových dětí
je minulostí
Ve středu 16. dubna 2014 se
už popáté sešli žáci a učitelé speciálních škol Královéhradeckého
regionu a polských měst Klodzko a Dlugokol Zdroj v náchodském divadle dr. J. Čížka, aby zde
předvedli svá taneční a hudební
vystoupení. Všichni účinkující
podali ty nejlepší výkony, za které

byli spravedlivě ohodnoceni velmi pozornou a přísnou porotou.
Celé středeční dopoledne se linul
náchodským Beránkem smích
s dobrou náladou a všichni, jak
žáci s pedagogy, tak i porotci a další hosté, si přislíbili, že se na tomto
populárním festivalu opět za rok
sejdou.
(red)

Na Březince zavzpomínají
V rámci oslav 69 let od konce
druhé světové války uspořádá Klub
vojenské historie Náchod ve čtvrtek 8. května pietní akty, kterými
uctí památku padlých. Dobrovolníci v historických uniformách
položí věnce v 10:00 u pomníku
padlým ve světových válkách v Bělovsi u fotbalového hřiště, v 10:45
u bývalé československé celnice,
kde pomníky připomínají rudoarmějce a Čechy padlé při bojích
s německými vojsky 9. května 1945,
v 11:50 u pamětní desky obětí nacismu na bývalé budově Státního
policejního úřadu v Hrašeho ulici a ve 12:00 na náchodském náměstí u pamětní desky kapitána
Otakara Jaroše, který padl v bitvě

u Sokolova. V tento den budou také
otevřeny všechny objekty Běloveského pevnostního skanzenu, kam

se můžete podívat i každou sobotu
od 10 do 18 hodin.
www.brezinka.cz
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Pavel Poc: Nenechte si namluvit, že nám EU
zakáže brambory
dostal na starosti jako zpravodaj. Jako
biolog se invazivním druhy zabývám
už 20 let. Po měsících komplikovaných vyjednávání s Evropskou komisí

Tel./Fax: 491 424 522
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CDS s.r.o Náchod

PŘIJME ŘIDIČE SKUPINY C+E
S PRAXÍ PRO MEZINÁRODNÍ
NÁKLADNÍ DOPRAVU.

pěstovat brambory, kukuřici, papriku,
protože jsou v Čechách nepůvodní. Je
to samozřejmě naprostý nesmysl, vymyšlený jen k popuzení lidí proti Unii.

KONTAKT: 602 239 352

E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

Nemusíme se bát, o bramboračku nepřijdeme
a Radou tedy proběhlo nedávno hlasování Evropského parlamentu. A jak
vše dopadlo? Evropský parlament
schválil společný právní rámec, který
má za cíl zabránit šíření nepůvodních
rostlin a živočichů v Evropské unii.
Jde o to zajistit v boji proti invazním

str.

www.cdsnachod.cz

Na druhou stranu původním návrhem
byl ohrožen chov některých druhů papoušků, případně pěstování některých
druhů rostlin. Podařilo se mi ve spolupráci se zástupci členských států toto
riziko odstranit a na základě finálního
návrhu odhlasovaného parlamentem

„Dopady invazivních druhů se týkají
celé EU. Spolupráce je základní podmínkou boje s tímto nebezpečím,
říká RNDr. Pavel Poc.

Věděli jste, že v Evropě je ohroženo
42 % savců, 15 % ptáků a 52 % sladkovodních ryb? K tomu přidejme i téměř tisíc druhů ohrožených rostlin.
Existují ale také druhy, které je potřeba zlikvidovat.Těmi druhy jsou invazní nepůvodní rostliny a živočichové

Invaze do Evropy
– „biologičtí okupanti“. Škody jen
v Evropské unii převyšují dvanáct miliard euro ročně. A náklady členských
států EU na boj s invazemi se pohybují v rozmezí 40 - 100 miliard euro
za rok. Nepůvodní invazivní druhy
neznají hranice. Mohou se snadno
rozšířit z jednoho státu do druhého,
a proto bylo nutné věc řešit na evropské úrovni. Evropská komise ale
předložila byrokratický návrh, který
by víc obtěžoval evropské občany, než
efektivně pomáhal. Vše bylo nutné zásadně předělat. I proto jsem toto téma

Mezi nebezpečné invazní druhy patří například nejen skokan volský (foto via
Wiki), kterého zachycuje tento snímek. Nebezpečné jsou i americké šedé veverky, asijské sršně, komár tygrovaný či v Čechách již velmi známý bolševník velkolepý, který vylučuje při poranění šťávu, která zvyšuje citlivost lidské pokožky
na sluneční záření a vede k těžkým kožním reakcím s velmi bolestivými puchýři.
Tato rostlina vytváří husté porosty, ničí původní vegetaci a doslova znemožňuje
využití krajiny.

druhům lepší přeshraniční spolupráci. Někteří kolegové, kteří problému
vůbec nerozumí, vypouštěli do médií
doslova invazní kachny. Tak se v novinách třeba objevilo, že nám EU zakáže

Kubb klub Vršovka hledá nové hráče
Každý, kdo chce poznat skvělou outdoor hru kubb a seznámit se s jejími pravidly má teď ideální šanci. Každý čtvrtek
od 18h budou v letním areálu Vršovka
probíhat otevřené tréninky pro všechny
zájemce. Věk ani pohlaví nehraje roli,
kubb je hra skutečně pro všechny. Vše
je zdarma, nepotřebujete s sebou nic,

kromě chuti naučit se něco nového. Vše
na místě ochotně vysvětlí a předvedou
instruktoři z řad mistrů republiky 2013.
Můžete vzít i děti, které se zatím zabaví
na dětském hřišti. Občerstvení je možno
zakoupit na místě.
První trénink je 8. 5. 2014 od 18h
a poté každý týden ve stejnou dobu.

již nic takového nehrozí. Pokud máme
mít společné předpisy, musí pomáhat
a ne lidem otravovat život.
RNDr. Pavel Poc, biolog, poslanec
Evropského parlamentu za ČSSD
LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA
S ORIENTÁLNÍM TANCEM
Příměstský tábor v Hronově, DDM DOMINO

14.–18. července 2014
Pro dívky 6 až 13 let

VÍKENDOVÝ POBYT NA „RANČI“
RANCH GALLOP ve Vápence

18.–20. července 2014
Pro dívky 8 až 14 let

LETNÍ TANEČNÍ A PĚVECKÁ
ŠKOLA NA „BIŠÍKU“
21.–25. července 2014
Pro dívky 8-14 let

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST

CDS s.r.o Náchod
PŘIJME BRIGÁDNĚ

ŘIDIČE AUTOBUSU
PRO ODPOLEDNÍ, NOČNÍ
A VÍKENDOVOU PRÁCI.

