Příští Echo vychází 30. dubna 2015
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Dovolená ve Skotsku
Nevíte kam na dovolenou? Pojeďte s námi
do Skotska. Ukážeme Vám hlavní město
Edinburgh, kolébku golfu St. Andrews, jezero Loch Ness a podíváme se, jak se pálí
pravá skotská whisky.

Prodej a montáž

Termín: 5. 9. 2015 až 11. 9. 2015
Cena: 13.970,- Kč
Zájezd organizuje a prodává CK Arundel,
s.r.o. - specialista na Velkou Británii a Londýn.
e-mail: jana.helikarova@arundel.cz,
info@arundel.cz ,
telefon: +420 603 478 009
www.arundel.cz

- okna (plastová, Alu.)
- vstupní dveře
- interiérové dveře
- žaluzie, rolety
- laminátové podlahy
- vinylové podlahy

Běloves volá !!!

- PVC, Marmoleum
- Koberce
Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz
www.domivo.cz

RÝZMBURSKÝ VOŘÍŠEK
aneb PSÍ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
16.ročník
3. 5. 2015 od 10.00 hodin
Čeká Vás pestrý program, například ukázka tance se psem, výběr finalistů.
Ukázka agility, autogramiáda, ukázka výcviku policejních psů. Soutěže –
dítě a pes, podobnost pána a psa, nejkrásnější pár a skupina. Zúčastnit se
může jakýkoli pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování. Po celé trvání akce je zajištěno občerstvení.

REALITNÍ A ZNALECKÁ
KANCELÁŘ V NÁCHODĚ
… rozhovor s certifikovaným znalcem v oboru nemovitostí Ing. Martinem Tichým,
absolventem Vysoké školy realitní
Jak správně určit tržní cenu nemovitosti?
Se stanovením správné tržní ceny se potýká skoro každý, kdo chce svou nemovitost
prodat. Aby majitel neprodělal a zároveň prodal svou nemovitost v přiměřeném čase,
je správné určení počáteční nabídkové ceny důležité. Když se prodávající rozhodne
stanovit si tržní cenu sám, vychází pouze z nabídkových cen na trhu. Zkušený znalec
se vyzná na realitním trhu a prodávanou nemovitost dokáže dobře ohodnotit skutečnou prodejní cenou, která se od nabídkových cen často liší.
Jaké faktory ovlivňují cenu nemovitostí?
Je to hlavně lokalita, stáří a stav nemovitosti, dispozice nemovitosti a výhledy, umístění bytu v domě a jeho vybavení, předchozí údržba a rekonstrukce a mnoho dalších.
Všechny musí znalec při posuzování nemovitosti zohlednit, aby dokázal stanovit
správnou cenu, kterou realitní trh přijme.
Jaké se dělají chyby při stanovení tržní ceny nemovitosti?
Většina prodávajících postupuje následovně. Před deseti lety koupili svou nemovitost za milion, na nemovitosti udělali rekonstrukci za osm set tisíc, svou práci na nemovitosti ohodnotili na dvě stě tisíc, a teď ji chtějí prodat za dva miliony. Ani provedená a často nákladná rekonstrukce nezvedá hodnotu nemovitosti přímou úměrou.
Takhle zjednodušeně ale realitní trh nefunguje.
Kdy je potřeba mít znalecký posudek?
Znalecký posudek je dobré mít v případech převodu nemovitostí pro finanční a katastrální úřad, pro dědické řízení, při darování nemovitosti, při vypořádání společného jmění manželů, při zástavách nemovitostí pro získání hypotéky nebo úvěru.
Takový posudek Vám nevypracuje odhadce nebo realitní makléř, ale pouze znalec.

Kontakt: 776 622 777, 776 622 776, info@reality-az.cz a www.reality-az.cz
ing.martin.tichy@seznam.cz a www.ingmartintichy.webmium.com

Výstava dokumentů k 70. výročí konce 2. světové války se
uskuteční v „Nové celnici“ v Bělovsi u hraničního přechodu od 6.
do 22. května. Vernisáž proběhne
5.5. od 16 hodin. Výstava bude
otevřena pondělí až pátek od 10
do 16 hodin.

Projekt Edison
Základní škola Česká Skalice se zapojila do mezinárodního
projektu EDISON. Ne, nejedná
se přímo o pokus vyrobit nějakou novou žárovku, protože projekt EDISON je v tomto případě
zkratkou vytvořenou z anglických
výrazů: Education, Drive, Internationality, Student, Opportunity,
Network. Projekt spojuje odlišné
kultury a národnosti. Díky projektu na českoskalické základce
vyučovalo angličtinu pět vysokoškolských studentů v roli lektorů : z Číny, Taiwanu, Rumunska,
Ukrajiny a Brazílie.

Život kostelů
Co mají společného geografická lokalita tzv. Českého Švýcarska
a náš region? V těchto dnech určitě výstavu „Život kostelů Broumovska“, která je k vidění v Rumburské Loretě až do 30. května.
Páteří výstavy je 100 fotografií
Jana Záliše, které představují deset kostelů Broumovska. Výstavu
připravilo Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s občanským sdružením OMNIA.

Skautský karneval na Lipí
V sobotu 28.3.2015 se v hostinci
u Nováků na Lipí konala akce náchodských skautů a skautek. Celý
karneval byl situován do podoby Cirkusu se spoustou her a klaunů, kteří
nás odpolednem provázeli.
Mezi další zajímavosti karnevalu patří nepřeberné množství rozličných
soutěží. Proběhla zde například soutěž družstev v nošení ptačího vej-

ce na lžíci nebo chůze
v močálu, kdy se soutěžící mohli pohybovat jen
po dvou papírech. Každý člen týmu, ať už vyhrál nebo ne,
byl nějakým způsobem ohodnocen.
Mezi soutěžemi jela naplno šmoulí
diskotéka a trsalo se na plný pecky.
Celá akce byla věnována dětem
mladšího školního věku.

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 27. 4. 2015 by se dožila 90. let
naše maminka a babička,
paní Eliška Marková z České Čermné.
Dne 28. 3. 2015 uplynulo 40 let od jejího úmrtí.
Stále vzpomínají
Libuše, Josef a Zdeněk s rodinami

VZPOMÍNKA
Nezemřel, kdo celý život
lásku a péči rozdával...
Dne 10. dubna uplynulo 8 let od okamžiku, kdy
nás navždy opustila naše maminka,
paní Emílie Bártová z Náchoda.
Stále vzpomínají
dcery Alena a Hana

VZPOMÍNKA
Očím ses ztratila - ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 18. dubna 2015 uplyne 1 smutný rok, kdy nás
navždy opustila milovaná maminka, babička
a manželka, paní DAGMAR VIŠŇÁKOVÁ
(roz. Müllerová)
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Se smutkem v očích vzpomíná dcera Iveta s manželem,
vnoučata Tomášek a Terezka a manžel Zdeněk.

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

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

Rekonstrukce
silnice III/3023
Již v polovině dubna by měla být započata rekonstrukce krajské silnice III/3023
v Dolních Teplicích. Rekonstrukce si vyžádá objížďky a dotkne se pochopitelně
i autobusové dopravy. Práce by měly být
ukončeny v září t.r. Z hlediska lokální
geografie se tato akce nejvíce dotkne
města Teplice nad Metují.

Komerční objekt v centru Náchoda,
vlastní parkovací místa a garáže.
Konstrukce stavby, množství různě velkých místností, umožňuje velmi variabilní
adaptaci pro nejrůznější možné účely
(ubytování, internetový velkoobchod, firemní sídlo se zázemím).

