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Příští Echo vychází 29. května 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

květen 1846 - v České Skalici 

vyhořelo 39 domů a 8 stodol

- pracujeme profesionálně
- nemovitosti inzerujeme na nejnavštěvovanějších placených realitních serverech
- za nízkou provizi poskytujeme:
  advokátní úschovu - zajištění bezpečného převodu � nancí
  kupní smlouvu vypracovanou advokátem
  znalecký posudek vypracovaný znalcem
- nemovitosti prověřujeme (exekuce, zástavy, věcná břemena)
- zajistíme rychlou hypotéku
- nejsme jen inzertní kancelář - kupce aktivně vyhledáváme
- poskytujeme službu osobního makléře – pravidelné reporty o stavu prodeje
- jsme členem Asociace realitních kanceláří

Kontakt: 776 622 777, 776 622 776, info@reality-az.cz, www.reality-az.cz

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

 V  Muzeu textilu v  České Skalici 
se uskutečnilo setkání Informačních 
center Kladského pomezí. Pracov-
ního i  společenského setkání „Íček“ 
se zúčastnila i  zástupkyně Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje, 
která přítomné seznámila s  projek-
ty, které pro tuto oblast chystá Krá-
lovéhradecký kraj. A  čas se našel 
i  na  prohlídku muzea a  workshop 
s neziskovými organizacemi.  

„Íčka se potkala“

 Do  náchodského Kina Vesmír 
se můžete 26. května (19.15 hodin)  
přijít podívat na  projekci záznamu 
z  velkých výstav věnovaných im-
presionizmu, které se uskutečni-
ly ve  Velké Británii, Francii a  USA 
(v  režii Phila Grabského). Záznam 
bude promítnut v  anglickém origi-
nále  s českými titulky.  

Vesmír plný 
impresionismu

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

 Obloha byla zatažená a  nevěstila 
nic dobrého, ale to nás neodradilo 
a začali jsme s  přípravami na slet ča-
rodějů a  čarodějnic. Všude se soutě-
žilo a hlavně bylo slyšet  smích, údiv 
a plno povzbuzování ze strany rodičů 
i nás učitelek. Pro čarodějníky nebylo 
jednoduché  trhat  perníček, hledat ží-
žaly ve slizu ,hodit ropuchou do obru-

če a plnit další úkoly.  Byl to nádherný 
slet, na  který budou děti vzpomínat 
i  když budou již sami dospělí. A  to 
bylo naším cílem. Vytvořit prožitek, 
na  který děti nezapomenou a  utužit 
kolektiv dětí i  rodičů naši mateřské 
školy. Romana Jiráská, MŠ Babí, od-
loučené pracvoiště MŠ Vítkova, foto 
archiv MŠ (redakčně kráceno)

Hodit ropuchou do obruče...

 Legendární stavebnice Merkur 
z  Police nad Metují bude mít vlast-
ní poštovní známku. Bude součástí    
evropské edice poštovních známek 
s  vyobrazením technických hraček. 
Známka bude vytištěna v hodnotě 25,-
Kč (pro mezinárodní poštovní styk). 
Autorem její gra� ky je Pavel Sivko.  

Merkur 
na známkách 

 Ve Rtyni v Podkrkonoší se v termínu 
od 30. do 31. května uskuteční tradič-
ní festival dechových orchestrů. Tento 
ročník je zaměřen především na mlá-
dežnická hudební tělesa z  tuzemska 
i zahraničí. Zahraje  pochopitelně i do-
mácí Koletova hornická hudba. 

Koletova
Rtyně 2015

   Pokud budete 6. června na centrál-
ním hronovském náměstí, budete si 
připadat jako na mořské pláži (i když 
poslední moře se ve  zdejší lokalitě 
vlnilo kdysi dávno v  druhohorách). 
Pojítkem pláže  a  náměstí je plážo-
vý (chcete-li „beach“) volejbal, který 
zde můžete sledovat.. Půjdete na ná-
městí a  zároveň půjdete na  pláž. 
A ještě je dobré vědět, že občerstvení 
je zajištěno!

Na pláž? 
Na náměstí!