Více na tel: 725 761 401

Pravidelné kurzy orientálního
tance pro děti a dospělé
v Hronově, Úpici a Trutnově
začínají od září 2014
Nabízíme profesionální
vystoupení orientálního tance

Více informací na tel. 608 622 715,

email: s.a.b.u.a@seznam.cz www.sabua.cz

Paměti běloveského
kronikáře
Uplynulo hodně času a sháňka
po vydaných, ale již rozebraných knihách o Bělovsi neutichá. Bylo proto
přikročeno k přepracování a doplnění
textů do moderní elektronické podoby. CD „Paměti běloveského kronikáře“ Obsahuje PDF složky: Vzpomínky
na Běloves, Stará Běloves ve fotografii,
Běloveské proměny včetně obrazových
příloh kroniky, Běloveští hasiči, Něco
z historie Slánského mostu a Kladského
pomezí, Poslední boj roku 1945 očima
svědků, Průmyslové objekty minulosti
i současnosti v Náchodě, Ve víru hudby
a tance a Drobnosti. Soubory obsahují
celkem hodně přes dva tisíce fotografií.
Nosič CD byl dodán do Městské
knihovny v Náchodě pro zájemce, kteří
nemají internet, kde už část byla zveřejněna. Dále je nosič v omezeném množství k dostání v Náchodském kulturním
středisku, případně u autora. Nosič ale
nefunguje ve videopřehrávači. Přeji příjemné podívání Antonín Samek

Výstava chovatelů už příští
týden
Chovatelé drobných zvířat a jejich příznivci si jistě udělají čas
k návštěvě tradiční květnové přehlídky v areálu ve Starém Městě
U Cihelny. Zveme vás k návštěvě
jednotlivých expozic mnoha plemen králíků, drůbeže, holubů,
exotického ptactva, i drobných hlodavců. Budou k vidění i netradiční
druhy živočichů – obojživelníci
a plazi ( a možná „přijde“ i krokodýl ?! ).

V neděli zase přijdou majitelé a příznivci psů na „náchodské
psí korzo“ – diváci ze všech psích
krasavců zase vyberou tři nejlepší
k ocenění čestnými cenami.
Tak nezapomeňte a přijďte k Cihelně – o víkendu 10. a 11. května
– v sobotu od 8 do 17:30 hodin,
v neděli od 8 hodin, výstava skončí
ve 13 hodin udílením čestných cen.
Těšíme se na vás.
Za výstavní výbor Ing.P. Schneider
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Tělocvičná jednota SOKOL Studnice Vás zve

na slavnostní akademii k 100. výročí
založení T. J. SOKOL Studnice,
která se koná v sobotu dne 17. 5. 2014
ve Studnici u sokolovny
Program: V 10:00 zahájení, od 12 hodin dětské odpoledne na fotbalovém
hřišti a v přilehlém lese, po kterém následuje průvod a položení květin k pomníku legionářů na návsi. Ve 14 hodin proběhne oficiální zahájení, pokračuje Česká beseda, vystoupení žactva ze Sokola Náchod a předškoláků a žactva
Sokol Studnice, mažoretky Náchod, skladba mužů „Chlapáci III“, představí
se Parkour „Jan Jenka se skupinou“. Od 17:30 taneční zábava - hraje skupina
„PROMĚNY“.
Součástí oslav je i výstava fotografií, obrazů a dokumentů k založení Tělocvičné jednoty Sokol Studnice a její činnosti až do současné doby. Výstava
bude v prvním patře studnické sokolovny a otevřena v sobotu 17. 5. 2014.
Bohaté občerstvení je zajištěno, jak v průběhu dne, tak i při taneční
zábavě.

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86, Nové Město nad Metují
přijme do stálého pracovního poměru

Operátorky pro obsluhu vstřikovacích strojů
Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC
• manuální zručnost
Nástup možný ihned
V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz
nebo pro více informací volejte: p. Přibylová 491 478 344

www.tbnabytek.cz

WIMEX s.r.o.
Broumovská 72,
CZ–54701 Náchod

Nadnárodní společnost
hledá zaměstnance na pozici

Skladník - letní brigáda
Očekáváme:
Dobrou fyzickou kondici
Pobyt v blízkosti Náchoda nebo Hronova
Solidní a slušné vystupování vůči zákazníkům
Ochotu zdokonalovat se na svém pracovišti

jarní SLEVA na nové
sandály KEEN
LIZARD a ASOLO
Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.
tel./fax: 491 428 440

Nabízíme:
Pracovní smlouvu na dobu určitou od 1.6. do 30.9.2014
Zajímavou a samostatnou práci v dynamickém prostředí
Mladý a dynamický pracovní tým
Motivující fin. ohodnocení + zaměstnanecké výhody
Vhodné pro studenty VŠ jako pravidelná letní brigáda

Zasílejte svůj strukturovaný životopis na:
e-mail: zamestnani@wimex.eu
s uvedením pozn. Skladník - letní brigáda do předmětu zprávy.
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AKCE platí od 30.4. do 10.5.
v prodejně v Hronově,
tel.: 491 482 639

www.albisport.cz | Hronov

Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

bazenymachov.cz

www.

