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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dvougenerační rodinný dům před 
dokončením rozsáhlé modernizace 
v Červeném Kostelci.
Nové rozvody elektřiny, vody i odpadu, 
nová plastová okna, vnitřní omítky, nová 
zateplená fasáda. Dispozice obou bytů je 
3kk.             Cena: 1 990 000,- Kč

Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 1 990 000,- Kč
Venkovský statek s pozemky o výměře 19,5 ha ve Velkém Dřevíči ..................................... 3 600 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč

GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

17. Historie polévek

 Polévka se táhne lidskou historií už od pravěku. Ingredience, způsob konzu-
mace i význam polévky ve stravování se do dnešních dnů částečně proměnily, 
její podstata však nikoliv. Už v době kamenné před více než osmi tisíci lety lidé 
ve vodě vyvařovali maso ze sobů, mamutů či koňů, po ruce však tenkrát nebyly 
hrnce ani hliněné nádoby, a  tak si museli vystačit s vaky ze zvířecích kůží či 
vodě odolnými košíky z kůry nebo rákosu. Oheň by je spálil, a tak se voda ohří-
vala pomocí rozpálených kamenů ve vyhloubeném otvoru v zemi.
 Nápad vkládat rozličné ingredience do vroucí vody dostali o pár set let poz-
ději i  staří Egypťané či Římané. Jak se rozšiřovala Římská říše, rozšiřovala se 
i různorodost zeleniny a bylinek, které se do polévek přidávaly. Už tenkrát se 
vařil pórek, cibule, česnek, mrkev, petržel, fenykl, máta, tymián nebo koriandr.
 Ve středověku se pak začaly do polévek přidávat luštěniny. České hospodyně 
používaly nejraději hrách. V oblibě na našem území byla také syrná polévka 
z  propasírovaného sýra nebo tvarohu.  Vařily se ale i  polévky ze zelí a  mrk-
ve, masové vývary a někteří obyvatelé roubenek si do nich už tenkrát přidávali 
něco jako nudle. 

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ 
SLUŽBY 

Pravidelný úklid fi rem, 
administrativních budov, 

ordinací, kanceláří a strojní 
mytí výrobních hal.

Oldřich Žďárek
Tel. 603 743 983 
e-mail: oldrich.zdarek@seznam.cz

 Informační centrum Broumov-
ska přichází do prodeje s kvartetem 
nových vánočních pohlednic s regi-
onální tématikou. Cena jedné po-
hlednice činí 6,-Kč.   

Nové 

pohlednice

Human Library aneb Živá knihovna na Academia 

Mercurii v Náchodě
 Poslední listopadový pátek měli 
žáci druhého a třetí ročníku mož-
nost seznámit se s poměrně novou 
metodou neformálního vzdělávání, 
neboť místo mluvení o předsudku 
ho prostě potkali.  Dobrovolníci 
ze Střediska volného času Déčko 
Náchod Katrina Calvin z  Velké 
Británie, Tim Holz a Johannes Ne-
umann z Německa, Celine Perinne 
a  Lucile Touron z  Francie, Dani-
jela Maric z Bosny a Hercegoviny, 
Stanislava Goroshkrevich z Ruska, 
Eszter Vetula z  Maďarska,  Daria 
Sitko z  Polska a  Daniel Levec ze 
Slovinska vystupovali jako živé 
knihy, žáci si s  nimi mohli popo-
vídat v angličtině i přečíst si jejich 
příběh a  zároveň tak potkat svůj 
předsudek.
 Akce proběhla díky úspěšné 
spolupráci se Střediskem volného 

času Déčko Náchod, které vyslalo 
dobrovolníky Evropské dobrovol-
nické služby (European Voluntary 
Service), aby pomáhali během vý-
uky cizích jazyků na školách. Naše 

škola Academia Mercurii je pra-
videlně využívá  v  hodinách fran-
couzštiny, španělštiny a  ruštiny, 
tak nepravidelně při podobných 
projektech jako je Živá knihovna.

Otázka první: Jak vzniklo české 
slovo Vánoce?  
Výraz Vánoce pochází pravděpo-
dobně ze staroněmeckého Wihna-
hten, německy Wiha = světit a Na-
cht = noc. Tedy Vánoce znamenají 
„Svatá noc“, „čas svatonoční“ při-
pomínající v  římské liturgii Ježí-
šovo narození slavené v noci ze 24. 
na 25. prosince. 
Otázka druhá: Kdy byly v Čechách 
postaveny první kostelní jesličky? 
Jesličky (též betlém) poprvé zřídil 
známý světec František z  Assisi 
(1182-1226), zakladatel proslu-
lé františkánské řehole, založené 
na  mravní čistotě, prostotě a  chu-
době. V Čechách první kostelní jes-
ličky postavili jezuité v  16. století, 
kdy už v roce 1560 byly vystaveny 
v  jezuitském kostele sv. Klimenta 

na Starém Městě pražském. Z kos-
telů se masově pak šířily i do ven-
kovských chalup.  
Otázka třetí: V  jedné vánoční 
koledě se zpívá: „Půjdem spolu 
do Betléma… „ Kam to vlastně bu-
deme putovat? 
 Od  nepaměti se Betlém jme-
novala  judská vesnice (dnešní 
město obývané hlavně  Palestinci) 
ležící necelých 12 km od  Jeruza-
léma. Narodil se zde starozákonní 
král David i  Ježíš Kristus.  O vá-
nočních svátcích se Betlém, ležící 
při silnici z  Jeruzaléma do  Heb-
ronu, stává nejdůležitějším pout-
ním místem křesťanů. Dodnes 
je tu zachována jeskyně, v  níž se 
podle svědectví podaného v raně 
apokryfní Knize Jakubově narodil 
Ježíš. 

Otázka čtvrtá: Kdy se objevil v Če-
chách vánoční stromeček? 
 Vánoční stromeček pronikl 
do  Čech až na  počátku 19. stole-
tí. Poprvé ho prý vystrojil pro své 
přátele ředitel Stavovského diva-
dla v Praze papá Jan Karel Liebich 
(1733-1822) snad v  roce 1812. 
Odtud se z  měštanského prostře-
dí rozšířil i  na  venkov, kde stále 
dominující postavení si držely 
betlémy a  jesličky připomínající  
historickou a  biblickou událost – 
narození Ježíše Krista v  Betlémě, 
od níž se odvíjejí naše křesťanské 
Vánoce.

