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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Kvalitní okna za bezkonkurenční ceny

SLEVA až

55%

Po předložení letáku

Zaměření a cenová nabídky ZDARMA

HRONOV
Hostovského 565
Tel.:491 481 630

www.albisport.cz | Hronov
Zemědělské družstvo Dolany

PILA HOŘIČKY
nabízí

pořez kulatiny a prodej řeziva
drobné truhlářské a tesařské práce
výrobu jednoúčelových palet
tel. 491 419 119,
www.zddolany.cz
e-mail: pila.horicky@zddolany.cz

Skalické motto

e-mail: punica.plast@seznam.cz

V České Skalici shromažďují motta, která nejlépe vystihnou
vizi rozvoje města v příštích letech.
Definitivní podobu motta vybere
v květnu řídící skupina pro zpracování strategického plánu Česká
Skalice 2030. V internetovém hlasování si velmi dobře vedlo například
motto: Česká Skalice – město, kde
jsou všichni za vodou. Definitivní
rozhodnutí však učiní až zmíněná
komise.

Přátelská atmosféra a velmi
chladné počasí provázeli v sobotu
3. května 2014 společné setkání
představitelů měst Náchoda a Kudowy-Zdrój u příležitosti oslav 10
let vstupu Česka a Polska do Evropské unie.
Starostové Jan Birke a Czeslaw
Krecichwost ve svých projevech
připomněli dlouhodobý a trvalý význam vzájemné spolupráce,
která se v posledních letech stále
více rozvíjí. Byla také představena
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Kvalitní vybavení za nejlepší
ceny na turistiku.
Stany, spacáky, čluny ...

www.punica.cz

Deset let oslavili na hranici
čerstvě vytištěná Strategie Evropského města Náchod - Kudowa
Zdrój, která řeší stěžejní oblasti
spolupráce - dopravu, lázeňství,
cestovní ruch, ochranu životního
prostředí a oblast kultury a sportu. Společně si všichni symbolicky
připili minerálkami - polští zástupci Kudowiankou a náchodští Idou.
Nechybělo krájení dortu, který připomínal desetileté členství České
a Polské republiky v Evropské unii.
(kp)

WWW.NOVINYECHO.CZ

25 000 VÝTISKŮ

Programátor ERP
Speciﬁkace práce:
• Programování konﬁgurací produktů stínící techniky
• Tvorba a údržba kmenových dat našeho ERP systému
• Školení a uživatelská podpora • Pracoviště na Vysokově

Požadavky:
• Ukončené technické vzdělání min. středoškolské (v oboru IT nebo v oboru
kovových materiálů se zaměřením na IT)
• Schopnost práce na projektech • Pečlivost
• Znalost německého jazyka slovem i písmem na komunikativní úrovni/znalost
čj - výhoda pro snadnější komunikaci v místě pracoviště/
• 3-6 měsíční zaškolení u mateřské ﬁrmy 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

Zaniklé
vesnice

Rozhledna
„Na Šibeníku“

V Městské knihovně v Novém
Městě nad Metují se uskuteční
přednáška s názvem Zaniklé vesnice Orlických hor. Jejím protagonistou bude v roli přednášejícího
Mgr. Bohumír Dragoun. Akce se
uskuteční v tamním společenském
sále 27. května od 18 hodin – vstup
volný.

V městysu Nový Hrádek se objevila idea, která by mohla umožnit metamorfózu tamního starého
tubusu větrné elektrárny v netradiční rozhlednu. Zatím má tato
vize podobu projektového záměru
Ing.arch. Radka Jiránka, kterou
autor zpracoval do soutěže O Cenu
Petera Parléře 2014.

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

Vína pro krásně obyčejný den i slavnostní příležitost
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www.novinyecho.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 9. 5. 2014 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil

pan Daniel Nývlt z Bohuslavic.
Stále vzpomíná syn Daniel

Český výrobce ekologické bytové, profesionální vlasové, tělové a pleťové
kosmetiky EURONA BY CERNY, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÍ SPECIALISTA/TKA
Místo práce: Červený Kostelec
Druh pracovního poměru: plný úvazek
Náplň práce:
▶ Řízení marketingových aktivit a jejich
plánování
▶ Příprava a realizace marketingové
strategie
▶ Monitoring situace na trhu, analýza
konkurence
▶ Spolupráce na tvorbě spotů, claimů
a reklamních materiálů
▶ Pravidelný reporting
▶ Komunikace s dodavateli
▶ Úzká spolupráce s vývojovým
a obchodním oddělením

▶ Komunikativní znalost anglického jazyka
▶ Zkušenosti v marketingu a zahraničním
obchodu velkou výhodou
▶ Kreativní myšlení, důslednost a schopnost dotahovat úkoly do konce
▶ Organizační a komunikační schopnosti
▶ Zodpovědnost za svěřené projekty
▶ Verbální a písemné schopnosti na vysoké
úrovni
▶ Orientace na týmovou spolupráci

Požadavky:
▶ SŠ/VŠ vzdělání (zaměření na marketing
je výhodou)
▶ Perfektní znalost MS Office

Nabízíme:
▶ Práci na HPP
▶ Motivující finanční ohodnocení (fixní plat
+ pohyblivé složky)
▶ Příležitost osobního a karierního růstu
▶ Příjemné pracovní prostředí
▶ Mobil