Nabídka pro Vás:• konsolidace úvěrů • vyplacení exekucí
• rychlé vyřízení bez poplatků
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PRODAVAČKU

SODWËG
R
GRY\ 
Q
SURG¿
QË]¿V HER
RE

- BAZÉNY
- ZASTØEŠENÍ
- PLASTOVÉ NÁDRŽE

NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ
ÚVĚRY do 300tis. Kč
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

CE B
K
A 6A
Í
9
RN 12x č
KO
I
A
J y 0k del
bk 15 šin
lu
a
vý kč
P
lto 150
a
f
As

NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

- výroba

- montáž

- servis

Požadujeme:
* příjemné a komunikativní
vystupování * časová flexibilita
* trestní bezúhonnost
Info: Prodejna
Kamenice 113 (pasáž MAGNUM)
Náchod

NÁCHODSKO
776 353 038
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

Tažná zařízení SVC Náchod, s.r.o.
Největší výrobce tažných zařízení v ČR
Výroba, prodej a montáž tažných zařízení
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla.
Odborné poradenství, školení a servis u výrobce prověřeného
kvalitou ISO, prodejem a montáží s 20 letou tradicí.

VÝHODY MONTÁŽÍ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMĚ SVC NÁCHOD:
Diagnostické nakódování řídících jednotek Zdarma!
Zapůjčení automobilu do 15 km Zdarma!
Zapůjčení střešního boxu/nosiče jízdních kol
z naší půjčovny na 2 dny Zdarma!

Název
Cena vč. montáže
2 198,-s DPH
VW Golf VII, Audi A3, Seat Leon
1 998,-s DPH
Hyundai i40
Škoda Octavia III + Combi
Kia Soul

2 198,-s DPH
1 998,-s DPH

e-mail: svc@svcnachod.cz
SVC Náchod, s.r.o.
Průmyslová zóna Vysokov 197,
549 12 Vysokov

Tel: +420 491 421 021 - 2
Mob: +420 603 360 607
Fax: +420 491 420 265

www.svcnachod.cz

ECHO
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2
v klidné části Nového města n/M. Nájemné
3600,- měsíčně + energie. Kauce 15000,-Kč.
V domě je kolárna, kočárkárna, sušárna prádla, připravený internet. Jen bezproblémovým nájemníkům. Tel 608 323 373
* Pronajmu dlouh. 1+kk s balkonem,
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipí naproti
hospodě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 +
kauce.Tel.: 608 903 050.
* Prodám pěkný slunný byt s balkonem
v OV 2+1 64m2 I. kat, Běloveská ul. Náchod.
Dům je po celkové revitalizaci, zateplený, nová
plastová okna, eurovýtah, bezbar.přístup. Volný ihned. Cena 849 000,- Kč. Tel: 734 102 513
* Prodám byt v OV 2+1 v Náchodě Starém
Městě, po celkové rekonstrukci v cihlovém
domě Více info na tel.:608 273 380
* Pronajmu dlouh. nadstan. mezonetový
byt 4+1, 103m2 ve 3.NP v nově zrek.domě
v NA, Šafránice. Náj. 7.000,-Kč + el. + voda +
topení + kauce, tel. 608 903 050
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě
na rohu ul. Raisova a Janáčkova, v osobním
vlastnictví. Tel. 777 602 884, RK nevolat.
Cena: 799 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní
vlastnictví v Novém Městě nad Metují. Tel.
777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě
SUN, plastová okna, dům zateplený. Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžová po celkové rekonstrukci, dům zateplený,
plastová okna. Tel. 777 602 884 , RK nevolat.
Cena: 799 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 s balkonem v Náchodě
na Pražské ulici 1532. Byt je funkční plně
zařízeny.Cena 5000,-Kč + elektřina a plyn.
Volný od 1. 6. 2014. TEL.: 724 320 674
* Prodám DB 2+1 (přestavěn na 3+1), výměra 61 m2 v Náchodě na Plhově, plastová
okna, opravený výtah. Tel. 777 602 884, RK
nevolat. Cena: 735 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do OV
1+1, výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi,
po rekonstrukci kuchyň, koupelna a WC,
nový kotel. Velká prosklená lodžie. Tel.
774 311 404 , RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v Náchodě
na Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v Novém Městě nad Metují. Dva výtahy osobní a nákladní. V bytě je internet. Nájemné
3.500,-Kč + 2.000,- energie. Kauce 7.000,-Kč.
Tel. 608 140 363
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici 3+1 (102 m2) umístěný ve 3.NP zděného
cihlového domu, v centru obce naproti gymnáziu v Náchodě. Kauce podmínkou. Tel.
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 5 500,- Kč/
měs.+služby
* Pronajmu hezký, světlý byt o dispozici
3+kk (61 m2) umístěný ve 1.NP zděného
cihlového domu, v centru obce Náchod.
Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu dlouh. byt 3+1s balkon, sklep,
74 m2 ve 4.NP v Náchodě na Brance, pl. okna.
Volný od 1. 6. 2014. Náj. 5.000,-Kč + inkaso
1.545,-Kč + el. + plyn + kauce, tel. 608 903 050
* Pron.dlouh. byt 3+1 balk., sklep., 68m2
ve 2.NP v NA, ul.Běloveská, nová pl.okna,kuch.lin., koupelna, WC, dlažby, dveře. Náj.
5.500,-Kč + inkaso 3.000,-Kč + el. + kauce,
tel. 608 903 050
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě na Plhově.
TEL.:608 976 956
* Hledám podnájem nebo pronájem bytu
2+1 nebo 3+1 v Náchodě. Nájem max
do 8.000 Kč za vše. Bez kauce nebo na splátky. Tel. 605 024 176
* Pronajmu byt 1+kk cca 40 m2 v Náchodě
sídl. u nem., celkové náklady 5000,-Kč, vratnákauce 10 tic.Kč. TEL.:774 04 94 61
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě Bělovsi.
Vhodné pro 1 osobu. Nájem 3400,-Kč +
energie. Kauce nutná. TEL.:607 961 457
* Pronajmu nově zrekonstruované byty
v Červeném Kostelci 300 m od centra.
K dispozici dvůr, internet, satelit, kuch. linka se spotřebiči, nové koupelny. Dům je zateplený + nová okna. Byt 1+kk - 3800,-, 3+
kk - 5.200,- až 5800,- (bez energií a služeb).
Telefon 606 027 918, 777 595 888
* Prodám panelový byt 3+1 (66 m2), plast.
okna, OV v Polici n/Metují - V. Ledhuje.
Cena: 565.000,-Kč,tel. 602 204 002
* Pronajmu 3+1 v Náchodě ul. Krásnohorské. nájem 4500,-Kč + energie cca 4000,Kč + kauce 9 tis.Kč. Klidná lokalita, výhled
na zámek, bezproblémové parkování. Tel.
775 064 084
* Pronajmu pěkný zrekonstrovaný byt
2+kk s lodžií, 60 m2, 2.NP, cihla, centrum