Otázky vybral a odpověďmi 
je vybavil PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, 

emeritní  profesor České lesnické 
akademie Trutnov

Kvarteto otázek vánočních…

Dne 15. prosince by se dožila  věku 100 let 
naše milovaná babička  a maminka 

paní Františka Čížková 
z Náchoda. 

Vzpomínají syn Václav, dcera Marie 
s rodinou a ostatní příbuzní

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 13. prosince uplyne 1 rok, co nás opustila 

maminka, babička a prababička,

 paní Jarmila Nýčová.
Stále vzpomínají druh Bohumil, syn Aleš 

s rodinou a ostatní příbuzní a známí.

VZPOMÍNKA
Dne 24.prosince 2014 uplyne jeden smutný rok,

 kdy nás navždy opustil 

pan Lubor KHOM.
Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
 v srdci Tě stále budeme mít.

Stále vzpomínají  manželka, dcery a vnoučata.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplynulo smutných 19 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Syn Ivan s družkou Jiřinou

VZPOMÍNKA
Dne 29. prosince 2014 uplyne 5 let, 

kdy náhle odešel a již se nikdy nevrátil 

pan Karel Cvejn z Náchoda.
Je mi smutno. Stále vzpomíná a nikdy 

nezapomene přítelkyně Jana a její děti 
Janina a Bob s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 20. prosince 2014 by se dožil 90.let 

pan Přemysl Bořek 
ze Šonova.

Dne 24.12.2010 nás navždy opustil.
S úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami

PRACOVIŠTĚ NÁCHOD 
Pro veřejnost jsme tu každé úterý od 9:00 do 16:00, kdy se můžeme věnovat 

novým zájemcům o službu a jejich rodinám bez objednání. 
V tuto dobu je možné zodpovědět jakýkoli dotaz ohledně duševních nemocí.

TYRŠOVA 59 (RŮŽOVÁ BUDOVA NA ROHU NÁMĚSTÍ, 1.patro) NÁCHOD

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ BC. LUCIE PACOVSKÁ 
A MARTINA CHOCHOLÁČOVÁ DIS.

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222
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oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

Všem svým klientům 
děkujeme za důvěru 
a přejeme příjemné 

prožití vánočních svátků 
a úspěšný rok 2015

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

Přejeme všem zákazníkům 

a spoluobčanům 

pokojné svátky 

vánoční.

Marius Pedersen a.s. 

 Vážení čtenáři, dovolte mi touto cestou sdělit vám 
několik informací o naší skládce odpadů v Křovi-
cích u Dobrušky, tedy přesněji o Centru pro kom-
plexní nakládání s odpady, neboť toto zařízení odpa-
dy nejen skládkuje, ale také využívá či shromažďuje 
a následně je transportuje do místa jejich konečné 
likvidace. 
 Takovým příkladem je kompostárna, v areálu 
skládky, s kapacitou cca 5.000 tun/rok. Přijímá bio-
logicky rozložitelné odpady k jejich odstranění pro-
cesem kompostování. Vzniklý kompost využíváme 
při rekultivaci tělesa skládky a pro technické zabez-
pečení skládky, při běžném denním provozu. Toto 
zařízení mohou využívat fyzické osoby, podnikatelé 
ale i okolní města a obce, které se budou v příštím 
roce muset vypořádat s novelou Zákona o odpadech. 
Ta jim ukládá povinnost zajistit pro občany možnost 
zbavit se biologicky rozložitelných odpadů.
 V areálu skládky lze v průběhu roku využívat 
shromaždiště nebezpečných odpadů. V tomto za-
řízení shromažďujeme nebezpečné odpady sveze-
né z okolních měst a obcí, před jejich transportem 
do místa jejich konečného odstranění nebo využi-
tí. Zařízení rovněž slouží drobným podnikatelům 
z blízkého okolí. Opětovně připomenu možnost 
ukládat na skládku k legálnímu odstranění (likvidaci) 

odpady s obsahem azbestu -  tedy především eternit. 
Lze si zde sjednat přepravu odpadů kontejnerovými 
vozidly s využitím kontejnerů od 3 do 38m3, nebo je 
možné zde zakoupit odpadové nádoby – popelnice 
a kontejnery v různých provedeních. 
 Společnost Marius Pedersen a.s. věnuje velkou 
pozornost tomu, aby takovéto zařízení fungovalo 
bezpečně s minimalizací dopadů na životní prostře-
dí. Ke každodenním povinnostem provozovatele 
skládky patří mimo jiné i péče o těleso skládky. Tedy 
i o části skládky (etapy) již naplněné a zrekultivo-
vané. Jedná se například o využívání skládkového 
plynu, který obsahuje metan. To je zabezpečováno 
formou výroby elektrické energie, která se vyrábí 
prostřednictvím kogenerační jednotky, spalováním 
skládkového plynu. Také jímání a odvoz výluho-
vých vod ze skládky na čistírnu odpadních vod patří 
k činnostem, které musí provozovatel skládky prů-
běžně zajišťovat.
 Závěrem bych vám chtěl jménem společnos-
ti Marius Pedersen a.s. popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví v novém roce 
a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Za Marius Pedersen a.s.
Jiří Herold

Centrum pro komplexní nakládání s odpady

Zahradnictví Petránek 
Náchod 

přeje všem klientům 
příjemné svátky vánoční 

a hodně osobních úspěchů 
v roce 2015
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Už máte naplánovanou zimní dovolenou?

www.skimu.cz

Ski areál Malá Úpa přímo pod Sněžkou  je ideální pro rodiny s dětmi.
Děti do 6 let lyžují ZDARMA.Dětské skipasy od 400 Kč za týden.Romantika tradiční krkonošské obce v 1050 m n.m.Zařiďte si ji hned teď na

www.skimu.cz/zimni-dovolen
a 

e-mail. adresa: reka.na@seznam.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m žete dozv d t v realitní  kancelá i  REKA, 

nám stí T. G. M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod ,
p ípadn  na . t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602 185  901, 774 202 921
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Příjemné a pohodové prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví, osobních 
i profesních úspěchů a lásky všem dobrým lidem přeje  