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž............................ 2 895 000,- Kč
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích .................................... 699 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům se dvěma byty v klidné lokalitě Náchodě v blízkosti zámku ............................. 2 590 000,- Kč

Pozvánka na jachetní závody na Rozkoši.
TJ Slávia-jachting Česká Skalice pořádá ve dnech 2.5.-3.5.2015 jachetní závody „Jarní premiéra“, což jsou
závody dětí do 15 let v lodní třídě Q
– Optimist. Je předpokládána účast
nejméně 60 lodí, to je 60 dětí ve věku
7 až 15 let.
Zveme tedy všechny zájemce o jachetní sport, zejména pak rodiče s dětmi
ve věku od 7 let, k návštěvě našeho
jachetního klubu na poloostrově přehrady Rozkoš. Zde si budou moci
prohlédnout lodě, na kterých závodí
jejich vrstevníci. Poskytneme jim veškeré informace o jachetním sportu.
Jachting je krásný sport pod bílými
plachtami na vodní hladině, rozvíjí
fyzickou zdatnost, sportovního ducha
ve smyslu Fair Play, kamarádství, kolektivní přátelství s ostatními jachtaři.
Další závod, který budeme pořádat,
je „Jarní fireballistická Rozkoš“ v ter-

mínu 16.5.-17.5.2015. Jedná se o závody lodních tříd Fireball a Evropa.
Zde předpokládáme účast nejméně
40 lodí. Jsou to lodní třídy pro juniory
a dospělé, muže i ženy. V lodní třídě

Fireball budou na startu také členky
naší TJ Slávia-jachting Česká Skalice,
Martina a Petra Žákovy.
Jiří Hamp předseda TJ

VZPOMÍNKA
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Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

pana Jana Macháně z Vrchovin.

XYiGtYPČVtFL.9ċ718

www.beraneknachod.cz

25. dubna uplyne 8 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou,
rodiče, známí a přátelé

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
svíčku zapálit a tiše vzpomínat...
Dne 20. dubna uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan Jiří Chráska ze Šonova
stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
12. dubna uplynulo 24 let od okamžiku, kdy
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček,

pan Zdeněk Nýč z Jizbice.

A zároveň uplyne 10 let od chvíle, kdy nás
opustila naše milovaná maminka a babička,

* Sobota 2. 5. v 18.00 hod.

* Pondělí 8. 5. v 19.00 hod.

* Středa 27. 5. v 19.00 hodin

Večer plný(nejen) swingu
Saturday Morning Band,
Jazz Generation,
Big Band - pocta Náchodskému Big Bandu,

Zahajovací koncert festivalu Camerata nova
Náchod 2015

Josef Špaček - housle, Miroslav Sekera - klavír

Big Band tvoří výběr
muzikantů z výše uvedených
těles a další hosté,
After party - Swing Sextet Náchod
Velký sál městského divadla,
stolové uspořádání s tanečním
parketem
Vstupné: v předprodeji 260 Kč
velký sál, 240 Kč balkón,
na místě 300 Kč velký sál, 280 Kč
balkón
* Úterý 5. 5. v 19.00 hod.

Expedice K2
Dia show Honzy Trávníčka
Přednáškový sál
Vstupné: 80 Kč

paní Věra Nýčová.

Komorní orchestr Slávy Vorlové
Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Lukáš Pospíšil - violoncello, Antonín Falta - klavír
Vstupné: 90, 80, 70 Kč
Prémiový koncert ab. cyklu „K“,
50% sleva při předložení
abonentky KHN
* Úterý 19. 5. v 19.00 hod.

P. I. Čajkovskij: Spící krasavice
Balet v nastudování Moravského
divadla Olomouc
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 130, 120, 110 Kč
* Pátek 29. 5. v 19.00 hod.

M. Frayn: Bez roucha aneb
Ještě jednou zezadu
Divadlo Bez zábradlí Praha
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491426 060,
v Informačním centru a muzeu
v Novém Městě nad Metují, tel.
491 472 119,v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel.
498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici,
tel. 491 453 870
a v Informačním centru Hronov,
tel. 491 483 646.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Kdo jste je znali a měli rádi,
věnujte jim s námi tichou vzpomínku.
synové s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2015 uplynou čtyři smutné roky, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček

pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku
Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, vnoučata Dita,
Karel Kateřina, Romana a pravnoučata Melánie, Terezka a Adámek

Hronovský
Facebook
Řada měst a obcí má v současnosti
zřízeny nejen oficiální webové prezentace, ale využívá i tzv. sociálních sítí.
Mezi ně patří i Hronov, kde je zřízena
městská facebooková sránka. Nutno ovšem dodat, že sociální interakce je zde
poněkud redukována, protože stránka
je vytvořena nikoli jako diskuzní, ale
pouze informační. Najdete zde například informace o výběrových řízeních,
aktuální data o dopravní situaci atd.

VZPOMÍNKA
Dne 23.dubna 2015 uplyne 11 let, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,

pan Jaroslav Kaválek,
dlouholetý zaměstnanec ČSAD a CDS Náchod.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina

ECHO

www.novinyecho.cz

Soutěžte s ECHEM a uvidíte
Dívčí válku!
„Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde
především o jemu blízký styl humoru
a oblasti, kterých se dotýká ( erotika,
politika ). Navíc jde o odpočinkový
žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje.
Já vždy s trochou nadsázky říkám
– tak bůh vynahrazuje svým milým
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice“, říká i divadelní hře Dívčí válka
její autor František Ringo Čech.
Představení Dívčí války můžete navštívit ve středu 20. května
2015 – v 19 hodin, Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě, Masarykovo náměstí. Předprodej vstupenek v obvyklých předprodejích, tj.v
Informačních centrech v Náchodě,
Novém Městě nad Metují, České

Skalici, Hronově a Červeném Kostelci.
Soutěž!
Můžete ale také soutěžit s ECHEM
o dvojici vstupenek na toto představení, které věnovala společnost
Pragokoncert Bohemia a.s. Stačí
do 14. května zaslat na náš redakční e -mail odpověď na soutěžní
otázku (do předmětu zprávy uveďte:
Soutěž – Dívčí válka, nezapomeňte
uvést také číslo Vašeho mobilního
telefonu ), Správné odpovědi slosujeme a výherce od nás obdrží dvojici
vstupenek. Soutěžní otázka je: Dívčí
válka je jednou ze staročeských pověstí, která se objevila i v knize Staré
pověsti české. Autorem knihy Staré
pověsti české je: a – František Ladislav Čelakovský, b – Láďislav Vařimil
Hruška, C – Alois Jirásek

Radní otočili, o bývalý areál
Tepny už zájem nemají
Na svém posledním jednání se náchodští radní a vedení města opět
zabývali areálem bývalé náchodské
Tepny a možností nákupu pozemků
od současného vlastníka JTH Holding a.s. Výsledkem je jednomyslný
nesouhlas s nákupem předmětných
nemovitostí. Přitom ještě 23. března
proběhla schůzka starosty Jana Birke,
místostarosty a některých zastupitelů
se zástupcem JTH Holding a.s. Jaroslavem Třešňákem, na kterém navrhl
městu Náchod několik variant. „Proto je v tuto chvíli na základě dohody
z jednání 23.3. 2015 na jednotlivých
politických stranách a uskupeních, zastoupených v městském zastupitelstvu,
aby projednaly všechny případné va-

rianty a přijaly svá stanoviska k tomu,
zda areál či jeho část koupit nebo nikoliv a jaká cena je pro město akceptovatelná. Pak bude na zvážení JTH,
zda je pro něj tato varianta přístupná
a předloží již konkrétní nabídku k posouzení,“ uvedl k problematice Třešňák. O navržených variantách však
zastupitelé zatím vůbec nejednali.
Probíhající územní řízení je
v současné době na přezkoumání
na Krajském úřadě v Hradci Králové. Po nabytí právní moci územního
rozhodnutí je JTH okamžitě schopno
odstranit zbývající stavby a v průběhu vyřizování stavebního povolení
již započít se stavebními pracemi.
Karel Petránek

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Zlatá slova

Španělské dny v Náchodě

Společnost Boženy Němcové
ve spolupráci s Muzeem Boženy
Němcové v České Skalici pořádá
slavnostní závěr 13. ročníku dětské
literární soutěže Zlatá slova 2015
(22. dubna od 15. hodin v Jiřinkovém sále muzea). Zlatá slova budou plynout z úst žáků Základní
školy v České Skalici.