e-mail: echo@novinyecho.cz

Náchoda. Nová kuchyň, koupelna, WC a topení. + sklep + půda + parkování ve dvoře.
Cena 4000,-Kč bez energií a služeb + vratnákauce. TEL.:602 892 004
* Prodám DB 5+1 v Náchodě - Plhově, 90
m2, nové jádro, kuchyně, dveře, plovoucí
podlahy, vestavěné skříně, WI - FI, internet,
cena 885 000,-Kč. Tel. 603 266 454
* Pronajmu garzonku s balkonem s výhledem na řeku, ve 4. p., panelového domu
u Slávie v Náchodě. Byt je po rekonstrukci.
Nájem 3.200 Kč + náklady. Tel. 723 320 352
* Poptávám byt 1+... k dlouhodobému pronájmu blízko náměstí, Plhova,
na velikosti bytové jednotky nezáleží, záleží na ceně 4900,-Kč se vším všudy, bez
kauce. Důvod - mám omezený rozpočet,
jsem 35 letý pracující muž, nehlučný, konzervativní. Děkuji za případné nabídky,
k nastěhování cca od 1. 6. 2014. e-mail:
poptavambytvnachode@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 na sídlišti v Polici nad
Metují. Tel: 777 603 562
2

* BYT 4+kk 100m k pronájmu - částečně vybavený - po rekonstrukci vše nové,
Komenského ul. Náchod, volný od května,
Eva Doležalová 739 619 251
* Prodám byt 1+1 v o.v., 30,4m2, cihlový,
Náchod, Borská, nová plast. okna, kuchyň,
zabudované spací a úložné patro. Cena
600000,-, tel. 604 241 080.
* Pronajmu velmi pěknou čistou a téměř
zařízenou garsoniéru u Rubeny v Náchodě
cena 3500,-Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel.
608 888 141
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt
2+kk a garsonieru v cihlovém domě na nábřeží E. Krásnohorské v Náchodě. Dlouhodobě. Kauce 10 000,-Kč. Pouze solidnímu
zájemci. Tel. 737 211 973
* Pronajmu pěkný byt 1+1 41 m2 v 3 NP
v Náchodě u nemocnice. Po celk. rekonstrukci, zděné jádro, rohová vana, nová kuch.
linka, bezp. dveře, oddělené spaní, dům je
kompletně zateplen, plast. okna, JZ orientace. Vratná kauce 10.000,-Kč. Tel. 721 435 426
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 + komora - 70,25 m2, 2 NP ve Žďárkách (4km
od Hronova). K bytu náleží balkon, 2 sklepy,
1/4 půdy, zahrádka s krbem. Byt je po celkové rekonstrukci (vč. elektriky, vody, topení,
oken, vchod. dveří, balkonu) V obci je škola,
školka, obchod. Tel. 776 267 371
* Prodáme zděný družstevni byt 3+1
(76m2) ve Velkém Poříčí (klidná lokalita). Byt prošel kompletní rekonstrukcí (vestavěný krb, nová koupelna, WC,
kuchyň, nové rozvody, atd.). Více informací na tel.: 732 340 159, email: f.sara@
seznam.cz. Cena 1 030 000,* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě, nájem 3350,-Kč + inkaso + kauce. TEL.:
732 309 415
* Prodám byt 4+1 o.v., Nové Město n.Met.
(Malecí), 1,3 mil.TEL.: 603 573 642
* Přenechám pronájem bytu 2+1 (3kk)
po kompletní rekonstrukci v Náchodě
na Kamenici. TEL.: 608 357 778
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem
v Náchodě poblíž centra. Byt je po celkové
rekonstrukci, nová koupelna s rohovou vanou. Vybavený je kuchyňskou linkou s vestavěným varným setem. Nájemné 5000,Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo
602 790 044
* Pronajmu garsonieru v Hronově.
TEL.:608 66 77 30
* 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 4+1 v Broumově, Pionýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2.
Cena Kč 449 tisíc. Informace 491 521 523
a 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 byt 3+1 (70 m2) ve Velkém Poříčí. Dobytu je bezbariérový přístup, nájem
4000,-Kč + energie. TEL.:732 945 557
* Pronajmu byt 1+kk v Červeném Kostelci nad ROAD BAREM včetně parkovacího
místa. Nájem 4.100.- + inkaso. Kauce nutná.
tel. 731 533 700
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v Náchodě
Starém Městě (u Penny). Kauce 15.000,-.
Volný od května 2014. Tel. 728 836 648