Helena Jarošová a Tomáš Remeta, RK REKA

Když se na  pozadí výzdoby fasády náchodské novorenezanční radnice objeví 
ozdobený vánoční stromek, nastane čas k bilancování i novým předsevzetím…

Štěstí je mozaika malých radostí

 „Závěr každého kalendářního 
roku je časem, který vyzývá k zasta-
vení, ohlédnutí za minulým a formu-
lací přání do  roku příštího. Dovolte 
mi, abych i já, jako poslanec za voleb-
ní obvod Náchodsko a  zároveň sta-
rosta  Náchoda vyslovil přání pro rok 
2015. A  rád bych tento symbolický 

přípitek  pronesl  společně s Mirkem 
Brátem, kamarádem z  komunálně – 
politických náchodských vod (jak 
někdy společně žertem říkáme), ná-
chodským radním  a zároveň i mým 
spolupracovníkem z  regionální po-
slanecké kanceláře. Ať je závěr roku 
2014 pro Vás a  Vaše rodiny časem 
klidu a štěstí! Do nového roku hod-
ně zdraví, osobní a  rodinné poho-
dy“, říká Jan Birke. „S francouzským 
spisovatelem André Mauroisem je 

k  tomu ještě rádi přidáme zjištění, 
že štěstí je jenom muška zlatá… Asi 
to bude pravda, že Štěstí, to velké, 
s  velkým písmenem na  začátku slo-
va, u  něhož se velkým i  malým tají 
dech, bude součtem drobností, bana-
lit, prchavých okamžiků, kouzelných 
vteřin… Možná, že se oháníme – při 
čekání na  to velké, jedinečné Štěstí, 

před něčím dotěrným a  otravným 
a  ani nám nepřijde na  mysl, že to 
může být právě ona - muška jenom 
zlatá a právě teď doplňujeme závěreč-
ný kámen do mozaiky malých rados-
tí.Pokud o  tom ale víme, pak máme 
velké Štěstí“, glosuje Mirek Brát.

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

VESELÉ VÁNOCE

spojen citát, který defi nuje štěstí jako 
mozaiku malých radostí… My Češi 

(zleva: Jan Birke a  Mirek Brát při symbolickém přípitku pro předvánoční čas 
a nový rok 2015)
Co bychom popřáli náchodskému regionu a  městu Náchodu? Určitě klid 
a  pohodu do  příštích dní, které budou ve  znamení svátků vánočních a  konce 
roku 2014. A také určitě i tu nezbytnou trochu štěstí, které dokáže i z obyčejných, 
všedních dní udělat svátek kdykoli během roku…
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PNEUSERVISY JOPECO
A NÍZKÝCH CEN!

U Cihelny 1751, Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Soukenická 169, Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

GT RADIAL

205/55R16 91H

1349 Kè

185/60R14 82T

939 Kè

195/65R15 91T

1369 Kè
(vítìz testu zimních pneu)

pneuservisu.

i pro rok 2015. 50%

Salónek-Hotýlek Matýsek VYSOKOV
Poskytuje novou službu 

psí hotýlek i pro kočičky a jiné zvířecí drobečky.

Více informaci na 

www.salmatvy.wbs.cz nebo 602 361 768.

Děkuji všem svým zákazníkům a jejich páníčkům za projevenou 
důvěru v letošním roce a do roku nového přeji hodně zdraví, 
spokojenosti a zachování přízně.    Marta Stražická

4
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2015
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD

s.r.o.

CDS Náchod  
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ 

CDS s.r.o. Náchod

KRÁSNÉ VÁNOCE 
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2015
cestující veřejnos  , která využila našich služeb, 

všem našim zaměstnancům,
obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod

Stomatologická ordinace

MUDr. Svatava Olšarová

Komenského 72,

 Nové Město n/Met.

oznamuje, že od 
1. 1. 2015 převezme

péči o pacienty
MDDr. Lubomír Šeda

Dále informujeme, že 

po omezenou dobu budeme 

registrovat nové pacienty! 

Pro (registraci) objednání

volejte: 602 310 239

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň 
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2015.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ.
DÁREK KE KAŽDÉMU ZAKOUPENÉMU PELÍŠKU PRO VAŠEHO MILÁČKA.

AKVÁRIUM TERÁRIUM NÁCHOD
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Tel: +420 777 780 280

ze specializovaných plantáží 

přesně dle Vašich představ 

a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 8.30 – 17.30 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

Vánoce 2014
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

1.1.
2.1.

08.00 - 21.00
08.00 - 21.00
08.00 - 13.30

ZAVØENO
16.00 - 21.00
08.00 - 21.00
08.00 - 21.00
08.00 - 21.00
08.00 - 21.00
08.00 - 16.00

ZAVØENO
08.00 - 21.00

Pøejeme Všem pøíjemné prožití svátkù
vánoèních a š�astný vstup do nového roku 2015

Polední pauza 13.30 - 14.00

+420 608 404 666

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám 
jako milí hosté věnovali v roce 2014

Přij�te k nám za výbornou kuchyní, 
dobře zásobenou vinotékou, 

na šálek kávy Slavie...  

Využijte jedinečné možnosti ochutnat 
tankové pivo Gambrinus.

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

Krásné vánoce, šťastný 
a úspěšný nový rok

VÁNOCE U PEJSKŮ 

V LUKAVICI

aneb “VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ 

VENČENÍ”
20. 12. 2014 od 12 do 15 hodin

Pokud již na tuto sobotu máte jiný 
plán a máte pro pejsky nějaké dár-

ky, můžete je přinést v další dny 
21. 12., 22.12. a 23. 12. 2014 

v době od 12 do 15 hodin.
Těšíme se na vás!!!

Zároveň upozorňujeme, že jsou 
v prodeji nástěnné KALENDÁŘE 

S FOTKAMI LUKAVICKÝCH 

ÚTULKÁČKŮ. Jejich koupí přispíváte 
na nákup granulí a veterinární 
péči pro pejsky bez domova. 