Do 16. června je v trutnovské Galerii 
UFFO ke zhlédnutí výstava   interme-
diální umělkyně Petry Gupt Valento-
vé s názvem  „Od ateliéru přes kuchyň, 
od Bombaje přes Prahu“ . Autorka zde 
představí  díla, ve kterých odráží své 
zážitky a zkušenosti ze života na třech 
různých kontinentech, ve  třech růz-
ných kulturách.  Z  biogra� e autorky 
výstavy:  Petra Gupta Valentová je 
absolventkou Akademie výtvarných 
umění v  Praze. Během svého studia 
prošla několika ateliéry, od  školy re-
staurování sochařských děl, � gurál-
ního sochařství, až po  Intermediální 
ateliér profesora Milana Knížáka, kde 
diplomovala. Po úspěšném ukončení 
studií na AVU pokračovala na Hun-
ter College CUNY v New Yorku.

Do Trutnova? Od Bom-
baje přes Prahu!

AKČNÍ
SLEVA
25%

SLEVA NA KOLEKCI
s regulovanou zárubní

Porta KONCEPT
Porta FOCUS

Porta VECTOR
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 22.5. oslaví 70.narozeniny pan Milan Vojtěch, 
řidič autobusu ze Šonova u Broumova. 

Všechno nej, hlavně zdravíčko,  
přejí kamarádi řidiči z Náchoda.

VZPOMÍNKA
Nezemřel, kdo celý život lásku a péči rozdával….

Dne 18.5.2015 by se dožil 95 let náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, 

pan Zdeněk RYKR,
 vedoucí VČE z Náchoda.

Dne 20.5.2015 uplyne 20 let od jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami

VZPOMÍNKA
16. 5. 2015 uplyne 1 smutný rok od chvíle, kdy nás opustil 

milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Antonín Kubeček z Velkého Poříčí.

Odešel člověk se zlatým srdcem plným dobroty pro své 
okolí, zůstává stále v našich vzpomínkách

manželka Věra, dcera Věra, vnoučata Marek a Nicol

VZPOMÍNKA
Dne 28.května 2015 uplyne 1 smutný rok, kdy nás 

navždy opustil pan JOSEF BLAŽEK
 z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka VLASTA, syn Jaroslav s rodinou a dcera 

Lenka s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 25.května 2015 vzpomeneme 4.výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Lubomír Schrötter 
z Velkého Dřevíče.

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

Syn Radek s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 10. května 2015 uplynul jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustila maminka a babička,

paní  Jana Klárová z Nového Hrádku.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami 

 V  pátek 29.května. (v  18 hodin) 
se ve  Vile Čerych v  České Skalici 
uskuteční 10. ročník udělování Ceny  
Ladislava Čerycha. Toto ocenění je 
jednou ročně udělováno jednotlivci 
či právnické osobě, která se nejvíce 
zaslouží o rozvoj Vily Čerych. O hu-
dební doprovod se v  tomto ročníku 
postará pražská skupina Menorah, 
která se specializuje na  tradiční ži-
dovskou i  moderní izraelskou hud-
bu. 

Cena Ladislava 
Čerycha 

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat náchodské-
mu ortopedickému oddělení v  čele s  primářem 
MUDr. Romanem Umlaufem za skvělý přístup 
k  pacientům, za  ochotu sestřiček a  profesionál-
ní jednání zdravotnického personálu. Totéž platí 
pro rehabilitační oddělení pod vedením primářky 
MUDr. Simony Umlaufové, kde jsem po operaci ky-
čle strávila několik týdnů. Děkuji za veškerou péči, 
která mi byla v náchodské nemocnici poskytnuta.
  Ilona Novotná, Teplice nad Metují

ní jednání zdravotnického personálu. Totéž platí 
pro rehabilitační oddělení pod vedením primářky 

 Muzeum magie Jaroslava Zacha 
v  Jaroměři přivítalo na  své prv-
ní letošní akci rekordních téměř 
150 návštěvníků. Program zahájily 
děti z  přípravného oddělení Zpě-
váček Českého chlapeckého sboru 
z  Hradce Králové (viz. fotografie), 
které pod vedením Simony Hlava-
té nacvičily i  speciální píseň věno-
vanou nedávno zesnulému panu 
Jaroslavu Zachovi, autorovi Muzea 
magie, který celý areál vybudoval, 
financoval a  bude ještě mnoho let 
inspirovat nejen všechny české kou-
zelníky. Po písničkách přišel na řadu 
hosté:  profesionální kouzelník, vše-
stranný umělec a herec Ondřej Pše-
nička,  kouzelník z Prahy, současný 
mistr republiky v  moderní magii, 
Aleš Hrdlička, mistři Magické lóže 
Michala Siloráda Patrčky - Karel 
Kašpar (Mr. Carlo z  Náchoda), ja-
roměřský kouzelník Pavel Rydval, 
"Pan Pohádka" (Jan Havel z  Vyso-
kého Mýta) a Radek Černý (z Nové 

Paky). Na  závěr si děti prošly "Po-
hádkové bludiště", ve kterém hledaly 
kresby pohádek paní Victorie Nach-
tigall. K zakoupení byly i  ručně vy-
ráběné hlavolamy pana Voborníka 

a ke zhlédnutí sochy paní Škopkové.   
Muzeum magie doslova "praskalo 
ve švech"! 