V termínu 24. - 29.4. se v Náchodě uskuteční Španělské dny,
které z mnoha zajímavých úhlů
představí kulturu a další reálie
nejen Iberského poloostrova, ale
i Latinské Ameriky. Z programu
vybíráme detailnější popis jednotlivých akcí..Tak například 24.
dubna bude v Městské knihovně
v Náchodě otevřena výstava fotografií žáků a absolventů Jiráskova
gymnázia s tématy Španělska a jihoamerického kontinentu. V aule
gymnázia gymnázia proběhne
25. dubna v 18 hodin vystoupení
tělesa TRIO FLAMENCO. V náchodském Déčku si můžete 28.
dubna přijít v 19 hodin pobesedovat se španělskými dobrovolníky, kteří u nás pracují v rámci

„Fešáci ovčáci“
Příznivci psího plemene německých ovčáků si jistě poznamenají
do diářů termín X. oblastní výstavy těchto krásných zvířat. Uskuteční se 26. dubna v areálu Základní
kynologické organizace v Jaroměři
– Růžovce (areál kynologického
cvičiště) od 9 hodin. Občerstvení
zajištěno.

Hledáme pracovníky.
Firma Urbanic Haus s.r.o. realizující
dřevostavby na Náchodsku, přijme
pracovníky na pozici
sádrokartonář, tesař, zedník.
Vyučení a praxe v oboru výhodou.
Kontakt: 737 786 812
www.urbanic-haus.cz
email: Info@urbanic-haus.cz

3

roční stáže. Dotek motýla slavný španělský film (s tématem španělské občanské války) režiséra
José Luise Cuerdy bude promítán
v gymnaziální aule 29. dubna v 18
hodin. Výčet Španělských dnů
v Náchodě doplňuje i další dvojice akcí v gymnaziální aule: 28.
dubna od 10 hodin je to divadelní
představení studentů septimy Viaje con aventura, 27. dubna tamtéž (od 18 hodin) můžete sledovat
klasický příběh o Sněhurce – tentokráte ovšem zasazený do prostředí býčích zápasů. A konečně
26. dubna od 16 hodin – v Déčku
je to cestopisná přednáška o Patagonii. Výtěžek ze Španělských
dnů bude věnován na adopci dítětě v Peru.

Pozorování sokolů
Už tento víkend se v Teplických skalách veřejnosti nabízí pozorování vzácných dravců
na hnízdišti na Chrámových stěnách pomocí silného stativového
dalekohledu.
Možnost pozorování divokých
sokolů v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály

se veřejnosti nabízí už od roku
2012. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR zajišťuje každoročně
nezbytnou ostrahu hnízd sokolů
na Broumovsku a v okolí hnízdišť je třeba respektovat pokyny
k udržení potřebného klidu.
Text a foto Petr Kuna
(redakčně kráceno)

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
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Projektový den
Střední odborná škola sociální –
EA v Náchodě zorganizovala již

5. projektový den, který byl tentokráte zaměřen na pomoc Ukraji-

ně a Keni.
Žáci našli cestu, jak
pomoct osiřelým dětem z východní
Ukrajiny, kterým válka vzala rodiče, a nejpotřebnějším dětem v Keni.
Studenti měli připravené prezentace o dění v Keni a na Ukrajině.
Posledním vystoupením žáků byl
tanec v rytmu keňské hudby. Prostřednictvím Diakonie a Papežských misijních děl byl na pomoc
těm nejpotřebnějším na Ukrajinu
a do Keni doručen výtěžek z celého
projektového týdne a také z prodeje
perníkových valentýnských srdíček
a výtěžek z podzimního pohádkového putování pro děti. Přednášejícím a všem, kteří se zapojili, patří
velké poděkování.
(redakčně kráceno)

Matějovský s odlehčeným a „mrštnějším“ vozem
Ve středu 8. dubna proběhnul na SlovakiaRingu druhý předsezónní test
závodního vozu vicemistra Evropy
cestovních vozů FIA ETCC Michala
Matějovského. Vůz je před novou sezónou díky změně váhových předpisů
odlehčený o 30 kilogramů a první testy ukázaly, že se výrazně zlepšili jízdní
vlastnosti vozu. "Viditelně se zlepšila
ovladatelnost a pokud mám vyjádřit
jedním slovem hlavní pocit z testování,
tak vůz je celkově mrštnější", říká závodník Michal Matějovský.
Jen pro zajímavost - Michalův závodní speciál BMW 320 s objemem 2000
cm3 při testech stejně jako při závodě
spotřebuje průměrně 35 litrů speciálního závodního 102 oktanového benzinu na 100 kilometrů.
(tz)

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40 PSČ 547 01
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici odborného pracovníka
– EUROMANAŽERA s místem výkonu práce v Náchodě
Náplň práce
komplexní zpracování projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými
pravidly a příprava návrhů krátkodobých projektů pomoci realizované z prostředků
Evropské unie malého rozsahu, agenda zadávání veřejných zakázek
Požadujeme
tWZTPLPÝLPMTLÏW[EǔMÈOÓW̓NBHJTUFSTLÏNTUVEQSPHSBNVOFCPWZTPLPÝLPMTLÏ
W[EǔMÈOÓW̓CBLBMÈǲTLÏNTUVEQSPHSBNV
tPSJFOUBDFW̓QSÈWOÓDIQǲFEQJTFDITPVWJTFKÓDÓDIT̓PCPSFNQPäBEPWBOÏQSÈDF
QǲFEFWÝÓNW̓[ÈLPOǔǏ4C P̓WFǲFKOâDI[BLÈ[LÈDI
tEPCSÈ[OBMPTUQSÈDFOB̓1$
tǲJEJǏTLâQSǾLB[TL#oBLUJWOÓǲJEJǏ
tJOJDJBUJWBB̓TBNPTUBUOPTUQǲJǲFÝFOÓÞLPMǾ LSFBUJWJUB øFYJCJMJUB TDIPQOPTUUâNPWÏQSÈDF
Výhodou
t[LVÝFOPTUJT̓QSPKFLUPWâNǲÓ[FOÓN JOWFTUJDB̓LPNQMFYOÓNSP[WPKFNNǔTUB
tQSBYFW̓PCPSVB̓EBMÝÓPECPSOÈLWBMJöLBDF OBQǲ[LVÝFOPTUT̓WâCǔSPWâNǲÓ[FOÓN 
které se týká dotací z EU a národních zdrojů)
t[LVÝFOPTUJ[̓LPOUSPMOBCÓEFLBHFOUVSOB̓[QSBDPWÈOÓQSPKFLUǾ
tBOHMJDLâKB[ZL

Nabízíme
tQSBDPWOÓQPNǔSOB̓EPCVOFVSǏJUPV
tOÈTUVQEP̓QSBDPWOÓIPQPNǔSV
tQMBUPWÏ[BǲB[FOÓEMFOBǲÓ[FOÓWMÈEZǏ4C W̓QMBUOÏN[OǔOÓ QMBUPWÈUǲÓEB
1ÓTFNOÈQǲJIMÈÝLBNVTÓPCTBIPWBU
KNÏOPB̓QǲÓKNFOÓ EBUVNB̓NÓTUPOBSP[FOÓ TUÈUOÓQǲÓTMVÝOPTU NÓTUPUSWBMÏIPCZEMJÝUǔ 
ǏÓTMPPCǏBOTLÏIPQSǾLB[VOFCPǏÓTMPEPLMBEVP̓QPWPMFOÓL̓QPCZUV EBUVNB̓QPEQJT
VDIB[FǏF
K přihlášce připojte tyto doklady
TUSVLUVSPWBOâäJWPUPQJT WâQJT[̓FWJEFODF3FKTUǲÓLVUSFTUǾOFTUBSÝÓOFäNǔTÓDF 
PWǔǲFOÈLPQJFEPLMBEVP̓OFKWZÝÝÓNEPTBäFOÏNW[EǔMÈOÓ
1ǲJIMÈÝLVT̓VWFEFOâNJEPLMBEZEPSVǏUFOFKQP[EǔKJEP̓OB̓BESFTV.ǔTUTLâ
ÞǲBE L̓SVLÈNUBKFNOJDF.ǔÁ .BTBSZLPWPOÈN ̓/ÈDIPE0CÈMLVP[OBǏUF
v7âCǔSPWÏǲÓ[FOÓPECPSOâQSBDPWOÓLFVSPNBOBäFSoOFPUFWÓSBUi
Bližší informace podá pan Voborník Bohuslav,
vedoucí odboru investic MěÚ Náchod, tel. 491 405 217

ECHO
www.burinka.cz

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Nové!