Nástup: dle dohody
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala
a splňujete požadovaná kritéria, zašlete svůj životopis s motivačním dopisem
na adresu:

EURONA BY CERNY s.r.o.
Bc. Klára Zaňková, DiS.
Lhota za Červeným Kostelcem 261
549 41 Červený Kostelec
nebo na email: klara.zankova@eurona.cz

Společnost KARSIT HOLDING, s.r.o., výrobce a dodavatel dílů pro
Evropský automobilový průmysl v oblasti lisování, svařování a lakování
hledá do závodu v Jaroměři zaměstnance na technické pozice:

 Inženýrů kvality
 Technologů
 Konstruktérů

 Vedoucího technické přípravy
výroby
 Manažerů investic

Dále hledáme zaměstnance do třísměnného provozu na místa:

 Mistrů výroby
 Seřizovačů
 Nástrojářů

 Zámečníků
 Elektroniků a elektrikářů

Nabízíme možnost dlouhodobého a stabilního zaměstnání, ubytování,
závodní stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení.
Nástup možný dle dohody.
Pokud máte potřebnou kvaliﬁkaci a praxi, pak kontaktujte personální
oddělení společnosti na tel. 491 845 142, 491 845 110,
e-mail: josef.smida@karsit.cz nebo vitezslav.jandik@karsit.cz.

Zbourají budovu Sazky
V průběhu tohoto týdne (5.–9.
května) byla přípravnými pracemi
zahájena demolice objektu čp. 452
v ulici 17. listopadu v Červeném
Kostelci (pro kostelečáky budova
„Sazky“). Místo prací bude kvůli
bezpečnosti oplocené. Bourání by
mělo trvat cca měsíc. Demolice bude
prováděna postupným rozebráním.

V první etapě bude rozebrána dřevěná konstrukce krovu. Po jeho
odstranění bude využit východní
a severní prostor od objektu, kde
bude vybouraný materiál hromaděn a následně nakládán a odvážen
na skládku. Po odstranění objektu
bude zavezen suterén a volný prostor zatravněn. (red) Foto T.Kábrt

e-mail: echo@novinyecho.cz
Město Náchod prodá volné byty
výběrovým řízením formou
obálkové metody:
Myslbekova 119 - volný byt č. 119/2
- 1+1, výměra 47,29 m2. Základní
vyvolávací cena 250.000,- Kč
Janáčkova 802 - volný byt č. 802/6
- 2+1, výměra 67,06 m2. Základní
vyvolávací cena 335.000,- Kč

Tel./Fax: 491 424 522
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Lávka
uzavřena
Do přibližně poloviny května by
měla být uzavřena lávka v lokalitě
„Olšina“ ve Velkém Poříčí. Důvodem jsou stavební práce a opravy,
které zde probíhají.

Jaroměřský
fotoklub
slaví v tomto roce 65 let existence. Založen byl v roce 1949 při podniku Tonava. V současnosti je jeho
zřizovatelem MKS Jaroměř. Široká
veřejnost si toto jubileum může připomenout i prostřednictvím výroční fotografické výstavy v tamním
městském muzeu (od 11. května
do 1. června).

Obnova dřevin
dokončena
V Červeném Kostelci (v lokalitě
u tamních základních škol, divadla
a sokolovny) došlo k obnově dřevin. Dílem byl odstraněn stávající
porost, dílem byla realizována nová
výsadba. Znovu tím byly otevřeny
původní historické pohledy na celou oblast.

Nově postavený RD na okraji
klidné vilové čtvrti v N. Městě
nad Met. v Krčíně., zahrada, pergola
s krbem, bazén, garáž, el.220/380V,
vodovod, kanalizace, vytápění ústředCena: 5 290 000,- Kč ní pomocí tepelného čerpadla.

Okénko
energetického
poradce 54.

Ukončení přijímání přihlášek
do výběrového řízení bude v pátek
13. 6. 2014 ve 13:00 hod.

Prohlídky nemovitostí lze domluvit
na telef. 491 426 978, 491 427 304
- Správa budov Náchod s.r.o.
Žádost adresovat na MěÚ Náchod,
odbor správy majetku a financování,
Masarykovo nám. 40, Náchod
Informace tel. 491 405 233,
nebo e-mail:
gustav.sourek@mestonachod.cz
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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
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukci ....................................... 995 000,- Kč

Bílá 1973 – volný byt č. 1973/21
- 1+1, výměra 39,81 m2. Základní
vyvolávací cena 400.000,- Kč

Přihlášku do výběrového řízení,
obsahující náležitosti dle článku II.
těchto podmínek, je třeba doručit
v uzavřené obálce v určeném
termínu, prostřednictvím podatelny
Městského úřadu v určeném termínu.
Obálky v levém horním rohu označit:
Výběrové řízení - byt 119/2
– neotvírat
nebo
Výběrové řízení - byt 802/6
– neotvírat
nebo
Výběrové řízení - byt 1973/21
– neotvírat

str.