Možnost objednávek na emailu: 
utuleklukavice@seznam.cz 
nebo v těchto prodejnách:

Chovatelské potřeby v Náchodě 
u Finančního úřadu 

Chovatelské potřeby v Polici 
nad Metují u náměstí 

Chovatelské potřeby v Červeném 
Kostelci Na Skalce

Chovatelské potřeby Krmení BaF 
v Novém Městě nad Metují

Infocentrum Rychnov nad Kněžnou
nebo možnost osobního vyzvednutí 

v Psím domově Lukavice

Psí domov Lukavice, 
(Lukavice u Rychnova nad Kněžnou),

 www.psidomovlukavice.cz, 
608 524 973





* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, Čína, Československo a jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční oz-
doby. TEL.:724 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bov-
den 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
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 
staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Sháním koženkový kočárek Liberta pro dvoj-
čata. TEL.:774 899 324
* Koupím do  své sbírky pivní etikety, tácky, 
staré pivní láhve, staré hračky, stereokotoučky, 
vláčky, LP - desky, staré pohlednice atd. Tel. 
606 115 393
* Koupím staré fotoaparáty, objektivy, náram-
kové hodinky PRIM, hračky a jakékoli předmě-
ty z  2,světové války. Platba v  hotovosti, slušné 
jednání. TEL.:777 559 451
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty 
i z období social., různé reklamy papírové i ple-
chové a další. TEL.:603 549 451
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MER-
KUR aj., různé plastové hračky, hodiny, ho-
dinky, 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, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, znám-
ky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Provádím pravidelný i jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a rekonstruk-
ci, drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, 
praní koberců. TEL.:737 564 496
* Práce z domu PC/NET. Kontakt 608 462 940

* Koupím Škodu 130L, nebo 120LS,GLS, pou-
ze v původním a zachovalém stavu, možno i bez 
dokladů, fanda značky Škoda. Pouze solidní jed-
nání. Tel.:777 234 250
* Vánoční dárek? Darujte přesné autopo-
tahy šité na  zakázku z  kvalitních materiálů 
na  jakékoli auto. Volejte prosím 606  299  945, 
491 427 628, K Brodu 391, Náchod - Běloves

* Čivava - prodám krásná štěňátka do  vý-
borných podmínek. Jsou odčervená, oč-
kovaná a  čipovaná. Tel. 603  206  743, 
491 426 680 

ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné čás-
ti Nového Města N/M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu rekonstruovaný byt v RD v Č. Ska-
lici, OV, 3+kk, 69 m2, 8.500,-Kč se službami, 
s pozdějším odprodejem za 1.250.000,-Kč (k jed-
nání). Tel. 602 204 002
* Prodám v  centru Náchoda pěkný byt 3+1 
v osobním vlastnictví. Byt se nachází v 4.posch.
zatepleného panelového domu, jeho součástí je 
velká zasklená lodžie. V bytě jsou nová plastová 
okna, náleží k němu sklepní kóje. Dům je dob-
ře udržovaný, je zmodernizován výtah. Cena : 
799 000 Kč Tel.: 608 245 634
* Pronajmu hezký byt 2+kk v centru Náchoda. 
Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klidné místo. 
Nájem 4900 + 1500 služby. Volný ihned. Kauce 
10.000,-. Tel. 602 247 247
* Pronajmu od  ledna nově zrekonstruovaný 
slunný byt 2+kk (31,8 m2) v  centru Náchoda. 
Byt je vhodný pro max. 2 osoby. Nájem 4.000,- 
Kč, služby (voda, vytápění) 800,- Kč, kauce 
8.000,- Kč. Možnost využít přípojku na  satelit 
a internet.Tel.: 737 407 528
* Pronajmu menší byt 2+kk v centru Náchoda. 
Nová koupelna a  kuchyň, klidné místo. Nájem 
4500 + 1500 služby. Volný 1. 12. Kauce 10.000,-. 
Tel. 602 247 247
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v OV na Kar-
lově kopci v Náchodě. Volný od 1. 1. 2015. Tel. 
608 976 956

* Pronajmu byt 2+1, zděný, tichý dům 
u  centra Náchoda, + spíž, balkón, půda 
a  sklep. Nájem 4000,-Kč + inkaso. Kauce 
8000,-Kč. Volat po 16.hod. 737 971 505

* Prodám družstevní byt 2+1 s balkonem, s vý-
hledem na  Bražec, v  Náchodě na  sídlišti u  ne-
mocnice. Tel. 608 976 956
* Pronajmu přízemní byt s  terasou do  za-
hrady (50 m2) v  Náchodě Bělovsi. Nájem 
5.000,- + energie (bez kauce). Tel. 777 737 127, 
777 737 122
* Pronajmu slunný dvoupokojový byt 48 m2 
na  pěší zóně v  Náchodě, nový po  rekonstruk-
ci. Nájem 6.500,- + energie (bez kauce). Tel. 
777 737 127, 777 737 122
* Pronajmu malou zařízenou garzonku 20 m2 
na pěší zóně v Náchodě. Nájem 3.000,- + ener-
gie. Tel. 777 737 127, 777 737 122
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 s  komorou 
v  Náchodě, kompletně zařízený v  zatepleném 
domě s  výtahem. Od  1. 2. 2015. Kauce. Tel. 
605 92 74 78
* Prodám DB ve zvýšeném přízemí 3+1 /57m2/
zateplený, nová okna v  Náchodě, Bílkova ul., 
měs.náklady na  byt do  Kč 4.000,-. Prodejní 
cena Kč 850.000,- při rychlém jednání mož-
ná sleva. Mobil: 602  450  662. Odkaz na  fota: 
http://www.rajce.net/a10192735

* Pronajmu cihl. družstevní byt 3+1 v Ná-
chodě - Bělovsi pod Montací. Bez kauce, 
nová plastová okna, stoupačky apod., místo 
na parkování, sklep, kotec na kola na vl. uza-
vření, balkón, přízemí. Cena 2500,- + služby. 
Volný od  února 2015. Volat po  17té hodině 
na tel. 725 900 962