Informační linka: 800 120 120

Úvěr Obnova

ODVEZETE

pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Úvěr Obnova se týká financování oprav a stavebních úprav nemovitostí, re financování stávajících úvěrů na výše zmíněné a privatizace.
Výhody úvěru:
▪ Lhůta pro čerpání je 2 roky od podpisu smlouvy.
▪ Bez poplatku za čerpání.
▪ Bez poplatku za rezervaci úvěru.
▪ Bez závazkové provize.
▪ Bez poplatku za nedočerpání úvěru.
▪ Stavební spořitelna České spořitelny proplatí
fakturu až 12 měsíců zpětně.
▪ Úroková sazba nyní již od 1,39 % p.a.

Parametry úvěru:
▪ Maximální výše úvěru bez zajištění je 350 000 Kč na jednu bytovou jednotku nebo jednoho člena (například společenství 15 vlastníků může čerpat úvěr až 5 250 000 Kč).
▪ Doba splatnosti až 25 let.
▪ Anuitně splácený úvěr (bez spořící části a bez překlenovacího období, stejná splátka po celou dobu splácení
včetně poplatků).
S úvěrem OBNOVA můžete:
▪ Bez nutnosti vlastních zdrojů financovat až 100 % svého
záměru.
▪ Uskutečnit své plány bez zástavy nemovitostí.
▪ Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu splácení
nebo fixovanou na 5 let).
▪ Ponechat si běžný účet u stávající banky.
▪ Vkládat zdarma mimořádné splátky.

Co můžete s úvěrem Obnova například
realizovat:
▪ zateplení fasád,
▪ výměnu oken,
▪ izolaci a zateplení střechy,
▪ opravy vstupních domovních dveří,
▪ bezkontaktní přístupové systémy,
▪ montáž hlasového a kamerového systému,
▪ montáž vestavěných poštovních schránek,
▪ renovace balkónů a lodžií
▪ výměnu osvětlení, opravy elektroinstalace,
▪ anténní rozvody vč. instalace spol. antén,
▪ rekonstrukce a výměny výtahů,
▪ instalace zdrojů vytápění.

Více informací Vám poskytneme zde:
INSIA NA, člen sítě INSIA a.s.
Ing. Martin Černý
Weyrova 3, 547 01 Náchod
insia.nachod@insia.cz
Tel.: 777 571 271

staré
PŘIVEZETE

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou, moc poděkovat realitní
kanceláři TRIGA REALITY, za finanční podporu
prostřednictvím nadace Dobrý skutek. TRIGA REALITY nám
přispívá na služby stacionáře, pro naši zdravotně
postiženou dceru Barborku. Velmi si vážíme této pomoci.
Rodina Svobodových Heřmanice.

DĚKUJEME
Poděkování zdravotnímu personálu
Domova důchodců v Náchodě za dlouholetou
péči o naši maminku,
babičku a prababičku Ludmilu Šimůnkovou.
Se srdečným poděkováním Josef Šimůnek s rodinou

Muzeum magie zahájí sezónu 2. května

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod
hledá do svého týmu spolupracovníky na pozice:

MECHANIK
- vyučen v oboru elektro
- znalosti v oblasti elektroniky
- platné proškolení dle vyhlášky 50/78 Sb.
- praxe v oboru alespoň 3 roky
- znalost AJ nebo NJ výhodou
- flexibilita a samostatnost podmínkou

POMOCNÍK TISKU
- SŠ - vyučen v polygrafickém
oboru výhodou
- pracovitost, spolehlivost,
manuální zručnost
- práce v 3 - směnném provozu

NABÍZÍME
- práci ve stabilní firmě v Náchodě
- dobré mzdové ohodnocení
- práce na HPP

www.integraf.cz

ASISTENT(KA)
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
- SŠ nebo VŠ
- komunikativní dynamická osobnost,
schopnost rychle se učit
- znalost polygrafické výroby výhodou
- podmínkou je výborná znalost
Aj nebo Nj
- ŘP skupiny B

SKLADNÍK
- SŠ
- oprávnění na VZV
- základní znalost s PC
- práce v 3 - směnném provozu

Nabídky zasílejte laskavě mailem na:
j.klapka@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči,
kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme zařadit do firemní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit
výhradně pro potřeby IG a budou pokládány za důvěrné

Léto se blíží a i tuto sezónu se
díky píli, nápadům a nadšení pro
věc historika, spisovatele, kouzelníka a jaroměřského patriota
- autora Muzea magie - pana Jaroslava Zacha můžete těšit na návštěvu expozice věnované historii
i současnosti kouzelnictví, kouzelných divadel, magie a příbuzných oborů.
Jaroslav Zach nás bohužel
v březnu tohoto roku opustil
a odešel do „kouzelnického nebe“,
nicméně díky němu se areál muzea, kromě tradiční výstavy soch
paní Markéty Škopkové, ukázky
popraviště, „komediantské maringotky“ a dalších atrakcí, vloni
rozrostl o dřevěné bludiště, které
bude slavnostně otevřeno 2. května 2015 při zahájení nové sezóny.
Současně se můžete těšit na první letošní Magic party. Ta se bude
jako každý rok konat pravidelně
každou první sobotu v měsíci
od 15.00 hodin. Čekají Vás originální živá vystoupení pro všechny věkové kategorie, vystoupení kouzelníků a bavičů - Mistrů
Magické lóže M.S.Patrčky a jejich
hostů, často s doplňkovým programem. Konkrétně 2. května
zpestří kouzelnické vystoupení
„pohádkář“ Jan Havel a děti ze
„Zpěváčku“ Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové. Těšit
se můžete i na možnost vyzkoušet
si či zakoupit ručně vyráběné hlavolamy pana Voborníka.
(red)

NĚMČINA
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

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

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

MUZEUM STAROŽITNÝCH KOČÁRKŮ
Zveme Vás na zahájení druhé sezony našeho muzea starožitných kočárků, panenek a patentních listin v Náchodě, Poděbradova 381 / nad
Vatikánem směr Kramolna /.
Otevřeno bude od 1. května v každý den od 10,00-16,00hod.
www.starozitnekocarky.cz
email: muzeum@post.cz
mob. 606 486 372

LETNÍ AREÁL
VRŠOVKA

Eastway
- Letní areál
Vršovka

2. 5. 10h Turnaj jednotlivců v kubba

JARO

Registrace na www.kubbklub.cz nebo na tel. 608 225 586

2015

16. 5. 10h Kubb Štamgast Cup Jaro - Start kubb ligy
Registrace na www.kubbklub.cz nebo na tel. 608 222 586
WWW.KUBBKLUB.CZ

ECHO

www.novinyecho.cz

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

ŽƉƌĂǀŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƚ
CDS Náchod

W\/:D \/D/
AUTOBUSU

e-mail: echo@novinyecho.cz
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AUTOSERVIS PNEUSERVIS
Jarní prohlídka (21 bodová) 60 Kè
3D geometrie náprav, kontrola a seøízení 290 Kè
Kontrola a èištìní klimatizace 250 Kè
Naplnìní klimatizace
a vČmìna µltrU 790 Kè

195/65 R15 91H

999 Kè

GT RADIAL
CHAMPIRO VP1
205/55 R16 91H

1149 Kè

GT RADIAL
CHAMPIRO 228
225/45R17 94W XL
EVERGREEN
EU72

Výmìna motorovho oleJe a µltrĊ 995 Kè
Diagnostika závad BOSCH 100 Kè
0øíprava vozU na S4K a zaJištìní S4K 290 Kè
Renovace svìtlometĊ 2ks 400 Kè