Vážení čtenáři,
Dnes se znovu vrátíme k problematice uzavírání smluv na dodávku energií v souvislosti s novým občanským
zákoníkem.
Víte, že jsem Vám mnohokrát
vysvětloval nevýhodnost uzavírání
smluv s podomními prodejci plyu
a elektřiny, také jsem Vás mnohokrát
upozorňoval na všemožné písemné
dodatky ke smlouvám, kde ani nevíte cenu za MWh, měsíční plat, odkdy dokdy platí, jaká je ukončovací
lhůta atd.
S příchodem nového občanského
zákoníku se mnohé spotřebitele (odběratele plynu a elektřiny)zjednodušuje, ale totéž platí i pro dodavatele,
a to zvláště u uzavírání smluv prostřednictvím telefonického rozhovoru. UPOZORŇUJI VÁS, že tato forma
uzavírání smluv je nejjednodušší a zároveň pro Vás NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ.
Stačí během rozhovoru s obchodníkem říci slovo ANO a do 14 dní Vám
v dobrém případě přijde poděkování
za uzavřenou smlouvu či dodatek
nebo to v horším případě zjistíte, až
se z ničeho nic objeví nový produkt
na Vašem ročním vyúčtování. Vím,
že hlavně starší lidé tomuto nátlaku
špatně odolávají, někdy z důvodu, že
si chtějí popovídat a někdy z důvodu,
že radši řeknu ,,ANO‘‘ a oni mě přestanou otravovat. Důsledkem ovšem
je, že si ve většině případů fixujete
zbytečně vysoké ceny za energie a to
min. na 24 měsíců. Upozorňuji na to,
že dodatečná obrana proti takovémuto způsobu uzavírání smluv a dodatků je velmi problematická a proto: NAUČTE SE DO TELEFONU

ŘÍKAT REZOLUTNÍ ,,NE‘‘ a vyhněte se zbytečným zklamáním a komplikacím.
Na závěr chci informovat všechny
naše účastníky z řad domácností, kteří se účastnili poptávky na individuální cenu plynu u ARMEX ENERGY
a. s. pro rok 2015: i přes nepříznivý
kurs koruny a zvyšující se ceny plynu
na burze (EEX) způsobenou ,,ukrajinskou krizí‘‘, jsme docílili bezkonkurenční ceny 809,- Kč/MWh bez DPH
s měsíčním platem ve výši 0,- Kč. Pokud máte ve svém okolí dobré známé,
sousedy a příbuzné doporučuji, aby
se urychleně přihlásili na pobočkách
ARMEX ENERGY a. s. v Náchodě
nebo Trutnově, nebo přímo u mě
v kanceláři OE Česká Skalice. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI. Vyjednávání o individuální ceně elektřiny
na rok 2015 pro domácnost připravujeme na červen tohoto roku.
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: Armex Energy, a.s.,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí zákaznického kontaktního místa v Náchodě
Tel: 607 007 927,
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a. s.,
Horská ulice 634, 541 01 Trutnov
Kuba Šípků, vedoucí zákaznického
kontaktního místa v Trutnově
Tel: 727 805 792,
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
(pi)

Talíř plný chutí
a vůní
Z receptů našich babiček – brambory
Po objevení Ameriky se do Evropy dostalo mnoho nových plodin určených
ke konzumaci. Byly mezi nimi i brambory, které si našly cestu na stůl našich
předků a měly zde nezastupitelné místo. S bramborami jako základní surovinou pracuje nepřeberné množství receptů, jak na přípravu pokrmů slaných, tak
i sladkých.

Bramborový závin
60 dkg vařených brambor, 15 dkg krupice, 20 dkg hrubé mouky, 2 vejce, 2 cibule,
60 dkg uzeného masa nebo salámu, strouhanka, sůl
Uvařené brambory nastrouháme a osolíme. Přidáme krupici, mouku, vejce.
Těsto zpracujeme a vyválíme obdélník. Na pánvi osmažíme dvě větší cibule, uzené maso umeleme. Vyválené těsto posypeme strouhankou a osmaženou cibulkou a nakonec poklademe rozemletou směsí. Obdélník pevně stočíme na závin,
trochu na povrchu pomastíme a zabalíme do mokrého plátna. Na obou koncích
svážeme špagátem. Vaříme 40 minut. Poté opatrně rozbalíme a teplé nakrájíme
na kolečka. Můžeme podávat s cibulkou nebo se zelím.

Bramborové buchty
75 dkg polohrubé mouky, 45 dkg vařených strouhaných brambor, 14 dkg cukru,
14 dkg tuku, 2 vejce, 1/3 l mléka, kvasnice, sůl, citrónová kůra
Uděláme kvásek a po přidání zbývajících surovin vytvoříme tužší těsto. Necháme kynout. Poté rozválíme na tenkou placku, která musí být vláčná a potřeme ořechovou nebo makovou nádivkou. Utvoříme závin, necháme na plechu
ještě vykynout a pečeme.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Jirásková,
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Pavel Poc: Prevence rakoviny nesmí být časově
omezený projekt, jde o běh na dlouhou trať
Na začátku letošního roku se v ČR
rozjelo adresné zvaní na preventivní
vyšetření tří druhů rakoviny - prsu,
děložního čípku a tlustého střeva

něco změnit, v mém případě v Evropském parlamentu a daří se to. Zároveň ale podporuji kroky, které pomohou rozvoji a zlepšení kvality našeho