* Pronajmu dlouhodobě částečně zařízený byt 
3+1 na  sídlišti Nemocnice v  Náchodě. Ihned 
k  nastěhování. Vratná kauce - po  oboustranné 
domluvě. Možno i výměna za vhodný byt v No-
vém Městě nad Metují . Tel. 606 64 64 50
* Pronajmu dlouhodobě velmi pěkný byt 2+1 
v  cihlovém domě v  Náchodě. Volný ihned. 
Kauce 10.000 Kč. Nájem 5000,- + energie. Tel. 
491 428 464
* Prodám pěkný byt v  Polici nad Metují 
po celkové rekonstrukci 2+1 - 58m2, předělaný 
na 3+1, druhé podlaží, RK nevolat!!, cena 850tis. 
TEL.:608 127 888
* Pronajmu podkrovní byt 2+1 v  Náchodě 
na  Husově náměstí. Částečně zařízený, vhodný 
maximálně pro 2-3 osoby s  trvalým pracovním 
poměrem. Kauce 8.000 Kč. Tel. 602 103 775.
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 s  balkonem 
v Náchodě na Brance, TEL.:732 167 291
* Pronajmu 2+1 ve  Studnici. Povinná kauce. 
Škola, školka, pošta, obchod a  dobré spojení 
do  Náchoda a  Č.Skalice. Romové vítáni. TEL.: 
608 86 96 85

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v  ceně do  1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel.: 608 245 634
* Prodáme pěkný rodinný dům na  slunném 
místě v centru Náchoda. Tel. 777 818 053
* Prodám rodinný dům ve  Velkém Poříčí, 
5+1, zahrada, sklep, půdní prostory, plyn, ka-
nalizace, po celkové rekonstrukci - ihned k by-
dlení. Cena: 1.790.000,-Kč, Tel.: 777 302 483

* Pronajmu garáž v  centru Náchoda. Nájem 
1000,-Kč/měs. TEL.: 604 438 378
* Pronajmu garáž v centru Hronova, 500,-Kč/
měs. TEL.:608 748 973
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u kou-
paliště. TEL.:604 437 128
* Prodám rodinný řadový dům v  Náchodě 
na Klínku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, garáž, 
velmi dobrý stav. Cena 2 600 000,-Kč dohodou. 
TEL.: 608 464 601

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do 
zeleně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafráni-
ce. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 zál. na el., 
vodu, topení. + kauce. Tel. 608 903 050.
* Pronajmeme nebytové prostory o  ploše 
(34,1 m2) v Novém Městě nad Metují, ul. Bo-
ženy Němcové 121. Vhodné jako kancelářské 
prostory nebo provozovna. Měsíční nájemné 
bez služeb 3.000,-Kč. TEL.: 733 131 189
* Pronajmu obchod na pěší zoně v NÁCHO-
DĚ, Palackého 27 (Kamenice) cca 15m2; volný 
od  1. 2. 2015; přízemí. Nájemné 12.500,-Kč + 
zálohy na energie 1.600,-Kč. Info: 777 302 483 
nebo 776 208 916
* V  Hronově pronajmu prostory k  pod-
nikání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kame-
nici ve  2. patře s  výtahem, WC a  kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výraz-
ná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cviče-
ní, fitcentrum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  zaří-
zení a  vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* PRODÁM velkou pánskou kabelu - 
pravá kůže (Marlboro) - uzamykatelná, 
nepoužitá 3000,-Kč, menší krosové kolo - 
nepoužívané (nevhodný dárek) 5000,-Kč, 
starší, zachovalý, plně funkční masážní 
stroj - výkonný 1000,-Kč, automatickou 
domácí pekárnu Professor DP 02 - málo 
používaná 1000,-Kč, potápěčský žaket 
vel.S - nepoužívaný 5000,-Kč. Vše mož-
no poslat na  fotografii mailem. TEL.: 
606 452 440

* Prodám zachovalé chodítko po  jednom 
dítěti. Chodítko je vybavené vpředu hracím 
pultíkem s regulací zvuku. Sedák je jako nový. 
Cena dohodou. TEL.:605 752 430
* Prodám nový, plně funkční odšťavňovač 
značky: Philco PHJE 5010. Plná záruka 2roky. 
Cena 2.000 Kč,- Kontakt: tel. 737 405  269. 
Náchod
* Prodám plynový kempingový gril + vařič, 
3 plotýnky, v  plastovém kufříku, zn. Einhell. 
Nepoužívaný. Cena nového cca 4200,- nyní 
za 2000 Kč. Možno poslat foto. Tel. 602 103 775
* Prodám plné dveře mahagon 90 L, 80 L,P. 
Cena 500 Kč/kus, palubkové dveře 90 L pro-
sklené s mřížkou. Tel. 602 103 775
* Prodám dřevěné štafle 3,7 m, cena dohodou 
- levně a elektroměr za 500 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám nový teplovodní kotel Verner V45 
na kusové dřevo. Původní cena 70 000 Kč, sle-
va na 45 000 Kč. Kotel je v originálním balení. 
Nevhodný dárek. Kontaktní tel. 608 201 771

* Prodám suché truhlářské fošny prkna, 
smrk, borovice, dub, buk. Levně. Mob. 
774 308 086