1249 Kè

Sleva na
pneuservisní
sluÞBY
Platnost slevy do

50%

30. 6. 2015

5veden cenY JsoU vèetnì D0H

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD

PNEUSERVIS BROUMOV

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

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

s ƉƎşƉĂdĢ ǌáũŵƵ ǀoůĞũƚĞ͗
725 761 401
ƉĂƚǌĞůƚΛcdƐŶĂchod͘cǌ

www.jopeco.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Služeb projektu, který podpořil podnikání v česko-polském příhraničí,
využilo přes 700 osob
Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje pravidelně podporuje podnikatele působící
na česko-polském příhraničí. Mimo
poznávací výjezdy do polských firem a technologických parků organizuje kooperační burzy firem, informační semináře nebo poskytuje
poradenství. Ke svému závěru se
blíží projekt „Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském
příhraničí“, který snahy rozvíjet
podnikání na obou stranách hranic
v posledních třech letech výrazně
podpořil.
Pevné partnerství subjektů
do projektu zapojených umožnilo
realizovat celkem 18 aktivit, během
kterých podnikatelé z Česka a Pol-

ska vzájemně poznávali prostředí,
ve kterém pracují, a postupy, které jsou pro jejich firmy jedinečné.
Celkem dvakrát vyjela česká delegace za inspirací a novými kontakty do polských technologických
center a třikrát na oborové veletrhy.
Podnikatelé se sešli i k diskuzi nad
aktuálními tématy, řešili například
dopravní infrastrukturu v regionu,
nebo doplňovali teoretické znalosti v seminářích. Projekt zakončila
Burza firem, která se uskutečnila 8.
dubna v kongresovém centru hotelu
Alessandria v Hradci Králové. Byla
už třetí v pořadí za dobu trvání projektu.
Partneři projektu, Okresní hospodářské komory v Jablonci nad

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí
Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim.

Nisou a Jeseníku za spolupráce
Krajské hospodářské komory KHK
a polských subjektů KARR Jelenia
Góra, SIPH Świdnica a Izba Gospodarcza „Śląsk“ Opole se ale nesoustředili jen na organizaci poznávacích výjezdů, setkání a seminářů.
Podnikatelé budou moci využívat
v projektu vzniklý „manuál“ Zásady podnikání v České a Polské republice, Sborník administrativních
dokumentů a v neposlední řadě
Polsko-česko-polský slovník ekonomických pojmů.
V rámci projektu byla organizována více jak stovka akcí, na kterých
se sešlo přes dvě tisícovky účastníků. Služeb, které cílily na podporu
rozvoje podnikání v příhraničí, využilo přes 700 osob.
V rámci udržitelnosti projektu
a v souladu s náplní náchodského
pracoviště budou i nadále poskytovány služby a informace o podnikání
v Polsku a Čechách. Zájemci o služby Krajské hospodářské komory se
mohou ozvat na uvedené kontakty.

Cílové skupiny:
t/FKÝJSÝÓQPEOJLBUFMTLÈWFʭFKOPTUTFTÓEMFNWڀQʭÓISBOJʊOÓPCMBTUJɇ3Bڀ13
t0SHBOJ[BDF ÞʭBEZ PCDF
t7FʭFKOPTU PCʊBOÏ
Aktivity projektu:
t1PTLZUPWÈOÓJOGPSNBDÓ
t4QPMVQSÈDFTڀIPTQPEÈʭTLâNJLPNPSBNJBڀTVCKFLUZQPEQPSVKÓDÓQPEOJLÈOÓ
t1PʭÈEOÓTFNJOÈʭʹ
t0SHBOJ[PWÈOÓCVS[ĕSFN
t0SHBOJ[PWÈOÓCVS[QSÈDF
t7âKF[EZOBڀWFMFUSIZ
t7âKF[EZEPڀUFDIOPMPHJDLâDIDFOUFS
Partneři projektu:
t0),+BCMPOFDOBE/JTPV
t,),,SÈMPWÏISBEFDLÏIPLSBKF
t0),+FTFOÓL
t,"33+FMFOJB(ØSB
t4*1)ɭXJEOJDB
t*[CB(PTQPEBSD[BvɭMʇTLi0QPMF
Kontakt:
Krajská hospodářská komora KHK
Jednatelství Náchod
Němcové 2020, PO BOX 42,
CZ-547 01 Náchod
Tel: +420 491 405 332
Mobil: +420 725 016 695
E-mail: nachod@komora-khk.cz cz
www.komora-khk.cz
Registrační číslo projektu: CZ.3.22/2.1.00/12.03400

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Operačního programu
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Muž 173/78,58let,sport.založený nekuřák se smyslem pro humor, fin.zajišť.,s vlast.domem,s vyřešenou minulostí
hledá pohlednou ženu do 50let. TEL.:
797 997 311.
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme
Vám příležitost nalézt životního partnera. Seznamovací agentura IRENA,
Náchod. TEL.:736 768 114
* 61/178 delší dobu rozvedený - z Náchoda hledá hodnou ženu do 60 let z Náchoda
a okolí, která je také sama. Tel. 731 233 562

BYTY
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné části Nového Města n.M. Dům je zateplen, zaveden internet, plastová okna, výtah.
Nájemné 3600,- + energie. Kauce 15000,Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 55 m2 v zrekonstruovaném domě na náměstí v Náchodě. Nájem
4500,-Kč + služby. TEL.: 733 735 709
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1
s balkonem 77 m2 v Náchodě na Brance.
Tel. 732 167 291
* PRONAJMU NOVÝ BYT 1+KK V ČERVENÉM KOSTELCI NA VĚTRNÍKU. Nájem 3700,-+1100 inkaso. Kauce nutná.Tel.
602 133 173 Email.renestarkov@seznam.cz
* Prodám pěkný RD 4+1 v Jaroměři - Josefově . V přízemí obsahuje kuchyň, koupelnu
s WC, a dva pokoje. V 2.NP jsou dvě ložnice,
dvě menší místnosti a půda. Dům je částečně podsklepen. ÚT na tuhá paliva, plyn před
domem. Dům má novou fasádu , plastová
okna, venkovní žaluzie a kvalitní střešní
krytinu. K domu náleží slunný oplocený pozemek o CP 980m2, na kterém je zděná dílna
a kolny. Příjemné bydlení s dobrou dostupností do HK. Tel.: 608 245 634
* Nabízím pronájem zcela nového
bytu 2+kk v centru Náchoda. Nájem
4.850Kč (40m2) plus služby a energie.
Byt nově vybaven - podlahovou krytinou, dveřmi, osvětlením, zařízeným
WC a koupelnou, vnitřními žaluziemi,
novou kuchyňskou linkou, elektrickým
sporákem a šatní předsíňovou skříní
na požádání. K bytu také náleží sklepní kóje. Dále soukromé parkoviště před
domem pouze pro obyvatele domu
nebo možno pronajmout garážové stání
uvnitř domu. Vratná kauce ve výši dvojnásobku celkové měsíční platby za nájem, služby a energie. Kontakt na mob.
776 102 458
* P R O N A J M U garsonku pro 1-2 osoby
v centru Náchoda, nájem+služby+energie
cca 5.300 Kč, kauce 7.000 Kč tel.: 773 974 100
* Prodám slunný družstevní byt 1+1,
24 m2 v Meziměstí. Ihned volný, nezařízený. 4. patro s výtahem. Klidný dům.
Tel. 604 628 520
* Pronajmu menší garsonku v Náchodě
na Plhově, povinná kauce, Rómové vítáni,
trvalý pobyt. TEl. 608 86 98 85
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk v Náchodě /Pražská ul./, 31 m2 s balkonem, 4
NP, výtah, po rekonstrukci, částečně zařízený, vč. internetového připojení, parkovací
místa před vchodem. Nájem 3.600,- Kč +
inkaso + vratná kauce. Volný od 1.5.2015.
Tel: 607 547 565.
* Sháním možnost noclehu v Hronově či
Náchodě na víkend vždy za 2 měsíce. Tel.
728 250 210
* Pron. nově zrek.byt 4+1 přízemí RD
v Olešnici u Č.Kostelce, 90m2+sklep,terasa,garáž, zahrada. Náj.6000+zál.voda
1000,-+ el + kauce. Kotelna na dřevo. Tel.:
608 903 050
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova
1457, 1+1, nájemné 3500 + služby 2500,
3+1, nájemné 4500 Kč + služby 2 500 Kč až
3 500 Kč (podle počtu osob), elektriku si
hradí sám nájemce. Tel: 775 061 233, email:
faifr@seznam.cz
* Pron.nově zrek.byt 1+kk v přízemí 25,3
m2 + terasa+kolna v D.Radechové. Náj.
3.500,- + zál.voda a plyn 2.000 + el +kauce.
Volný od 6/2015. Tel.: 608 903050
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě na Brance 40m2, RK nevolat. TEL.: 776 730 849
* Pronajmu na Plhově v Náchodě byt
1+1 v osobním vlastnictví. Byt po celkové rekonstrukci. Volný od 5/2015. Tel.
602 192 972
* Přenechám kompletně vybavený byt
4+1 v Náchodě. Včetně vestavěných skříní,
nábytku, el. spotřebičů.Tel. 776 27 27 66