Tel./Fax: 491 424 522

* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Plhově,
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zateplen, zachovalý stav. Nízké provozní náklady (2100,-Kč). Cena 449 tis.Kč. TEL.:
603 45 85 37
* Pronajmeme byt 2+1 + kk (65 m2) v centru Nového Města n.M., byt se nachází ve 3.p.
cihlového domu. Nájemné 3000,-Kč + inkaso + vratná kauce. TEL.:776 224 358 volat
v prac.dny
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Byt 4+1 + sklep, OV, NA Plhov. Krásný, udržovaný, nadstandardně a moderně
zrekonstruovaný byt. Nové jádro, okna,
podlahy, koupelna s rohovou vanou,
kuchyně se spotřebiči. Lodžie s krásným
výhledem do přírody, z druhé strany bytu
výhled na zámek. Bezproblémoví sousedé. Super bydlení. Volný zač. roku 2015.
Cena 1.390.000,- Kč. Tel.: 605 542 592

NEMOVITOSTI
* Jsme rodina s dětmi a máme rádi přírodu.
Hledáme pronájem chaty/chalupy se zázemím za pomoc při údržbě plus menší poplatek. Klidné místo v okolí Náchoda obklopené
přírodou. TEL.: 607 574 084
* Pronajmu garáž ve Smetanově ul. v Náchodě. Tel.606 390 144
* Prodám stavební pozemek v Polici nad
Metují- Slunečná ul. o výměře 742m2.
Inženýrské sítě na hranici pozemku. Tel.
605 590 073
* Prodám stavební parcelu v Novém Městě
n. Met. o výměře 1.400 m2. Atraktivní místo.
Nejvyšší nabídce. Tel. 602 65 75 60
* Dlouhodobě pronajmu zahradu k vlastnímu používání 2 km od Náchoda. (Nedaleko autobusová zastávka). Tel. 721 521 153
nebo 499 599 137
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
TEL.: 724 214 538

* Prodám pozem. ke stavbě RD. Nové Město n/M. tel. 608 026 429
* Prodám st.pozemek 450 m2 s chatou v Náchodě Pod Vyhlídkou, s výhledem na zámek
a město. Voda a elektrika zavedena, atraktivní
místo. Tel. pouze SMS, ozvu se, 603 955 910,
nebo e-mail: cernaiva@centrum.cz
* Koupím chatu, chalupu, malý domeček
ve slušném stavu v osobním vlastnictví okolí
Náchoda. Tel 777 104 584
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2,
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Koupím chalupu na polosamotě, samotě
poblíž lesa, větší pozemek, nutný potůček
u pozemku do 500 000 Kč k rekonstrukci.
Platba hotově ihned. 724 116 694 vlada40v@
seznam.cz
* Prodám chatu v Náchodě: vlast. pozemek
350m2, voda, el.en., krb, výhled do údolí,
soukromí a dobrá dostupnost. Cena 398tis.
Kč. Tel.608 141 035
* Prodám patrový RD 3+1 s garáží, zahrada
1000 m2, obec Č.Skalice - Zlíč z roku 2004,
materiál plynosilikát. Cena 1,99 mil.Kč.
TEL.: 737 128 360
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ŠIKOVNĚ

* Pronajmu přízemní garsonku 40 m2 s terasou do zahrady v NA - Bělovsi. Nájem
4900,-Kč + záloha energie 1500,- + malý
přízemní byt 2+1 se zahradní terasou, nájem 5500,-Kč + záloha energii 1500,-Kč.
TEL.:777 737 122
* Pronajmu byt 1+1 v České Skalici, nájem
3.000,- + inkaso. Kauce. Tel. 731 533 700
* Pronajmeme pěkný slunný byt 4+1 v obci
Horní Rybníky. Nová plastová okna, kuch.
linka, část.zařízená, balkon. Volný od 1. 5..
Nájem 6000,-Kč + inkaso, kauce 12 tis.Kč.
TEL.:776 727 427, 608 727 424
* Prodám slunný dr.byt 3+1 v Náchodě
na Plhově. Byt se nachází ve druhém patře,
je po částečné rekonstrukci. Zděné jádro,
plastová okna, zateplení. Cena 1 090000Kč.
Tel. 775 721 186
* Pronájem bytu v centru Nového Města nad Metují, 3+1, 105m2, cena 6800,- +
energie /měsíc. Volný od 1. 7. 2014. Volejte
732 945 606
* PRONAJMU BYT 2+kk V HRONOVĚ.
Byt je po celkové rekonstrukci velikosti 44
m2. Cena 3.900+inkaso, kauce nutná. mail:
renestarkov@seznam.cz Tel.602 133 173
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě, novostavba, zařízen, volný ihned, kauce. Tel.
774 061 131

str.

* Nabízím k prodeji stavební pozemek v Jiráskových skalách (Bischofstein) o výměře
400m2. Tel.: 773 265 507
* Koupím RD nebo chalupu k trvalému bydlení do 1.2mil, do 20km od Náchoda. Tel.
739 486 403
* Pronájem/prodej - možnost splátek rodinného domku 4+1 v Polici n.Met., kolaudace 2009. Tel. 603 525 531

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC, v nově zrek. domě v NA,
Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč +
600 zál.na el., vodu, topení. + kauce., tel.
608 903 050.
* Pronajmeme nebyt. prostor o výměře
20 m2 na náměstí v Náchodě atrium KB,
vhodné jako prodejna. TEL.:603 470 419
* Pronajmu prostory 35 m2 v I. poschodí
domu v centru Náchoda. Možné využití:
kancelář, masážní služby, kosmetické služby
a pod. Bližší informace na tel.č. 606 951 546
* Pronajmu zavedený krám s textilem
v Hurdálkově ul. v Náchodě. Výloha. Tel.
777 325 910
* Pronajmu prostory k podnikání v Hronově např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena
vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmeme nebytový prostor o výměře 79 m2 (prodejna oděvů) na náměstí v Náchodě, atrium KB. Tel.
603 470 419
* 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
* Pronajmeme dílnu cca 800 m2 v Náchodě
blízko centra (u Vatikánu). TEL.:490 504 818,
776 069 897