* Prodám doma vykrmené prase, možno 
v  půlkách i  rozbourané. TEL.:722 51  51  31, 
495 436 937
* Prodám hrobku po rekonstrukci na hřbitově 
v Náchodě. TEL.:736 265 754 po 18.hodině
* Prodám suché měkké i tvrdé dříví v metrech 
i řezané. TEL.:777 690 390
* Prodám rozkládací koženou sedačku (troj-
sedák s  vloženou matrací), kupovanou v  lis-
topadu 2011 v Ikei, zn.Alvros, krémové barvy, 
v  perfektním stavu (4krát ročně impregnova-
ná), rozměr: š100cm, d217cm, v40cm. Cena 
20000,-Kč. Tel. 774 280 216
* Pšenici - 400,- Kč /q, oves - 400,-Kč/q na-
šrotovat + 50 Kč, krmná řepa - 200,-Kč/q, pytle 
výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v OV s bal-
konem v Novém Městě n.M. Volný od 1. 1. 2015. 
TEL.732 167 291
* Prodám byt v OV 3+1, výměra 82 m2 v Ná-
chodě Bělovsi, po  rekonstrukci kuchyň, nové 
podlahové krytiny, dřevěná eurookna. Velká 
lodžie. Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:1 
100 000,-Kč
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
779 000,- Kč
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v Hro-
nově. Plastová okna, rekonstruovaná koupelna, 
podlahové krytiny. Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena: 5 500,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v Hrono-
vě. Zrekonstruovaný včetně podlahových krytin, 
plastová okna. Tel. 774 311 404, RK nevolat Cena: 
5 500,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispozici 
3+1 (92 m2) umístěný ve  2.NP zděného cih-
lového domu Církve československé husitské, 
v  centru obce v  Náchodě. Kauce podmínkou. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 400,- Kč/
měs.+služby
* Pronajmu prostorný byt 3+kk v  Hronově. 
Větší předsíň, prostorná kuchyň s  jídelnou.Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 3 900,- Kč/měs. 
+ služby
* Pronajmu byt 1+kk 35 m2 SUN Náchod, bal-
kon, volný od 1. 12. 14. Nájem vč.služeb 5700,-
Kč. Kauce 10 tis. Kč. TEL.: 604 438 378
* Pronajmu zařízený byt 2+1 (69 m2) v  příze-
mí, situován do zahrady. Byt je nedaleko centra 
Hronova a  autobusového nádraží. K  dispozici 
garáž i zahrada s altánem. Kauce 2x cena nájmu 
při podpisu. Byt je nekuřácký. Vhodný max. 
pro tříčlennou rodinu - ideální pro mladý pár. 
!!!VOLNÝ IHNED!!! Cena 5900,-Kč + inkaso, 
mob. +420 602 364 692
* Pronajmu garsoniéru v  Náchodě Bělovsi, 
optický internet, balkon, nová plastová okna, za-
tepleno. Cena 6300 Kč vč. fondu oprav a energií. 
TEL.: 731 510 011
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. TEL.: 
608 11 00 41
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v zatepl. 
cihl. domě v blízkosti centra v Náchodě, nová 
kuchyň, vest. spotřebiče, nové podlahy a koupel-
na, sklep, parkování ve dvoře. Nájemné 4400,-Kč 
+ energie, kauce. TEL.:606 380 582
* Pronajmu v Náchodě 1+1, krásný slunný byt 
kompletně po rekonstrukci - pouze slušným li-
dem. Volný ihned. T.: 777 828 428
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, nízké 
náklady na  bydlení, 5000,-Kč + energie, vratná 
kauce 10 tis.Kč. TEL.:775 74 11 11, 733 621 724
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě. TEL.: 
603 176 318
* Prodám družstevní byt 3+1 v  Náchodě, síd-
liště u  nemocnice, Růžová ul., 6 p., slunný, 
s  krásným výhledem, nadstandardně vybavený, 
zařízený. Odkup do  OV 3/2015 možný. Cena 
1.150.000 Kč. Tel. 608 110 071
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 ve  2.
patře zděného bytového domu poblíž centra. 
Prostorný byt po  výměně oken za  plastová, vy-
bavený novou kuchyňskou linkou je k dispozici 
ihned. Nájemné 4500,-Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044.
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Pronajmu slunný byt 3+kk V cihlovém domě 
v  Hronově, 200m od  náměstí. Nájemné 3.900,-
Kč + zálohy 300,-Kč/os/měs (voda + el. spol. pro-
stor). Info: 777 302 483, 776 208 916
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v  Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. podlaží, 31,88 m2. Měsíční nájemné bez služeb 
Kč 3300,-Kč .TEL.: 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena minimálního měsíčního nájemného je Kč 
4,5 tisíce bez služeb. TEL.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) v Brou-
mově, Pionýrská 363, 1. podlaží, cena Kč 320 ti-
síc. Info: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 2+1 
(61 m2) v  Broumově, Pionýrská 363, 1. podla-
ží, měsíční nájemné bez služeb 4000,-Kč Tel.: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové rekon-
strukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okre-
se Náchod výhradně ve  správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, ad-
resu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gor-
ceous@seznam.cz

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

RŮZNÉ

BYTY

SEZNÁMENÍ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PŮJČKA RYCHLE 
A SNADNO AŽ DOMŮ
Zaměstnaným, důchodcům, 

ženám na MD.

TEL.: 722 732 992

 
DĚKUJEME ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ V UPLYNULÉM ROCE 

A DO ROKU 2015 PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

* 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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod Klínek-Novostavba nízkoenerget. RD (4+kk) s poz.775 m2 (příp. více)...2.750.000,-Kč nebo pozemek (800 m2) k výstavbě RD ......875,-Kč/m2

N.Město n/M-Malecí-Kompl.rekonstr.byt 2+1,nová zděná koupelna cs WC,nové rozvody,plast.okna,kuchyň na míru, klidná část ........895.000,-Kč
N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou-rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc. zař.),kuchyně,ob.pokoj....... 4,25 mil.Kč
Náchod-Plhov-Zrekonstr. byt 4+1 (87 m2),klidná lokalita...1.490.000,-Kč,N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží ...1.500.000,-Kč
Náchod-centrum-Pronájem zrekonstr.bytů-2+kk (58 m2)..4.600-4.900,-Kč/měs.,3+kk (77 m2) ..5.200,-Kč/měs., kauce dle bytu 12.600-15.000,-Kč
Náchod u centra-Zděný byt 3+1 po rekonstr.(66 m2)...1.295.000,-Kč, V.Jesenice u Č.Skalice-Pěkný,kompl.rekonstr. byt 3+1+zahrádka ...890.000,-Kč
Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2)..210.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz.až 1000 m2 ........od 1,29 mil.Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2....2,39 mil.Kč, Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 .....799.000,-Kč
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klidné místo.....1.800.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží,možnost zahrady ......1.190.000,-Kč
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě,oploc.pozemek 403 m2...400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ...2.490.000,-Kč
Č.Kostelec-RD k rekonstrukci s pozemkem k výstavbě (2.900 m2)...450.000,-Kč,Č.Kostelec-centrum-Pronájem prodejny (18 m2) .... 3.000,-Kč/měs.
 

 Nemáte HOTOVOST? 
P j te si 6 000 K  za 183 K  

týdn . 
www.feerpujcka.cz 

tel. +420 723 492 445 

Pronájem obchodních prostor
112 m², v objektu Albert, Pražská 

1764, Náchod, Tel.: 602 211 188, 

e-mail: bkb@bkb-praha.cz

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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.