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Pronajmu garsonku v Novém Městě
n.M. - Malecí. TEL.: 737 409 572
* Prodám byt 3+1, zděný dům, v OV
v Červeném Kostelci - Koubovka. Slunný,
4.p., výhled na les a město, lodžie, sklep,
komora, celková plocha 80m2, plastová
okna, výtah, internet. Byt je volný, ihned
k nastěhování. Cena 980 tis. Kč. Možno
přikoupit garáž (5 min. od domu). Tel.
775 691 342, vanekvl@seznam.cz
PRONAJMEME PĚKNÝ BYT 1+1 V RODINNÉM DOMĚ U CENTRA NÁCHODA. Byt je nově zrekonstruovaný (v přízemí), jedná se o větší pokoj + malou
kuchyňku + sociální zařízení. Společná malá
zahrádka pro tři byty. Byt bude volný v květnu 2015 (přesný termín bychom upřesnili).
NÁJEM 4000,- + energie. Více informací
pouze na mailu: Lenka-janecka@seznam.cz.
PRONAJMEME PĚKNÝ BYT 3+1 V RODINNÉM DOMĚ U CENTRA NÁCHODA. Možnost využívání malé zahrádky,
která je pro tři byty. Byt bude volný v květnu 2015 (přesný termín bychom upřesnili).
NÁJEM 5800,- + energie. Více informací
pouze na mailu: Lenka-janecka@seznam.cz.
* Prodám DB 3+1 Broumov-Spořilov.
Dům i byt po celk. rekonstr. Za 490000
Kč,u rychlého jednání výrazná sleva.Ihned
volný. Volat večer 607 643 934, 723 177 581
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v Náchodě, volná od září 2015, tel. 604 699 888
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.:
608 667 730
* 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
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2),
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka
895. Cena Kč 590 tisíc. 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.

NEMOVITOSTI
* Pronajmu dlouhodobě zařízený pokoj
s vlastním soc. zařízením , komfortní.
Všechny služby zajištěny. Náchod. TEL.:
602 411 808
* KOUPÍM MENŠÍ RD NEBO BYT 3+1
V ČERVENÉM KOSTELCI. PLATBA
HOTOVĚ. TEL.: 773 959 770

* Prodám chalupu v Orlických Horách.
Cena dohodou. Tel. 602 436 986
* Prodám pozemek o výměře 989m2 v k.ú.
Dědov. Tel.: 603 158 978
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu do 2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel.
608 245 634
* Prodám podsklepenou zařízenou chatičku na Kramolně se zahradou o vel.
436 m2. Zastavěná plocha 18 m2. Zavedena
třífázová elektroinstalace, včetně vnitřního
rozvodu vody s vlastním měřením. Cena
k jednání 300 000,-Kč. (při rychlém jednání sleva) Info na tel. 608 328 900
* Pronajmu garáž v Náchodě - Staré Město. Vhodné pro obyvatele Bražce, Starého
Města, Lipí, sídlišti U Nemocnice, Branky.
tel. 724 261 369 (večer)
* Prodám stav.parc. Janovičky u Broumova 670m2 / 329Kč / m. Dohoda možná.
Krásný výhled.IS na pozemku.Volat večer
607 643 934
* Prodám zastavitelný pozemek o roz.
2350 m2 v k.ú. Zdoňov u Adršpachu. TEL.
774 264 404
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod - Branka,
jedná se o dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna,
sklep, zahrada s pergolou. Cena dohodou.
TEL.:737 41 66 24, 603 75 36 38

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmeme nebytové prostory 55 m2,
vhodné jako kancelář, v zrekonstruovaném
domě na náměstí v Náchodě. Nájem 4500,Kč + služby. TEL.:733 735 709
* 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.

PRODÁM
* Vyklízení půdy. Prodám starší jízdní
kola-3ks kolo ukrajina, 3ks horská kola,1ks galuskáč. Vše 600,- Kč/ks. Dále 1ks zánovní stříbrný favorit z roku 1987, za cenu
1.800,-Kč. Tel.: 777 163 924
* Prodám větší množství použitých hranolů z akátového dřeva - cena dohodou, 3x3x260 cm vhodných jako opora
ke stromkům, 6x 6x 260 cm vhodných
k oplocení. Dále podám větší množství
klasických plastových přepravek na ovoce
a zeleninu - cena 40 Kč/ks. Tel. 605 891 118
* Prodám domácí posilovnu. Kramolna
152. Tel. 732 680 496
* Prodám Thuje SMARAGD k výsadbě,
v.50 cm, kus 50,-Kč. Silné kořeny i vzrůst.
V květináči. TEL.: 604 452 789
* Prodám ledničku s 2 kompresory, asi
170 cm vysoká za 1000 Kč. Elektrickou
odsávačku na mléko zn. MEDELA, nová,
nepoužitá, pův. cena 3.500,- nyní 2.200 Kč.
Tel. 776 235 641
* Prodám palivové dřevo suché i mokré.
Tel. 777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou.
Zájemci volejte 720 581 277

KOUPÍM
* Koupím na Náchodsku vodní elektrárnu
- MVE. TEL.: 776 327 208
* Koupím staré mince,bankovky, medaile, vyznamenání. Po dohodě přijedu. Tel. 602 237 489
* Koupím staré pivní lahve. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční ozdoby. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník
a bovden od výrobců zn. ITES, KDN,
IGRA, IGLA, OMNIA a SMĚR a jiné. TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové.
TEL.: 724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.: 722 907 510
* Koupím hodiny a hodinky i zn. PRIM.
TEL.: 724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní známky, Čína, Československo a jiné. Dále
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., starožitný a chromovaný nábytek, hudební
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty,
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, PUŇŤA
aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.
papírový materiál, bankovky, mince, LP
desky, CD atd. TEL.: 777 579 920
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* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY
V TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ,
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* Nabízíme k pronájmu nebytový prostor
u centra Náchoda (u vlakového a autobusového nádraží). Aktuálně je v těchto prostorách obchůdek + recepce solné jeskyně.
Ideální pro zájemce, který by v součastném
provozu pokračoval. Možnost ponechání
včetně kompletního zařízení (dle dohody).
K dispozici je i velký sklep, v zadní části domu
malá zahrádka. Volné od 1.7. 2015 Vše velmi
pěkné, prostory jsou nově zrekonstruované.
Nájemné 5900,- + energie. Více informací
na mailu: Lenka-janecka@seznam.cz
* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel.
608 667 730
* 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

str.

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

RŮZNÉ
* Přijmu brigádnici - nejlépe studentku na prodej ovoce a zeleniny v Náchodě. TEL.: 732 167 291
* Hledám doučování v Náchodě - z učiva
chemie a ruského jazyka 3. roč. gymnázia. I jednotlivě. Tel. 731 719 308
* Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359
* Rodilý mluvčí s praxí nabízí doučování a výuku ruštiny, příprava k maturitě,
zkouškám atd. Tel. 608 805 676
* Provádím pravidelný i jednorázový
úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci, žehlení prádla, praní
koberců a čištění sedacích souprav, čištění
interiérů aut. TEL.:737 564 496

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* ČIVAVA - prodám 2 krátkosrsté malinké pejsky bílého a černého a 1 dlouhosrstou fenečku. Všichni jsou očkovaní, odčervení s čipy. TEL.:603 206 743, 491 426 680

AUTO - MOTO
* Vyprodám několik nových skútrů 50
ccm s SPZ ze skladové zásoby. Likvidace
prodejny. Cena dohodou. Tel. 602 436 986
* Prodám Renault Clio 1.2,. STK
do 5.6.2016. r.v. 1991. Auto bez koroze, najeto 92 888, tažné zařízení, rádio - za 10 900,Kč. Mobil 732 878 195

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

45ƹ&$):r5&3"4:r#"-,0/:
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

Kamenictví Cvejn
leštěná žula, mramor, pískovec, ...
Q

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

Q

Q

Q

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce
Cenové kalkulace zdarma!
tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz
www.kamenictvinachod.cz

Rozumné ceny. TEL.:737 564 496

Bezpečná půjčka
24 hodin denně 7 dní v týdnu
I pro důchodce, ženy na MD apod.