PRODÁM
* Prodám kompletní zařízení truhlářské
dílny včetně ručního nářadí a nástrojů, nejraději jako celek. Náchodsko, tel.:
604 781 576
* Prodám starší obývací ložnici, v pěkném
stavu, světlý odstín. Levně. Tel. 776 492 977
* Prodám doménu www.kladskepomezi.eu
Tel. 603 70 78 50
* Prodám kamna PETRY. Cena 500 Kč. Tel.
605 831 500
* Prodám skládací kolo 20. Cena 1.200 Kč.
Tel. 777 164 136 po 17. h.
* Prodám mikrovlnnou troubu Whirpool
-20 litrů, bílá barva, š.25 x h.31xv.28 cm,
funkce ohřev, rozmrazování, hodiny. Cena
990,-Kč. TEL.:608 536 129
* Prodám starší trámy 20x20, délka až 6 m,
12 ks, Tel. 731 533 700

* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM.
TEL.:724 020 858
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím housle, violu, cello, basu, saxofon a klarinet i poškozené a nekompletní. T.
728 473 687
* 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

RŮZNÉ
* Kdo daruje zeminu za odvoz? Nabídněte
tel. 608143570
* Vyklidíme a zaplatíme Vaši pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu
upravit okrasné keře a stromy, drobné zednické práce a jinou pomoc na zahradě? TEL.:
737 972 924, 737 452 461 - sms - ozveme se
* Daruji kotě. Tel. 732 847 292
* Přijmeme floristku pro prodejnu Náchod, Červený Kostelec i brigáda. Kontakt na tel. 608 143 570
* Hledám zkušeného vyučujícího angličtiny pro přípravu na zkoušku na úrovni B2;
e-mail:kubecren@seznam.cz
* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Telefon: 608 462 940
* Potřebujete nařezat nebo naštípat dřevo,
něco natřít, drobné zednické práce, kopání, bourání, postavit plot, vyklidit půdu
a jiné pomocné práce u domu i na zahradě,
posekat zahradu. Smluvní ceny. V týdnu
i o víkendu!! Pište sms zavolám Vám zpět:
605 746 954, 605 467 352
* Provádím pravidelný i jednorázový
úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci, drobné domácí opravy,
praní a žehlení prádla, praní koberců. TEL.:
737 564 496

AUTO - MOTO
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak,
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru,
plechové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře,
kapoty a jiné. TEL.: 777 590 755
* Prodám BMW X3, r.v. 2008, najeto
93.000 km, perfektní stav, koupeno v ČR.
Tel. 602 65 75 60
* Prodám odhlášený přívěsný vozík za auto.
Cena dohodou. Tel. 604 593 059

NABÍZÍM
stěhování a vyklízení bytů,
kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

KOUPÍM
* 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 knihy a časopisy. TEL.:
722 907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní známky, Čína, Československo a jiné.
Dále staré obálky, dopisy a pod. TEL.:
722 907 510

Koupím starou krejčovskou
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

PEDIKÚRA
K VÁM DO DOMU

TEL. 604 415 689

22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Jásenná u Jaroměře-Chalupa (3+1) s bazénem a poz.3.160 m2...1.490.000,-Kč,Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2) ...260.000,-Kč
Náchod-ul.Bílá-Kompl.rekonstr.byt 3+1,OV,zděné jádro,rozvody...950.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Zděná,rekonstr. garsonka (36 m2) ...2.900,-Kč/měs.
Svinišany u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2...850.000,-Kč,Náchod-Karl.nám.-Pronájem nového zděného bytu 3+kk ....5.500,-Kč/měs.
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo...2.190.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí .. 1.290.000,-Kč k jednání
Náchod-Zděná chata (i k bydlení),poz.2.086 m2....790.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky 1000 m2....od 1,29 mil.Kč
N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-tři obyt.podlaží+podkroví.....3,2 mil.Kč,Borová u Náchoda-Chalupa v započaté rekonstrukci ....250.000,-Kč
N.Město n/M-ul.Johnova-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr...2.5 mil.Kč, N.Město n/Met-Malecí-Družst.byt 1+1 (35 m2),1.patro....495.000,-Kč
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 ....6.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,1 mil.Kč, Č.Kostelec-Špinka-Rekr. chata s pozemkem+el.přípojkou-poblíž vody ....290.000,-Kč
Police n/Met.-V.Ledhuje-Byt 3+1,OV,66 m2 ,7 NP,panel.dům,plast.okna..565.000,-Kč, N.Hrádek-Chatka s poz.k výstavbě RD-1.048 m2 ...199.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Jičín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,poz.ke stavbě 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
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

TAXI DRAŠNAR
TEL. 602 455 455
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

Nebankovní půjčky

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

www.diravpenezich.cz

NÁBYTEK

- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

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

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod
NOVĚ SKLADEM
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

železářské zboží, kuchyňské potřeby,
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky
zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115,
Po – Pá: 8.00 – 17.00, So: 8.00 – 11.00
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

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

www.smartpujcka.cz

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán,
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek
z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

737 636 188
720 688 880
728 242 789
604 216 189
775 110 989
725 317 668
603 500 339
730 175 241

Kompletní sortiment LED osvětlení:
• LED žárovky včetně svíček a miňonek
• LED bodové osvětlení
• LED pásky včetně příslušenství
• LED vestavná stropní svítidla • LED reflektory
• LED průmyslové osvětelní • LED zářivky

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

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

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

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

TEL.: 602 145 222

Výhradní zastoupení pro interiérové
a exteriérové LED osvětlení značky
Spectrum LED

www.spectrumled.cz

Nabízíme Vám následující služby:
• poradenství v oblasti LED osvětlení
• zpracování světelného projektu
• kalkulace výhodnosti změny osvětlení
• zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení

Předváděcí místo a vzorková prodejna:
Nádražní 219 (bývalý Městský klub)
Nové Město nad Metují

e-shop: www.ledprovas.cz
email: obchod@ledprovas.cz
tel.: 602 107 706, 774 814 457

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

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

Kudowa-Zdrój

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

tel. 0048 74 866 45 02

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

platnost do 13. 7. 2014 r.