Miloš Malý, velmistr Magické lóže 
M.S.Patrčky (redakčně kráceno)

Muzeum magie praskalo ve švech

 Koncem dubna vydal Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje na své úřed-
ní desce veřejnou vyhlášku, kterou 
zrušil územní rozhodnutí, povolující 
výstavbu hypermarketu v  centru Ná-
choda.
 „Odvolací orgán … dává za pravdu 
odvolatelům, tedy že se stavební úřad 
dostatečně nezabýval posouzením zá-
měru na  umístění stavby „Obchodní 
centrum Náchod“ s  vydanou územně 
plánovací dokumentací, s  cíli a  úkoly 
územního plánování, zejména s  cha-
rakterem území, s požadavky na ochra-
nu architektonických a  urbanistických 
hodnot v  území“, uvádí se doslova 
v  dokumentu, vydaném Odborem 
územního plánování a  stavebního 
řádu krajského úřadu.
 „Lidé ze Sboru dobrovolných občanů 
chtějí, aby byl Náchod pro své obyvatele 
lákavým místem k  životu a  setkávání 
a  neváhají tomu obětovat svůj volný 
čas a  energii. Právně je podporujeme 

v jejich úsilí a těší nás, že byli v tomto 
případě úspěšní,“ vyjádřila se k  situ-
aci právnička organizace Frank Bold 
Hana Sotoniaková. „Krajský úřad jim 
dal za  pravdu a  územní rozhodnutí 
zrušil též kvůli chybějící hlukové studii. 
Posouzení budoucí hlukové zátěže musí 
být řešeno již při umístění stavby v úze-
mí,“ doplnila.
 „Územní plán nejsou jen regulativy. 
Je to ucelený dokument, který dává 
nové výstavbě určitý řád a smysl v cel-
kovém kontextu fungování města. Roz-
hodnutí krajského úřadu proto vítáme 
a znamená pro nás i velkou úlevu, ne-
boť se dá vnímat i jako potvrzení tohoto 
našeho názoru“, uvedl člen Sboru dob-
rovolných občanů a zastupitel Michal 
Kudrnáč. „Je ale zarážející, že musí 
architektonické hodnoty Náchoda hájit 
krajský úřad, zatímco ten náchodský se 
jimi nezabývá“, doplnil.
 Celý projekt se nyní vrací na začá-
tek a je jisté, že v areálu bývalé Tepny 

v  nejbližších letech hypermarket stát 
nebude. V  rámci nového projednání 
bude stavební úřad muset posoudit 
a pečlivě odůvodnit, zda je záměr ob-
chodního centra skutečně v  souladu 
s územním plánem, charakterem úze-
mí a požadavky na ochranu architek-
tonických a  urbanistických hodnot. 
Právě proto je nyní ideální doba pro 
to, aby vedení města zahájilo s majite-
lem jednání o odkupu všech pozemků. 
„Dohoda s  majitelem nebude snadná, 
je ale třeba uvážit, že svou rozlohou 
i umístěním se jedná o jedinečnou plo-
chu, kam je možné postupně umístit ši-
rokou škálu městských funkcí, od drob-
né výroby přes bydlení, služby a obchod, 
kulturu i sport, to vše v rámci kvalitně 
de� novaného veřejného prostoru. Je 
to pro Náchod šance, která se opaku-
je jednou za  mnoho desítek let, ne-li 
naposled,“ říká k  možnostem budou-
cího využití architekt Viktor Vlach.                                                                                   
 Sbor dobrovolných občanů

KRAJ ZRUŠIL ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA HYPERMARKET

 Z iniciativy učitelů Základní umě-
lecké školy Náchod a za � nanční pod-
pory Města Náchoda  vzniká projekt 
Akademie 60+. Je určen pro občany 
města Náchoda ve  věku 60-ti a  více 
let, kteří mají chuť věnovat se hudbě, 
výtvarnému umění, pohybovým akti-
vitám nebo divadlu. Výuka je posky-
tována zdarma, je nutné pouze uhra-
dit administrativní poplatek 200,-Kč 
za jeden semestr.
 Bližší informace a přihlášky   jsou 
k  dispozici na  sekretariátu ZUŠ Ná-
chod – Tyršova 247 (vchod z  ulice 
Zámecká, I. patro) nebo na  www.
zusnachod.cz Uzávěrka přihlášek 
na Akademii 60+ je  30. června 2015.