Základem je nevyhodit pozvánku do koše
a konečníku. Cílem adresného zvaní
je zvýšit účast veřejnosti na preventivních vyšetřeních kolorektálního
karcinomu a tím snížit výskyt tohoto
nádoru v pozdních stádiích. Evropská legislativa hmatatelně a reálně
ovlivňuje valnou většinu legislativy

života. To se nám povedlo v případě
prevence rakoviny tlustého střeva
a konečníku. Jsou zde i další témata
jako je přeshraniční zdravotní péče,
bezpečnost zdravotnických prostředků, ale také bezpečnost potravin, která se se zdravím pojí. Pokud obhájím

Cílem adresného zvaní je zvýšit
účast veřejnosti na preventivních vyšetřeních kolorektálního karcinomu.
(foto via Flickr)

Problematice kolorektálního karcinomu jsem se kvůli děsivým statistikám začal věnovat nejdříve na evropské úrovni v Evropském parlamentu,
kde jsem od roku 2009 členem Výboru pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin. Vždyť

Titanik každý třetí den
zde mluvíme o takovém počtu obětí,
jako by došlo ke katastrofě Titaniku každý třetí den! Katastrofě, které
v tomto případě lze do značné míry
pomocí prevence zabránit. V Parlamentu jsem již v roce 2010 inicioval
prohlášení o boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku v EU, které
bylo následně přijato Prevence rakoviny obecně nesmí být časově omezený projekt, jde o běh na dlouhou trať.

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

Věděli jste, že rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, na kterou v EU
umírá více jak 150 000 lidí? Jenom v ČR je to 8000 nových případů ročně a z toho
4000 lidí umírá. Přitom lze kolorektálnímu karcinomu až z 95 procent předcházet. Tato čísla nechce člověk slyšet, vyvolávají v něm obavy a strach. Mnohdy
zbytečně, zásadní je nepodcenit prevenci.

české. A nejsou tím myšleny mediálně mnohdy až urputně negativní
zprávy typu banánů, pomazánkových
másel a žárovek. Já sám se snažím
proti nesmyslným návrhům Komise
vystupovat tam, kde to má smysl a lze

svůj mandát, pro zdravou Evropu
ve všech rovinách udělám v budoucnu maximum.
Autor: RNDr. Pavel Poc,
biolog a poslanec Evropského
parlamentu za ČSSD

Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
Nabídka pro Vás:• konsolidace úvěrů • vyplacení exekucí
• rychlé vyřízení bez poplatků
DOPRAVNÍ SPOLEČNOST

CDS s.r.o Náchod

PŘIJME ŘIDIČE SKUPINY C+E
S PRAXÍ PRO MEZINÁRODNÍ
NÁKLADNÍ DOPRAVU.
KONTAKT: 602 239 352

E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz
Tělocvičná jednota SOKOL Studnice Vás zve

WWW.GATENACHOD.CZ

jarní SLEVA na
nové trekové nízké
gore-texové boty
SLEWA A AKU

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
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AKCE platí od 9.5. do 24.5.
v prodejně v Hronově,
tel.: 491 482 639

www.albisport.cz | Hronov

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.

ECHO

www.novinyecho.cz

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 dlouhodobě 3+1 na SUN Náchod, nájem dohodou, kauce povinná, nebo
vyměním za 2+1 nebo 1+1 v Náchodě nebo
Nové Město. K nastěhování ihned. TEL.:
606 64 64 50
* Prodám slunný byt 3+kk v OV 74 m2
v obci Vysokov u Náchoda. Ihned volný.
Cena 890 000,- Kč. Tel.: 608 771 515
* Pronajmu byt 1+1 v Červeném Kostelci.
(sklep, kůlna, půda). Nájem 2.800 Kč, služby 400 Kč + energie. TEL..704 735 233
* Pronajmu byt 3+1(menší)s balk.+sklep,
63m2 v Náchodě na Plhově. Nájemné včetně inkasa a energií 8tis./měsíčně. Pronájem
min.na 1 rok.Kauce 2 nájmy podmínkou.
RK nevolat! Tel.608 608 227
* 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 nebo pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku včetně nové kuchyně
v Náchodě ulice Pražská vedle Městského
úřadu a garáž v Bělovsi. RK nevolat! Tel.
736 222 449
* Pronajmu dlouh. nadstan. mezonetový
byt 4+1, 103m2 ve 3.NP v nově zrek.domě
v NA, Šafránice, 2x koupelna, WC. Náj.
7.000,-Kč + el. + voda + topení + kauce, tel.
608 903 050
* Prodám nebo pronajmu byt na Plhově
u koupaliště, 2+1, OV, dům po rekonstrukci. Cena prodeje dohodou, nájem 5000kč +
služby. RK nevolat. Tel. 776 014 071
* Pronajmu dlouh. byt 3+1 s 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
* Dlouhodobě pronajmu nadstandardní cihlový byt 3+1 v klidné části Nového
Města nad Metují. Byt je slunný s krásným
výhledem, má velký balkón, kuchyňský
kout se spotřebiči, nové plovoucí podlahy,
internet. Měsíční nájem 6 300,- Kč + inkaso,
vratná kauce 18 000,- Kč. Tel. 602 222 677
* Prodám DB 5+1 v Náchodě na Plhově,
zařízený, nová plastová okna, zateplený,
luktrativní místo, cena dohodou. TEL.:
776 644 022
* Dlouhodobě pronajmu slunný byt 3+1
s velkým balkonem ve 4.poschodí v Náchodě - sídl. Branka. Nájem 4500,-Kč měs
+ inaso + voda, kauce 10000,-Kč. TEL.:
722 135 026
* Pronajmu bezbariérový byt 52 m2 2+kk
s garáží 33 m2 na Lipím. Nájem 5.000 Kč.
V bytě plyn. topení, společná anténa a internet. Kauce 10.000 Kč. Tel. 602 474 737
* Pronajmu garzonku na Lipím. Nájem
2.950,-. V garzonce je společná anténa a internet. Kauce 8.000 Kč. Tel. 602 474 737
* Prodám garsonku v pův. stavu s logžií
- Náchod Běloveská. Cena 440 tis.Kč. RK
NEVOLAT. TEL. 603 550 557
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Náchodě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Mobil 732 309 415
* 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 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 byt 1+1 v Náchodě Bělovsi.
Vhodné pro 1 osobu. Nájem 3400,-Kč +
energie. Kauce nutná. TEL.:607 961 457
* 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
* 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