Tel./Fax: 491 424 522

str.

7

Nový občanský zákoník 13.
Sousedská práva a NOZ
Ve druhém díle článku sousedských práv se již posunu od obecného vymezení a vyjmenuji některá
konkrétní práva a povinnosti sousedů navzájem.
NOZ upravuje zejm. praktické
důsledky sousedících pozemků: zakazuje se např. pozemek upravovat
tak, aby ten sousedův ztratil oporu,
ledaže je vybudováno náležité zpevnění (např. zídkou). Pokud Vám ze
sousedovy stavby stéká voda nebo
padá sníh na pozemek, opět můžete
požadovat, aby soused stavbu náležitě upravil. Často využívaným právem
i před účinností NOZ bylo právo požadovat vstup na sousedův pozemek
za účelem nezbytné údržby nebo
hospodaření (typicky při opravě fasády domu, který je na hranici pozemků). Pokud při této úpravě a údržbě
soused způsobí škodu, je povinen ji
nahradit.
NOZ upravil (nejen ve vztahu
mezi sousedy) nově povinnost snášet užívání prostoru nad pozemkem
nebo pod ním, není–li rozumný
důvod tomu bránit. Typicky pokud
např. sklep přesahuje pod povrchem
do části sousedovy parcely, a takový
zásah pro souseda neznamená žádné
omezení (tedy když nepřipadá v úvahu, že by prostor pod povrchem chtěl
také využít).
Do povědomí se díky NOZ dostal
staronový pojem – rozhrad. Jedná se
o přirozené (potok) nebo umělé (plot)
hranice mezi pozemky. NOZ stanoví
vyvratitelnou právní domněnku, že
rozhrady jsou společné obou sousedů
a každý je může užívat do poloviny
jejich tloušťky. Další vztahy týkající

část 2.

se rozhrad (jejich oprav, obnovení,
apod.) nemá smysl dále podrobněji
rozebírat, neboť je vždy rozhodující
konkrétní podoba a umístění dané
rozhrady.
Jednou z nejvýznamnějších otázek
sousedských práv je právo nezbytné cesty. To je důležité pro každého vlastníka pozemku, ke kterému
nevede veřejná cesta. Za předešlé
právní úpravy bylo možné zřídit toto
právo pouze ke stavbě. Zřízení práva
nezbytné cesty (třeba i formou služebnosti, tedy věcného břemene) je
možné pouze za náhradu a vhodným
způsobem (zejm. po již existující soukromé cestě, apod.). Obzvlášť opatrně soud postupuje v případě, kdy je
nutné vybudovat cestu novou. Tu vytyčí zpravidla dle požadavku omezovaného souseda, neboť právě ten cestou musí být co nejméně obtěžován.
Jak jsem v předešlém článku
upozornil, plody spadlé ze stromů
na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. U jiných
movitých věcí to samozřejmě neplatí.
Ocitne – li se movitá věc na cizím pozemku, musí být bezodkladně vydána
zpět, jinak je umožněno věc si vyhledat a odnést. Úsměvnou kuriozitou je
potřeba zákonodárce upravovat nabytí vlastnictví roje včel. Pokud totiž
roj včel vlétne do cizího obsazeného
úlu, nabývá vlastnické právo k němu
vlastník úlu, který není povinen původnímu vlastníkovi platit za roj náhradu.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář
JUDr. Renaty Dobývalové

POCHOD
10 HOSPOD
NÁCHODSKEM
www.novinyecho.cz

Motto pochodu: Pivní břicho odradí, někomu však nevadí!

13
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Pivním sportem ku zdraví!

10.5. v 9h

1 3.
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Start pochodu
na terase baru
Marlboro v Náchodě (Naproti Sportu).

!

Info a foto na: www.pochod.stranky.info

Den muzeí
a galerií
Ve velké části světa je 23. květen
slaven jako Mezinárodní den muzeí
a galerií. Stranou nezůstává ani Galerie výtvarného umění v Náchodě,
která pro tento den připravila pestrý program zahrnující interaktivní aktivity pro studenty s názvem
„Galerijní tajemství“. Následovat
bude přednáška Mgr. Vlastislava
Tokoše, kurátora GVÚ v Náchodě.
Program zakončí divadelní představení Kázání děvčátkům a slečnám v provedení ZUŠ F.A.Šporka
z Jaroměře. Detailní info o „náchodské akvizici“ Mezinárodního
dne muzeií a galerií získáte na adrese www.gvun.cz

Žáci sklízeli úspěchy
v krajském kole
V dubnu proběhla krajská kola
soutěží základních uměleckých škol
ve hře na klavír, na smyčcové nástroje a také soutěž dechových orchestrů. Největšího úspěchu ze Základní
umělecké školy v Červeném Kostelci
dosáhlo nesporně smyčcové oddělení, které si z Hradce Králové odneslo
3 postupy do celostátního kola. Jmenovitě to jsou Jiří Kábrt (7 let) – housle, Filip Rufer (13 let) – violoncello,
Ondřej Hejna (12 let) – kontrabas.
Všichni obdrželi ve svých kategoriích 1. místo a postupují do ústředního kola v Liberci. Poděkování patří
i jejich učitelům Mgr. Jiřímu Kábrtovi a Janě Šimkové-Vitverové za přípravu a skvělou reprezentaci červenokostelecké ZUŠky.
(kp)

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

... je Vám blíž
PINK REALITY, s.r.o.
Komenského 314
547 01 Náchod

Chata Nahořany, okr. NA

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:
• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti
ti
• VIP SLUŽBA osobního makléře
• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny
N5956

č. inzerátu

Chata Slatina n. Zdobnicí, okr. RK

Zrek. chata k celoroční rekreaci. Sauna,
bazén, veranda, krb, šatna,… CP 698 m2.

Cena:

1.395.000,- Kč

Volejte zdarma
po - pá 9 - 17 hod.