Náchod a okolí.
Tel. 722 732 992
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Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči
o klienta po uzavření této smlouvy.

NÁCHODSKO
776 353 038

HROMOSVODY
- montáž
- opravy
- revize

Tel. 776 543 988
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

3RWĜHEXMHWHSHQt]H"
9\NXSXMHPH D LKQHG SURSOiFtPH VWDURå
SĜHGPČW\ YãHKR GUXKX  QiE\WHN REUD]\
KRGLQ\ VNOR SRUFHOiQ NRY GĜHYR SRKOHG
QLFHãSHUN\ELåXWHULH]EUDQČDSRG
$17,.+UDãHKR QDSURWL*HRGH]LL 
1È&+2'7(/
9êNXSL]SR]ĤVWDORVWL]SĤG\
LSĜLVWČKRYiQt
32]DYĜHQRÒ7ý7
3È

ZĩSTALOST
O
VETEŠ
P

snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
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NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N.Město n/M-Březinky-Nový,zděný,nadst.byt 3+kk (93 m2), vel. terasa,OV..2,65 mil.Kč, N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží.......... 1.350.000,-Kč
N.Město n/M-Na Františku-RD s krásnou zahradou,upraven na pension (6 vybav.pokojů se sprchami a WC),kuchyň,ob.pokoj,2 garáže ................. 3,68 mil.Kč
N.Město n/M-Výrobní a sklad. objekt,zast. 624 m2, poz.1.817 m2..2,9 mil.Kč, N. Město n/M-Spy-Pronájem prostor (až 219 m2) .............. od 3.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-ul.Nad Stadionem-Kompl. rekonstr. byt 2+1,nová zděná koupelna,nové rozvody,plast.okna,dveře,kuchyň na míru ........895.000,-Kč k jednání
N.Město n/M-ul.Malecí-Byt 3+1 (60 m2) po část.rekonstr..950.000,-Kč, N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží .......... 1.500.000,-Kč
N.Město n/M-Zděná chata,sítě,slunný oploc.pozemek 403 m2..400 tis.Kč, Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz. až 1000 m2....................od 1,2 mil.Kč
Náchod Klínek-Sluneční vyhlídka-poz. (800 m2) k výstavbě RD..od 875,-Kč/m2, Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ............. 2.440.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..2,19 mil.Kč, Sviništ´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,zahrada ............ 1.190.000,-Kč k jednání
Č.Skalice-náměstí-Pronájem vybaveného kadeřnictví (možnost zařízení odkoupit)..4.500 Kč/měs. a pronájem restaurace (baru) u náměstí................k jednání
Č.Skalice-Pěkný zděný byt 3+1 (68 m2) v OV, dva balkony, klidná část...950.000,-Kč, Lhota p/Hořičkami-RD (2+1) po část.rekonstr ............ 670.000,-Kč

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
840 111 177

TÓNOVACÍ CENTRUM
$XWRODN\±-LĜt.XEtQ
Nový sortiment v naší nabídce - CAPAROL
PtFKiQtPDOtĜVNêFKEDUHY
YHQNRYQtIDViGQtEDUY\
PtFKiQtRPtWHN
EDUY\ODN\QDGĜHYROD]XU\PRĜLGOD

50.000 KÈ
E

-LĜt.XEtQ1iFKRGVNi9HONp3RĜtþt YDUHiOXVWĜHGQtãNRO\
WHOHPDLODXWRODN\NXELQ#VH]QDPF]ZZZDXWRODN\NXELQF]

Michal ŠKORPIL

VHUYLVRVREQtFKDGRGiYNRYêFKYR]Ĥ)25'

1DEt]tPHNRPSOHWQtVHUYLVYR]Ĥ]QDþN\)25'
VHUYLVQtSURKOtGN\
SURGHMQiKUDGQtFKGtOĤ
RSUDY\NDURVHULtDODNRYiQt
SĜtSUDY\67.DHPLVt

AŽ

JHRPHWULHDGLDJQRVWLND
NRPSOHWQtVHUYLVNOLPDWL]DFt
SQHXVHUYLV

ýHVNRVNDOLFNi1iFKRG7HOPLFKDOVNRUSLO#WLVFDOLF]
www.ford-skorpil.cz

Teplice n.M., Adršpach a okolí
Mezimìstí, Broumov a okolí
Broumov a okolí
Hronov, È.Kostelec a okolí
N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí
Náchod, È.Skalice a okolí
Jaromìø a okolí
Úpice a okolí

ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
TU
ZÁS

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
775 110 989
725 317 668
730 175 241
603 500 339

Nový Elton a.s. v Novém Městě
nad Metují přijme:
Obsluha galvanických linek do nepřetržitého provozu, ukončené středoškolské vzdělání výučním listem podmínkou, práce vhodná pro muže
Obsluha poloautomatické montážní
linky do jedno až dvousměnného provozu, ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou, práce
vhodná pro muže
Pracovníka na CNC frézování do třísměnného provozu, vyučen v oboru
a praxe podmínkou
Obsluhu dlouhotočných automatů
TORNOS, praxe min. 5 let podmínkou
Vedoucí útvaru řízení kvality,
znalost EN ISO 9001, pro strojírenskou
výrobu, SPŠ strojírenská a praxe min. 2
roky podmínkou
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz
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Okénko
energetického
poradce 86.

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HOTOVOST AŽ DO DOMU
NA 8 A 13 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

JARNÍ SLEVA-KUPÓN 10%

Tel./Fax: 491 424 522

Vážení a milí čtenáři,
jistě se na Vás hrnou od všech
možných dodavatelů písemné i telefonické nabídky a jistě s jarními
měsíci Vás budou otravovat podomní prodejci vydávající se třeba
za všelijaké kontrolory elektroměrů a plynoměrů…..
Dnes se zastavím u nabídek plynu
a dám Vám několik jednoduchých
doporučení….
1. Neuzavírejte žádnou smlouvu ani dodatek ke stávající
smlouvě, která by byla delší než
do 31.12.2016.
2. Nikdy nedejte na procentuální
slevy z ceníků a vždy se zeptejte /
a nechte si to ve smlouvě nebo dodatku ukázat / na cenu za MWh
plynu bez DPH. Pokud cena
za plyn bude vyšší než 800,-Kč/
MWh na rok 2016 byl bych velmi
obezřetný. Radši se v tom případě
na nás obraťte.
3. Zeptejte se určitě také na výši
měsíčního platu. I dobrá cena
za MWh může být velmi znehodnocena výší měsíčního platu.
Zvláště u spotřeb do 35 MWh
je ideální výše měsíčního platu
do 50,-Kč/ měsíc bez DPH. Vyso-

ký měsíční plat je nově se rozmáhajícím trikem mnoha dodavatelů.
4. Radši se obraťte tam, kde má
blízko Váš dodavatel „kamennou
pobočku“ , aby jste se v případě
potřeby mohli na někoho zcela
konkrétního obrátit.
Pokud budete tyto zásady u dodávek plynu pro domácnost dodržovat ,nejenže si ušetříte spoustu
budoucích problémů, ale také si
značně ušetříte Svou peněženku.
Když se poradíte, tak Vás to rozhodně nezabije…..
S úctou
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)

ýLãWČQt]iPNRYpGODåE\

SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
RUBENA a.s., gumárenská firma s více než stoletou tradicí, hledá do svého vývojového týmu v Náchodě a Velkém Poříčí pracovníky na pozici
samostatného vývojového pracovníka.
Pozice je vhodná i pro absolventy.
Požadujeme:
- ukončená VŠ ve strojním, gumárenském nebo příbuzném oboru
- aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, práce v CAD
- řidičský průkaz skupiny B
- tvůrčí přístup a ochotu k dalšímu sebevzdělávání
- schopnost účastnit se zahraničních služebních cest
Nabízíme:
- zázemí stabilní české společnosti
- odpovídající finanční ohodnocení
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
- možnost cestovat
- účast na vývoji špičkových výrobků v daném segmentu trhu
- profesní růst
Zájemci zasílejte životopisy na adresu: radka.balcarova@rubena.cgs.cz
jana.kobrova@rubena.cgs.cz

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
v Mateřské škole, Náchod,
Komenského 301
Srdečně Vás zveme na
Den otevřených dveří, který se bude konat
v úterý 21. 4. 2015 od 9.00 do 15.00 hodin
Během dne si budete moci s dětmi projít a prohlédnout
naše třídy, zapojit se do nabízených činností a her.
Také shlédnout další prostory a zahradu naší MŠ.