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* Pronajmu pěkný zrekonstrovaný byt
2+kk s lodžií, 60 m2, 2.NP, cihla, centrum 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 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
* 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 2+1, výměra 47 m2 v Náchodě na Plhově, plastová okna, opravený
výtah. Tel. 777 602 884, RK nevolat Cena:
650 000,- Kč
* 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
* 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
* BYT 4+kk 100m2 k pronájmu - částečně vybavený - po rekonstrukci vše
nové, Komenského ul. Náchod, volný
od května, Eva Doležalová 739 619 251
* Prodám byt 3+1 v OV 72m2 s balkonem 8m2 v Červeném Kostelci, Koubovka u lesa. Klidné místo, nutno vidět. Tel:
775 614 253
* 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 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 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 družstevní byt 3+1 v Náchodě
Starém Městě (u Penny). Kauce 15.000,-.
Volný od května 2014. Tel. 728 836 648
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41

Tel./Fax: 491 424 522

NEMOVITOSTI
* Prodám pozemek o výměře 1306 m2
ve Stolíně u Červeného Kostelce. Sítě
u pozemku. Klidné místo. Cena 250Kč/m2.
Tel.704 735 233
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku
v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí.
Tel. 604 336 337
* Prodám zahradu 506 m2 s chatou 4x4 m
v zahradní kolonii na Kramolně u Náchoda. Cena 300 tis.Kč. TEL.:776 241 059
* Pronajmu RD v obci Spyta u Č. Skalice,
s hospodářskými objekty a velkou zahradou, 100 m od přehrady Rozkoš, nájemné
7000,-Kč + energie. Kauce 15 000,-Kč. Tel.
604 98 38 44
* 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
* 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
* Prodám RD v centru Náchoda, klidné
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:724 214 538
* Pronajmu garáž v Náchodě Na Cihelnách, 600,-Kč/měs.TEL.:602 683 223
* Prodám pozem. ke stavbě RD.Nové Město n/M. tel. 608 026 429
* 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 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
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové. 2500
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám chatu v Náchodě: vlast. pozemek 350m2, voda, el.en., krb, výhled
do údolí, soukromí a dobrá dostupnost.
Cena 398tis.Kč. Tel.608 141 035
* Nabízím k prodeji stavební pozemek
v Jiráskových skalách (Bischofstein) o výměře 400m2. Tel.: 773 265 507

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.
* Pronajmu zavedený krám s textilem
v Hurdálkově ul. v Náchodě. Výloha.
Tel.777 325 910
* 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 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
* Pronajmeme dílnu cca 800 m2 v Náchodě blízko centra (u Vatikánu). TEL.:
490 504 818, 776 069 897
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ŠIKOVNĚ

*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

str.

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, jiných obchodních služeb
nebo pohybových aktivit jako cvičení,
fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se
samostatným vchodem. Investice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

PRODÁM
* Prodám suché tvrdé i měkké palivové
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám doménu www.kladskepomezi.
eu Tel. 603 70 78 50
* Prodám kompletní zařízení truhlářské dílny včetně ručního nářadí a nástrojů, nejraději jako celek. Náchodsko, tel.:
604 781 576

KOUPÍM
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* 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
* 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 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 hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* 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
* Doučování angličtiny začátečníci a mírně pokročilý, Náchod tel.
602 555 098
* amatérské Volné Hudební Sdružení hledá nové hudebníky. Nehledáme
profesionály. Hraje se zdarma. Prostě si
chceme užít hudbu s více nástroji. Meze
se nekladou nástroji, věku hudebníka ani
jeho pokročilosti. Hraješ si pro radost
doma? Zkus to s námi. Repertoár - country, folk, rock, punk... vše krom dechovky
(zatím) podle chuti účastníků. V lokálech
bez elektriky, jen pro pobavení nás a třeba i publika. Stačí napsat na LSD_LSD@
centrum.cz. Není čeho se bát, taky nejsme
profíci... jen si chceme užívat s kytarama,
basou a jakýmkoli jiným nástrojem.
* Za odvoz darujeme navážku (zeminu).
Police n. Met. Tel.777 603 562
* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih.
Tel. 777 803 359
* Vyklidíme a zaplatíme Vaši pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Přerostla Vám tráva, poseču 1-1,50
Kč/m2. Volat pouze 20-21 hod. Tel.
702 463 672
* 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
* Přijmeme floristku pro prodejnu
Náchod, Červený Kostelec i brigáda.
Kontakt na tel.608 143 570
* Kdo daruje zeminu za odvoz? Nabídněte tel. 608143570
* Hledám zkušeného vyučujícího angličtiny pro přípravu na zkoušku na úrovni
B2; e-mail:kubecren@seznam.cz