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

DAN
Da ové p iznání P iznání DPH 
Da ová evidence Silni ní da  
Silni ní da  Komplexní služby 

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

MINULÝ TÝDEN DOŠLO 
K VYKRADENÍ DÍLNY 
A AUT U RD NA BABÍM. 
Za diskrétní informaci 
o pachatelích (pravdivou) 
vyplatím 10.000 Kč.
TEL. 602 272 440 !!
PRONAJMU VÝHODNĚ 

OBCHOD  - cca 40 m2

v Náchodě 
naproti Kinu Vesmír
Tel.: 603 194 192

GTH Multi catering s.r.o

Purkyňova 402, Náchod
provoz centrální kuchyně

PŘIJME
KUCHAŘE/KUCHAŘKU 

do jednosměnného provozu

vyučení v oboru, fl exibilita

nástup od 1. 1. 2015

Žádost o místo s přiloženým 
pracovním životopisem 

zasílejte na adresu:

Dana Pospíšilová
vedoucí provozu 

Multi-catering s.r.o.
Provozovna nemocnice Náchod

Purkyňova 402, 
547 01 Náchod

Tel.: 603 804 448
e-mail.: 

dana.pospisilova@multicatering.cz
web.: www.gthcatering.cz

KOUPÍM
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Nový občanský zákoník 35.
Rozloučení s NOZ

 Nový občanský zákoník již není 
tak docela novým a postupně i pra-
xe pomalu přechází k jeho nazývání 
bez tohoto označení, ve zkratce pak 
jen „o.z.“ (na rozdíl od předchozího 
„obč.zák.“). 
 V  tomto článku shrnu základní 
novinky, které nám tento předpis 
přinesl a které by měl každý z nám 
mít na paměti.
 Od nového roku došlo k posílení 
práv spotřebitelů, neplatná budou 
veškerá nesrozumitelná ujednání 
ve  smlouvách a  smluvní pokuty, 
které jsou skryty pouze v přílohách 
smluv. Měřítkem srozumitelnosti 
se pak stává nově zavedený pojem 
průměrného rozumu.
 Mnoho novinek je obsaženo 
v  části týkající se náhrady škody. 
Zejm. byl revidován systém pro ur-
čení škody na zdraví. Zde zpravidla 
bude přiznáváno plnění ve  větším 
rozsahu než doposud. Bude zároveň 
možné, aby soud za újmu na zdraví 
zohlednil více specifi k (věk, spor-
tovní aktivita apod.). Výslovně je 
také upraveno způsobení škody 
špatnou ranou nebo informací. Při 
stanovení výše škody na  věci již 
nebude důležitá pouze jeho objek-
tivní (rozuměno tržní) hodnota, 
ale u věcí bude zohledňována i tzv. 
cena zvláštní obliby (věci, které pro 
nás mají citovou hodnotu).
 Pro spoluvlastníky byla zrušena 
existence vzájemného předkupního 
práva (od 1. 1. 2015) a nově tak při 
prodeji spoluvlastnického podílu 

nemusí prodávající nejprve prodej 
nabídnout ostatním spoluvlastní-
kům. Na druhé straně bylo zavedeno 
předkupní právo v situaci, kdy poze-
mek vlastní někdo jiný, než vlastník 
domu, který stojí na tomto pozemku. 
Pokud ale vlastník domu i pozemku 
je stejný, přestal tento dům existovat 
jako samostatná věc a  od  nového 
roku je součástí pozemku. To v pra-
xi znamená, že není možné s takový 
domem nakládat jako se samostat-
nou věcí, ale vždy jen spolu s pozem-
kem, na kterém se nachází. 
 Nově již neexistuje samostatný 
zákon o  rodině, celá jeho úprava 
je obsažena v  občanském zákoní-
ku. Od základu došlo také k úpravě 
dědického práva. Zde jsou změny 
zaměřeny zejm. na  zůstavitele, kte-
rý pro případ své smrti může upra-
vit otázky svého majetku mnohem 
pružněji (budeme se v  praxi setká-
vat i  s podmínkami pro získání dě-
dického podílu typu „až vystuduje“, 
apod.). Pronajímatel bytu nemůže 
v  nájemních smlouvách omezit ná-
jemce např. v  chovu domácíh maz-
líčků, na  druhou stranu mu NOZ 
umožňuje jednodušším způsobem 
(bez přivolení soudu) nájem ukon-
čit. Přestože je občanský zákoník 
teprve na počátku své účinnosti, již 
se objevují poměrně zásadní návrhy 
na jeho novelizaci. Bude tedy do bu-
doucna zajímavé sledovat jeho vývoj.
 JUDr. Jan Dostál, advokát
 advokátní kancelář 
 JUDr. Renaty Dobývalové

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 
 
   
    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 

  
 
 

 
 
                                        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 

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky     

Spectrum LED 

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 702 602 930

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

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

Bowling & Bar 
– REDUTA
Plhovská 340, Náchod

AKCE  
TURNAJE  
PÁRTY
Otevřeno středa – neděle
Rezervace na tel. 607 424 900

R

O

Z
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O

Z
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D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Přijmu od 1. 1. 2015

SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE-KUCHAŘKU 

pro závodní stravování 
v Novém Městě nad Metují

ranní směna, po-pá, řidičský 
průkaz a praxe ve vychystávání 

vývozů výhoda

TEL.:724 493 682

Půjčky na cokoliv, 
rychlé vyřízení, nízká

 úroková sazba,
 bez poplatku za zpracování.

Tel.: 603 415 952

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

PRONÁJEM OBCHODNÍCH 
PROSTOR cca 200m2

Plhovské náměstí, 
Kostelecká 1204, NÁCHOD

Tel: 604 229 990

MASÁŽE
Libor Tomek
Nabízíme masáže:

relaxační * sportovní  
medovou *  Breussova

proti celulitidě

PRODEJ DÁRKOVÝCH 
POUKAZŮ - SLEVA 10%

tel.: 604 703 618
e-mail: libortomek@seznam.cz

www.masazelibor.cz

Okénko 
energetického 
poradce 75. 

 Vážení a milí čtenáři,
 Po  Novém roce se budeme 
hodně věnovat novým ceníkům 
elektřiny a plynu pro domácnosti, 
které teď vydávají jednotliví doda-
vatelé.
 Teď mi ale dovolte, abych 
Vám popřál veselé vánoce 
a  hodně zdraví, štěstí a  spo-
kojenosti v nadcházejícím No-
vém roce 2015.
 Jsem rád, že  Vaše náměty 
a  připomínky za  celý letošní rok 
pomohly mnoha lidem alespoň 
trochu se orientovat v energetické 
„džungli“, protože ať se nám to líbí 
nebo ne energie je nedílnou sou-
částí našeho života.
S úctou Váš

 

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

dce 75. 