Na budoucí dětičky a rodiče se těší kolektiv
Mateřské školy, Komenského 301, Náchod
www.mskomenskeho.cz

þLãWČQt]iPNRYpGODåE\
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SORWRYêFKSRGH]GtYHNDIDViG
FHQDRG.þ]DP2
ZZZFLVWHQLGOD]E\HX
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Časy se mění
„Z výročních hostů, kteří na Staré bělidlo přicházeli, byl to nejprve kupec Vlach... přijel s vozíkem
o jednom koni... babička raději
kupčila s olejářem, který také dvakrát za rok přišel, babička koupila
vždy od něho lahvičku jeruzalémského balzámu na rány a přidala
k platu ještě kus chleba...“ těmito
slovy líčí Božena Němcová v románu Babička poměrně idylicky vztahy potulných obchodníků s ratibořickou veřejností v polovině
devatenáctého století. Čas oponou
trhnul a babička by v 21. století již
marně vyhlížela na Starém bělidle
vlašského kupce, olejáře či dráteníka. Česká Skalice se totiž připojila
k městům a obcím, které vyhláškou
zakázaly na svém katastru podomní a pochůzkový prodej. A k České Skalici katastrálně patří i oblasti
Malé Skalice, Zlíče i zmiňovaných
Ratibořic. Časy se mění...

Memorandum

Den města

Hledají se studny

Město Nové Město nad Metují
a rodina Bartoň – Dobenín uzavřely přelomové memorandum o spolupráci v oblasti péče o kulturní
památky v novoměstské lokalitě.
Slavnostní podepsání memoranda
se uskutečnilo na novoměstském
zámku, který je vlastnictvím rodiny Bartoň – Dobenín.

Po dvou letech se ve Rtyni v Pokrkonoší uskuteční Den města.
Jedná se opět o možnost seznámit
se detailně s kulturním i společenským životem tohoto města
na hranici trutnovského a náchodského okresu – včetně jeho
spolkového života. Den města je
ve Rtyni plánován na 19. září 2015.

Město Česká Skalice se obrátilo s výzvou na pamětníky,
která se týká umístění studen
na tamním Husově náměstí.
Českoskaličtí by chtěli vodou ze
„zapomenutých studen“ zásobovat kašnu, se kterou je počítáno
v rámci připravované revitalizace
tohoto náměstí.

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

PINK REALITY, s.r.o.
Komenského 314

RD Hronov
RD v rekonstrukci, vhodný k podnikání
a bydlení. Půda, garáž. CP 407 m2.
Cena: 1 450 000 Kč
č. inzerátu: N3551

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:
• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti
ti
• VIP SLUŽBA osobního makléře
• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny
1

č. inzerátu

RD Meziměstí

RD 3+1, CP 2.288 m2. Veranda, kotelna,
komora, půda, zahrada, dílna, sklep,...

Cena:

999.000,- Kč

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin
• ŘEŠENÍ exekucí a zástav
• ZDARMA umístění na realitní servery
1

č. inzerátu

Nájemní dům Trutnov

Chalupa Horní Branná - Krkonoše

Atypický dům v blízkosti centra. Komerční
a obytná část. Oplocená zahrada.

Cena:

Volejte zdarma

Poloroubená chalupa se zahradou, CP
295 m2. Půda, sklípek se studánkou, dílna,…

8.400.000,- Kč

info v RK

Cena:

Ciaf 2015
Královéhradecký kraj podpořil letošní, již 22. ročník
letecké přehlídky Ciaf (5.-6.
září 2015). Veřejností hojně
navštěvovanou akci na královéhradeckém letišti krajský rozpočet podpoří částkou
750 000,- Kč.

Řádková inzerce
Byt 3+1 Dobruška
CP 69 m2, 1 350 000 Kč
Byt 4+1 Náchod
CP 90 m2, 1 060 000 Kč
RD Dvůr Králové n./L.
CP 220 m2, 1 350 000 Kč
RD Rychnov nad Kněžnou
CP 252 m2, 1 265 000 Kč
Chalupa Horní Maršov (TU)
CP 317 m2, 3 650 000 Kč
St. pozemek Meziměstí
CP 2.083 m2, 399 000 Kč
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www.pinkreality.cz

800 400 900

po - pá 9 - 17 hod.

1

č. inzerátu
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... je Vám blíž
547 01 Náchod

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

SPORT JE ZÁBAVA…
RICOCHET JE SPORT!

67$9(%1Ë%<729e'58ä6792
NÁCHOD
z veškeré stavební práce, hydroizolace,
LQVWDODWpUVNpDWRSHQiĜVNpSUiFH
zemní práce, doprava (kontejner
K\GUDXOUXND SĤMþRYiQtOHãHQt
D]iYČVQêFKOiYHN
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Hledám domov
Richi je asi 5 letý německý ovčák. Na lidi
je hodný, ale nemá rád ostatní psy. Hodil
by se k někomu, kdo rozumí tomuto
plemenu. Vhodný do domku se zahrádkou. Procházky si užívá, v kotci je smutný.
Městský psí útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

„Raketoplán“ na východočeských
kolejích
Anglický výraz shuttle můžeme překládat jako kyvadlovou
dopravu, člunek, ale i raketoplán. A měli bychom se naučit
tento výraz správně vyslovovat,
protože ve zkušebním provozu
začínají na krajské železnici jezdit motorové vozy Českých drah
Regio Shuttle. Po zaškolení personálu poputují do Královéhradeckého kraje celkem 4 vozy, se
kterými se cestující od června
setkají především na tratích Častolovice – Rychnov nad Kněžnou - Solnice, Týniště nad Orlicí

1RY¿+\XQGDLL

1HMGRVSÝOHMģ¯URGLQQ¿Yı]
1RY£JHQHUDFHLMLŀRG.Ï
2EMHYWH VNXWHÏQRX UHYROXFL QD ÏHVN«P WUKX V URGLQQ¿PL YR]\ 3ěLSUDYWH VH
QDQHMSURVWRUQÝMģ¯Yı]YHVY«Wě¯GÝNWHU¿Y£VXFKY£W¯G\QDPLFN¿PY]KOHGHP
SU«PLRY¿P ]SUDFRY£Q¯P V GRNRQDOH RGKOXÏQÝQ¿P LQWHUL«UHP QHMPRGHUQÝMģ¯
Y¿EDYRXDģSLÏNRY¿PLWHFKQRORJLHPLGRSRVXG]Q£P¿PL]YR]ıY\ģģ¯FKWě¯G
1RY¿+\XQGDLLYÝWģ¯NYDOLWQÝMģ¯SURVWÝOHSģ¯QHŀRVWDWQ¯

– Doudleby nad Orlicí a Týniště
nad Orlicí – Náchod. (tz-khk),
foto: ceskedrahy.cz

+XVLWVNi1RYp0ČVWRQDG0HWXMt
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

3RURYQHMWHQRY¿+\XQGDLVMLQ¿PLYR]\QDZZZSRURYQHMK\XQGDLF]
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