NABÍZÍM
stěhování a vyklízení bytů,
kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

TAXI DRAŠNAR
TEL. 602 455 455

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny. TEL.:737 564 496

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz

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

Děkujeme
ZŠ-Nahořany
za perfektní přípravu
syna ke přijímacím
zkoužkám na víceleté gymnázium. Za kvalitu výuky a celkový srdečný přístup všech zaměstnanců
školy. Vřele doporučujeme a děkujeme.
Sedláčkovi

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

Frézaře na vertikálních frézkách
vyučen v oboru + praxe min. 5 let
podmínkou

Obsluhu a seřizovače
frézovacího centra
vyučen v oboru + praxe min. 5 let
podmínkou

Obsluha galvanických linek
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou

Strojírenský kontrolor kvality
vyučen v oboru + praxe min. 5 let,
znalost měření na 3D měřícím přístroji,
čtení výkresů

Řidiče-Skladníka
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem a ŘP skupiny B
+ Desta podmínkou
Nástup ihned
Informace: pí Martinková tel. 491 403 113,
nebo eltn@eltn.cz
* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru?
Telefon: 608 462 940

AUTO - MOTO
* Prodám OPEL ASTRA combi, závěs,
r.v.2000, 1.majitel, naj 128 tis.km, spolehlivá, STK do 9/2015, cena 13 tis.Kč. TEL.:
602 411 808
* Prodám BMW X3, r.v. 2008, najeto
93.000 km, perfektní stav, koupeno v ČR.
Tel. 602 65 75 60

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* PRODÁM ŠTĚŇATA NĚMECKÉHO
OVČÁKA BEZ PP. NÁDHERNÁ, CELÁ
ČERNÁ. K ODBĚRU KOLEM 25. 6. 2014.
CENA 3900,-KČ. V NÁCHODĚ. VOLEJTE
TEL. 737 641 296

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

O práci studnických včelařů
Studničtí včelaři vstoupili v letošním roce pomyslně do 102. roku
své činnosti a jejich Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO
ČSV) sdružuje celkem 34 včelařů
ze Starkoče, Studnice, Zblova, Zlíče,
Trutnova, Náchoda, Prahy, České
Skalice, Žernova, Hradce Králové,
Řešetovy Lhoty, Vysokova a Bakova. Kromě toho, že obhospodařují
256 včelstev, pořádají v průběhu
roku pravidelné schůzky včelařů,
kde si vyměňují zkušenosti a názory s chovem včel. V loňském roce
zorganizovali například přednášku
na téma ošetřování včelstev během

Organizace zabývající
se vzděláváním pedagogů přijme

Spolehlivě

24 hodin denně

Diskrétně

programu Královehradeckého kraje
v projektu Obnova zastaralých včelích úlů a podpora mladých včelařů,“ dodává Holý.
Získat dotaci se včelařům podařilo již dvakrát a to v roce 2012, kdy
dotace činila 65% z hodnoty projektu 99 900,- Kč. Dvanáct včelařů
si tak pořídilo 38 nových nástavkových úlů. V roce 2013 dotace činila 48% a využilo ji osm včelařů
ke koupi 24 nových úlů. „Chtěl bych
touto cestou poděkovat Královehradeckému kraji za vstřícný přístup
a poskytnutou dotaci,“ doplňuje Jiří
Holý.
(kp)

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

Obchodní společnost s bytovým
a konfekčním textilem hledá

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

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
Výhradní zastoupení pro interiérové
a exteriérové LED osvětlení značky
Spectrum LED

• 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

Přihlášky do výběrového řízení
spolu s životopisem a zpracovaným návrhem kompletní nabídky vzdělávacích programů pro
všechny obory a typy škol na
1.pol 2014/2015 zasílejte mailem do 25. 5. 2014 na adresu
svata@cvkhk.cz
Případné informace na tel.č.
459 514 804.

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

snadno a rychle

739 275 119
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.

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

• Úvěry
• Hypotéky
• Pojištění aut
• Pojištění životní
INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