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav
• ZDARMA umístění na realitní servery
N5915

č. inzerátu

RD s restaurací, Božanov, okr. NA

RD k rekonstrukci, s kompletně vybavenou
a zavedenou restaurací s barem. CP 618 m2.

Cena:

Chata 3+kk se zahradou. Krb. kamna,
terasa, zahradní domek… CP 1.049 m2.
Cena: 1.390.000,- Kč
č. inzerátu: N4298

2.150.000,- Kč

N5935

č. inzerátu

Pronájem kom. prostor Rychnov n.K.
Pronájem kom. prostor, CP 65 m2. Prodejní
plocha, kuchyňka, WC, sklad. prostory.

Cena:

800 400 900

7.500,- Kč/měs.

Řádková inzerce
Pronájem kom. prostor RK
CP 16 m2, 2 000 Kč/měs.
Pronájem kanceláře RK
CP 55 m2, 7 500 Kč/ měs.
Kom. objekt Hynčice okr. NA
CP 450 m2, 360 000 Kč
Řadový RD Lázně Bohdaneč
CP 274 m2, 4 295 000 Kč
Chata Broumov
CP 374 m2, 115 000 Kč
St. pozemky Studnice, okr. NA
CP 5.301 m2, 191 Kč/m2

č. N5261
č. N6021
č. N3499
č. N4969
č. N5567
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deska tl. 10mm
čirá 2,1x3/6/7m
čirá 2,1x3/6/7m
bronz 2,1x3/6/7m
*záruka 2 roky

BENO - HRONOV, Nádražní 581
tel.: 777200866, 777 200 452
e-mail: info@benocz.cz www.benocz.cz

Na vítěznou šňůru přidal další korále….
V sobotu 26. dubna 2014 proběhlo
ve Starých Křečanech u Rumburka
otevřené Mistrovství České a Slovenské republiky v benchpressu. Tuto
událost si nenechali ujít ani borci
z okolních zemí. Závody pořádala federace WUAP, soutěžilo se v dresech
a výsledky byly odrazovým můstkem
na Mistrovství světa, které se uskuteční počátkem září v Rakousku. No
a jak všichni již víme, na této akci
nesměl chybět ani Jirka Havrda.
Ve váhové kategorii nad 140 kg získal všechna prvenství, která se získat
dala. Důkazem toho jsou fotografie,
které jsme v redakci pořídili, když se
nám Jirka přišel pochlubit….
A skutečně se má čím chlubit, on
vzepřel 330 kg a za ním na druhém
místě skončil borec Zdražil s 270
vzepřenými kily… a to mluví samo
za sebe. Tyto závody probíhaly tradičně v dresech. Na rozdíl od Mistrovství České republiky, kterého se
Jirka chystá zúčastnit 10.května2014
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www.pinkreality.cz

bez DPH / s DPH
168,- / 204,- Kč/m2*
235,- / 284,- Kč/m2
243,- / 295,- Kč/m2

• trapézové desky SKLENÍKY
• plexisklo
• servis
• dveřní stříšky
• náhradní díly

str.

č. N3950

KOMŮRKOVÉ DESKY
KCE

Tel./Fax: 491 424 522

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

v Hostinném a které se absolvuje
bez dresu. Pořádá je federace WPC.
Zde by chtěl Jirka opět „zabodovat“,
aby se nominoval do Miami, kde se
uskuteční závody profesionálních
benchpressistů.
Jirka nedal jinak, než že se musí
tentokrát zmínit o svém kolegovi
Petru Hronovi, který na závodech
ve Starých Křečanech též výborně zabodoval a ve váhové kategorii
do 110 kg, vzepřenými 235 kily, obsadil skvělé 3.místo
A jak se již stalo tradicí, Jirka rád
poděkuje všem, kteří se přičinili,
aby mohl reprezentovat náš náchodský region. Jsou to:
LITO –trans s.r.o. – T.Dušek Dobřichovice, Mošna a.s. Červený Kostelec, Cestovní kancelář NIKI Petr Pultar, Bar SKÁLA Trutnov – Náchod,
Magic English, v.d. Sněžka Náchod,
MS nářadí Náchod… Nemůže zapomenout zmínit sparingpartnery Karla Mikeše a Vaška Balcara, maséra

Martina Horáka a samozřejmě podporu manželky Lenky…. A v neposlední řadě dík patří i starostovi obce
Kramolna panu Vlčkovi. Tak uvidíme, čím nás Jiří příště překvapí…
Připravila Laďka Škodová,
foto archiv Power Bull Náchod

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

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

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

Peníze pro každou
příležitost
rychle – do 24 hodin
jednoduše – bez poplatků
s možností odkladu splátek
s bezplatným navýšením půjčky

Volejte zdarma 800 166 000

www.proﬁcredit.cz

ZLATÁ RYBKA
Místní organizace Českého rybářského svazu v Polici nad Metují
Vás co nejsrdečněji zve na rybářské
závody mládeže do 18 let, které se
budou konat v neděli 11. května
2014 od 6 do 12 hodin na rybníku HONY v Pěkově u Police nad
Metují. Účastník závodu nemusí

být členem ČRS. Výbava jednotlivců musí být dle rybářského řádu
podběrák, vyprošťovač háčků, koš
nebo vezír na ryby, nástrahy a návnady rostlinného i živočišného
původu.
Více informací podá Riesner
Petr tel. 722 712 203

GRIMŮV POHÁR
MO-ČRS v Polici nad Metují
Vás co nejsrdečněji zve na rybářské
závody dospělých, které se budou
konat v sobotu 10. 5. 2014 od 6 do
12 hodin na rybníku HONY v Pěkově u Police nad Metují. Účastník

závodu nemusí být členem rybářského svazu. Výbava dle rybářského řádu.
Přihlášky, informace a dotazy vyřizuje: Obršál Jaroslav, tel.
606 474 886 nebo 491 542 912

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