Michal Bors

Hospůdka NA NÁVSI 
VE VELKÉM DŘEVÍČI

NENADÁVEJ NA PROGRAM 
A NA SILVESTRA 

SE VYPRAV K NÁM.
PO ZIMNÍ PROCHÁZCE 

SI PIVKO DÁŠ, 
NA ŽEBÍRKU NEBO KOLÍNKU 

SI POCHUTNÁŠ.

OTEVŘENO PO CELÝ DEN 
DO 20 HODIN.

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům 

programové čtvrtky na měsíc leden v klubovně Harmonie 2, 

Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

leden 2015
em seniorům 

bovně Harmonie 2,

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. 

* čtvrtek 8. 1. od 14 hod.   

 „Neobyčejná zvířata“

dokumentární fi lm o zvláštních 
schopnostech některých 
jedinců jistě bude zajímat 

milovníky zvířat

*  čtvrtek 15. 1. od 14 hod. 

„Belianské Tatry“ 

fi lm ze své cesty doplní vyprá-
věním p. Zdeněk Nývlt

* čtvrtek 22. 1. od 14 hod.   

„Prodaná nevěsta“

Smetanova opera potěší 
příznivce krásné hudby

*  čtvrtek 29. 1. od 14 hod. 

 „Rok v přírodě“

snímky z přírody s hudebním 
doprovodem připravil 

a promítne p. Otto Mach.

* čtvrtek 22. 1. od 1

„Prodaná nevě

Smetanova opera

Opět otevřena podniková prodejna 
PRIMÁTOR v Náchodě.

Příjemné prostředí, milá obsluha.
Pivní pohotovost včetně víkendů a svátků. 

Těšíme  se na vás.
Provozovatel: Jana Pállová.    Mob. 728 201 688

Veškeré PŘEKLADY z a do 
německého jazyka 

včetně úředního ověření

Soudní tlumočník 
a překladatel 

PharmDr. Lada Petránková
Tel. 603 440 969

e-mail: 
lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA
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DÍVKA ECHA

NIKOL Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

Vánoční večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

www.elkohotel.cz

vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný provoz

NÁSTUP IHNED
Tel. 491 469 466, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

obsluha CNC strojů

Pozice:

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Sobota 20. prosince 2014 
CRISTMAS PARTY DJ ALI 

Dannyho kavárna od 20 hod.
Pátek 26. prosince 2014 

O.R.B. – OLD ROCK BOYS
Dannyho kavárna od 20 hod.
Sobota 27. prosince 2014 

OLDIES PARTY 
DJ ALEŠ JAKL

Dannyho kavárna od 20 hod.
Středa 31. prosince 2014 

SILVESTROVSKÝ VEČÍREK
Dannyho kavárna od 19 hod. 

Speciální jídelní lístek, novoroční 
přípitek, hraje HONZA STANĚK

Vstupné: 190 Kč
Rezervace na tel. 491 433 118

www.hotel-beranek.cz

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

350.000,- KčCena:

Chata Nové Město nad Metují
Zděná chata 2+kk s pozemkem. Sklep, půda. 
El., voda, topení na TP. CP 358 m2. 

N7038č. inzerátu 

1.390.000,- KčCena:

RD Šonov (NA)
RD 6+kk s hospodářskou částí. Zahrada, 
skleník, zahradní chatka,... CP 3.073 m2.

N7177č. inzerátu 

999.000,- KčCena:

Byt 3+1 Dobruška 
Prostorný DB 3+1, CP 76 m2. Komora,
lodžie, sklep, plastová okna, 6.NP, výtah.

N6081 Řádková inzerce

 

 
Byt 1+kk Náchod č. N5159
CP 38 m2, 450 000 Kč
Byt 2+1 Meziměstí (NA) č. N6991
CP 53 m2, 445 000 Kč
Byt 3+1 Meziměstí (NA) č. N7164
CP 63 m2, 495 000 Kč
Byt 3+1 Trutnov č. N6555
CP 73 m2, 950 000 Kč.
RD Trutnov č. N7153
CP 5.353 m2, 5 950 000 Kč
St. pozemek Náchod č. N7106
CP 697 m2, 899 Kč / m2

ti

Byt 3+kk Špindlerův Mlýn (TU)
Byt v OV 3+kk, CP 86 m2. Balkon, výtah,
6. NP. Vhodný pro rekreaci i investici.
Cena: info v RK
č. inzerátu: N7157

Inzerce ECHO 12-2014.indd   1 7.12.2014   17:14:13

 Uprostřed příprav na  čertov-
skou návštěvu nás ve třídě Koťata 
navštívila fenka Acora se svým 
páníčkem panem Homolkou. 
Malí čertíci předvedli, jaké umí 
kousky, jak prolézají tunelem 
do  pekla, jak umí skákat v  pyt-
li, jak přeskakují či podlézají 
překážky při cestě za  zlobivými 
dětmi. Také Acora předvedla své 

„psí kusy“. Hledala v pekle svou 
oblíbenou hračku, skákala s čer-
ty přes překážky, skákala do výš-
ky pro odměnu nebo se nechala 
čertovsky podrbat. 
 Další setkání s fenkou Acorou 
bylo opět velmi milé a  plné ra-
dosti a smíchu.
 
 Učitelky MŠ Vítkova, Náchod

Canisterapie po čertovsku

   V pátek 5. prosince se naše 
škola opět proměnila v  rej 
čertíků a  čertic. Vyučování 

v  1. A  bylo čertovské, pekel-
nými úkoly počínaje a  po-
hádkami o  čertech konče. 

Překvapením pro prvňáčky 
byla návštěva Mikuláše, krás-
ných andělů a  strašidelných 
čertů. Odvážné děti zazpíva-
ly písničku nebo zarecitova-
ly básničku a  za  své snažení 
obdržely od  anděla sladkou 
nadílku. Ale pozor!! Mikuláš 
všem malým čertíkům řekl, 
že ví i  o  jejich nezbedném 
chování  a  pokud se nepo-
lepší, pošle pro ně skutečné-
ho pekelníka, aby si je odnesl 
do  pekla. Usměvavé tvářičky 
a  rozzářená očka byla důka-
zem toho, že se všem čertí 
rejdění líbilo. 
 Mgr. Ivana Maršíková, 
 třídní učitelka

Čertovský den v 1. A  ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
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