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

SLEVA

40%

Věc a NOZ
Nová právní úprava NOZ se dotkla i základního předmětu většiny
závazkových vztahů – věcí. Věcí je
dle NOZ vše, co není osobou a zároveň slouží k potřebě lidí. Za věc
tedy můžeme označit nejen movité
a nemovité věci, ale i pohledávky,
práva (nemovitou věcí je třeba i právo stavby), ovladatelné přírodní síly
(elektřina), cenné papíry apod. Již
v jednom z úvodních dílů jsem připomněl, že nově není samostatnou
věcí stavba, pokud pozemek, na kterém stojí, má stejného vlastníka.
Rozdělení a kategorizace věcí je
v podstatě stejná jako za předcházející právní úpravy. NOZ tedy dále
rozlišuje věci hmotné/nehmotné,
zuživatelné, zastupitelné, hromadné,
apod. Mediálně oblíbenou výjimkou
je ustanovení o živých zvířatech. Ta
totiž již nejsou věcí, ustanovení o věcech se však na ně přiměřeně použijí.
NOZ zohledňuje na mnoha místech
odlišnosti související se specifickou
povahou zvířat, jednu z nich jsem
zmínil v článku o nájmech bytů,
další jsou zmíněna v části týkající
se náhrady škody. Škoda na zvířeti (jeho poranění) se nestanoví jen
hodnotou zvířete, ale účelně vynaloženými náklady na jeho uzdravení,
které by vynaložil rozumný chovatel.
Při jeho úhynu pak NOZ zohlední
i okolnost zvláštní obliby (zejm. zvířat domácích). Zajímavé jsou i ustanovení o náhradě škody způsobené
věcmi. Z výčtu novinek mohu uvést
např. tu, která upravuje odpovědnost

V letošním roce dne 31. května
2014 uplyne 50. let od konání posledního motocyklového silničního
závodu v Jaroměři, který se jezdil
na 3000 metrů dlouhém okruhu
v ulicích Husova – Labská - Národní – Cihelny - Husova. Při této
příležitosti uspořádá Pevnost Josefov a Jindřich Polák výstavu, která
bude zahájena vernisáží v sobotu
dne 17. května 2014 ve 14 hodin
v Josefovském Bastionu č. I, v sále
na nádvoří vlevo, a potrvá do 25. října 2014. V krátkém kulturním úvodu vystoupí hudebníci ze ZUŠ F.A.

za škodu způsobenou pádem věci
vyhozené z nemovitosti. Takovou
škodu uhradí ten, kdo danou věc
vyhodil spolu s tím, kdo nemovitost
nebo prostor užívá. Pokud takovou
osobu nelze určit, například v několika podlažní budově, hradí škodu
vlastník nemovitosti.
Nově došlo k posílení ochrany držby práv. Držet lze jakékoliv
právo, které lze převést a připouští
opakovaný výkon (nejčastěji vlastnické právo, ale i právo odpovídající věcnému břemeni, nájem apod.).
Při ochraně držby pak soud zkoumá
skutečně jen její svémocné rušení,
navíc musí rozhodnout ve velmi
krátké 15ti denní lhůtě.
Podrobně NOZ upravuje i způsob, jakým lze nabýt vlastnické
právo k věci nálezem. To je možné
u movitých věcí, které jsou opuštěné.
Opuštěná je movitá věc pokud vlastník nevykonává vlastnické právo
déle než tři roky. Naopak opuštěné
nemovité věci (vlastník nevykonává vlastnické právo po dobu deseti
let) nabývá stát. Každý, kdo nalezne
ztracenou věc a je zřejmé, že se nejedná o věc opuštěnou, je povinen ji
vrátit tomu, kdo ji ztratil, jinak nález
bezodkladně (v tomto případě do tří
dnů) musí oznámit obci. Poctivý nálezce je motivován k vrácení i přesně
stanovenou odměnou - nálezným,
které činí desetinu hodnoty věci.
JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář
JUDr. Renaty Dobývalové

KVĚTEN 2014
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem
em seniorům
programové čtvrtky na měsíc květen v klubovně
bovně Harmonie 2,
Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

* čtvrtek 15. 5. od 14 hod.

* čtvrtek 29. 5. od 14 hod.

besídka dětí
ze ZŠ Babí,

„RUSALKA“

které si pro nás připravily program pod vedením p.učitelky
Dany Čejchanové;

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

– II. část přednášky s praktickými ukázkami p. Terezy Mičkové;

Kudowa-Zdrój

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

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 13. 7. 2014 r.

Šporka Jaroměř a tanečníci z TAK
DANCE Jaroměř. Vstup v den vernisáže zdarma.
Zhlédnout bude možné dobové
fotografie z jednotlivých ročníků,
programy se startovními listinami,
bývalí jezdci zapůjčili ukázky své
výstroje, diplomy, poháry, medaile
a věnce, vystaveny budou i originální historické silniční motocykly. Na výstavě bude navíc možné
zhlédnout dva krátké zdigitalizované filmové záběry z tohoto kdysi
populárního jaroměřského okruhu.
(red)

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“

* čtvrtek 22. 5. od 14 hod.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.
AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz
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www.pujcime-vam.cz

www.spectrumled.cz

Nabízíme Vám následující služby:

PEDAGOGA – metodika
DVPP, pro pracoviště Náchod.

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

str.

Nový občanský zákoník 14.

kalendářního roku a tvorba oddělků, kterou přednesl Miroslav Zelený z Přibyslavi. Další významnou
akcí bylo setkání včelařů ve Starkoči
u přítele Vávry, který připravil menší přednášku o chovu matek doplněnou praktickými ukázkami.
„Hlavní činností samozřejmě zůstává práce se včelami. Velmi dobře
se nám daří tlumit v našem regionu
výskyt roztoče varroa destruktor,
který je nebezpečným nepřítelem
pro naše včelstva,“ uvádí jednatel
ZO ČSV Jiří Holý. „Jedním z úspěchů naší organizace je i to, že se podařilo získat podporu z dotačního

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

Tel./Fax: 491 424 522

„Jak zpomalit
stárnutí“

– opera Antonína Dvořáka,
milovníci klasiky přijďte si
poslechnout.

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.

UPOZORNĚNÍ: dosud je několik volných míst na tajný výlet
25. června i na podzimní zájezd 24.září, kde je v programu hrad
Svojanov, Polička-město a Budislav-skály. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí a ve čtvrtek odp. od 13.30
do 14 hod., nebo na tel. 775 242 562 u p. Polákové /po 19.hod./

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

Tel./Fax: 491 424 522

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

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

Dětský den na Březince
Klub vojenské historie Náchod
vás srdečně zve na Dětský den
na Březince v sobotu 24. května
od 10 do 17 hodin. Pro děti bude
připraven pestrý program ve vojenském duchu – házení granátem,
maskování obličeje, střelba ze vzduchovky, poznávací soutěž v bunkru
Březinka. Vstup na dětský den je

zdarma, platí se jen obvyklé vstupné do Březinky: dospělí 50 Kč, děti
30 Kč. Otevřeny budou i další objekty Běloveského pevnostního skanzenu, které můžete navštívit také
každou sobotu, v červenci a v srpnu
denně, vždy od 10 do 18 hodin.

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

E
C
H
A

www.brezinka.cz

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

Hronovský
skřivánek
V Jiráskově divadle v Hronově proběhne 22. května 21. ročník
přehlídky pěveckých sborů mateřských škol v regionu – Hronovský
skřivánek 2014. Součástí akce bude
i výstava výtvarných prací MŠ Velké Poříčí a MŠ Hronov s názvem
Rok s českým Honzou.

Trenér je právem spokojen
Atletická tréninková skupina Jiřího Vondřejce z Náchoda byla v termínu
od 27. 4. - 4. 5. 2014 na soustředění před nadcházející hlavní sezónou. Celé
soustředění proběhlo podle plánu a trenér může být spokojen s narůstající
formou jednotlivých svěřenců před nadcházejícími závody v hlavním obdobíjak jednotlivců, tak i družstev od nejmladšího žactva - až po extraligu. (kp)

Zapište si
do diářů...
Pro milovníky hor i nejširší veřejnost jistě přijde k užitku informace, že je již stanoven termín
letošního – 31. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, jehož dějištěm je město Teplice nad Metují. Festival proběhne
v termínu od 28. do 31. srpna t.r.

V neděli 11. května 2014 se koná

PRAVIDELNÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE
od 14 do 17 hodin
Tentokrát poslední před blížícími se prázdninami

HOTEL U BERÁNKA NÁCHOD
DANNYHO KAVÁRNA
Hraje Honza Staněk junior
Užijte si léto a těšíme se na Vás opět po dovolených

Akce Čisté ruce pro velký úspěch již po druhé
Náchodská nemocnice se již podruhé připojila k mezinárodnímu dni
hygieny rukou a pořádá dne 12.května 2014 od 9:00 do 12:00 hodin Den
hygieny rukou.
V prostorách vstupního vestibulu Ambulantního pavilonu v dolním
areálu nemocnice se může každý zájemce z řad veřejnosti i zaměstnanců mimo jiné dozvědět jak správně
dodržovat hygienu rukou, jaký zvolit
způsob mytí a jak provádět účinnou
dezinfekci. V neposlední řadě také
návštěvníci dostanou informace jaký

způsob mytí zvolit, aby ruce byly
opravdu čisté.
„Čisté ruce všem rádi zkontrolujeme pomocí UV lampy a každému vysvětlíme, proč a hlavně jak čisté ruce
mají vypadat,“ vysvětluje grant akce
hlavní sestra nemocnice Mgr.Renata
Dušková.
Akci pořádá nemocnice již podruhé. Na prevenci a odstraňování
nemocničních nákaz se nemocnice
zaměřuje již dlouhodobě a proti infekcím intenzivně a úspěšně bojuje.
Lukáš Holub

Sbírka na
větrný mlýn

Foto: zleva stojí trenér Jiří Vondřejc, Jirka Cöger, Marie Thomsenová, Bára Roztočilová, Sára Krůlová, Jirka Vondřejc, v popředí mladí atleti: zleva Maruška Bohušková, Lucinka Bubeníčková a Davídek Ulich.

V sousedním trutnovském
okrese probíhá zajímavá veřejná
sbírka, jejímž cílem je postavení
repliky větrného mlýna v obci Borovnice. Dodejme, že větrný mlýn
byl v této lokalitě postaven L.P.
1841 a existoval až do 60. let minulého století.

Ovčáci v Ratibořicích přilákali stovky lidí
V sobotu 26. dubna se v Ratibořicích opět po roce sešli ovčáci, řemeslníci a tradiční výrobci,
aby v této půvabné krajině oslavili Den Země. Zájemci, kterých
i přes lehkou nepřízeň typicky

aprílového počasí nebylo málo,
se zde mohli seznámit s různými plemeny ovcí, mohli se podívat, jak se ovečky stříhají, či
se zeptat na vše, co se týká jejich chovu. S velkým zájmem se

setkala i ukázka práce ovčáckého
psa. Kromě oveček se milovníci
zvířat mohli pokochat pohledem
na dravé ptáky nebo pomazlit
pejsky z Psího domova Lukavice.
(red)

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

Volejte zdarma 800 166 000
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