Akademie60+ 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém Dře-
víči. Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 
při které byla vyměněna okna, vybudovány 
koupelny, opraveny podlahové krytiny 
(dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ................................ info v RK
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- 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, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 890 000,- Kč

VZPOMÍNKA
V neděli 31. 5. 2015 vzpomeneme 6. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka Anna, dcery Zuzka, 
Petra a Ivana s rodinami

VZPOMÍNKA
25. května 2015 uplyne 20 let od okamžiku, kdy nás 

navždy opustila naše milovaná maminka a babička, 

paní Anna Schwertnerová z Náchoda - Babí. 
Zároveň uplynulo 10 let od chví-

le, kdy nás opustil náš tatínek 
a dědeček,

 pan Miloš Schwertner. 

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

děti s rodinami
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 Čáry, můry ven, ať je krásný den….. 
podobná zaklínadla se ozývala posled-
ní dubnový den v MŠ a ZŠ Josefa Ze-
mana v Náchodě, kde proběhla oslava 
�lipojakubské noci.

 Paní učitelky společně se žáky spe-
ciálních tříd oslavili „svátek čaroděj-
nic“. Přípravy probíhaly již dopoledne, 
kde se žáci i  učitelky nalíčili, načesali 
a nastrojili tak, aby se přiblížili co nej-

více vizáži čarodějnic. Následoval sraz 
na  „sletišti“, kde probíhaly různorodé 
soutěže s  čarodějnickou dovednos-
tí jako je např. slalom na  koštěti, hod 
ropuchou na cíl, míchání lektvaru, vý-
roba čarodějnice na  koštěti a  nesměla 
chybět čarodějnická honička. Během 
těchto disciplín si všichni zúčastnění 
prověřovali svou šikovnost a obratnost.
 Nechybělo ani popovídání o tom, jak 
vznikl tento svátek. Pro děti tyto infor-
mace byly velmi zajímavé a hodina vy-
právění rychle uběhla. 
 A co nesmělo chybět - opékaní buř-
tíků a párků na které se všichni těšili.
Vzhledem k letošnímu jarnímu počasí 
někteří opékali poprvé a  měli velkou 
radost.
 Celá akce se podařila a padl zde slib, 
že se za rok opět všichni „sletí“. Aby se 
jim dobře letělo, každý obdržel pavoučí 
medaili a malou drobnost z čarodějné-
ho pytlíku.

za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ 
J. Zemana Mgr. Simona Charousková

Slet malých čarodějů a čarodějnic ve speciální škole

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. závod 10, 

Odborářská 118, Broumov přijme

TECHNOLOGA-NORMOVAČE

Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, obor technický (nejlépe
 strojírenský), praxe ve strojírenství, nebo příbuzném oboru

 podmínkou, uživatelská znalost práce na PC,
řidičský průkaz sk.B, komunikativní schopnosti.

Nástup ihned.

 Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný životopis na adresu 
jaskova.br@koh-i-noor.cz   tel +420 491 509 211

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci odborného pracovníka územního plánování, 
s místem výkonu práce v Náchodě 

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v ČR trvalý pobyt

• dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvali�kační požadavky
• autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo
bez speci�kace oboru, nebo

• vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
• vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní 
plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením

Další požadavky
• znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb., 
o obcích a č. 500/2004 Sb., správní řád 

• praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
• znalost správního řízení výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• komunikační schopnosti
• řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
• předpokládaný nástup do zaměstnání od 1.7.2015.    
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (10. platová třída)
• pracovní poměr na dobu neurčitou

Písemná přihláška musí obsahovat
jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená 
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 25.5.2015 na adresu:  Městský úřad 
Náchod, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Obálku 
označte „Výběrové řízení – odborný pracovník územního plánování - neotevírat“. 

Bližší informace podá Ing. Andrea Lipovská, vedoucí 
odboru výstavby a územního plánování, tel. 491 405 443.

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 01

Náchodští basketbalisté se zúčast-
nili FINAL FOUR Východočeské 
ligy v Jaroměři. V semi�nále narazi-
li na tým Týniště n.O., za který hra-
jí pouze hráči z  Hradce, kteří mají 
zkušenosti z  I. či II. ligy. Utkání 
bylo po celý zápas vyrovnané, skóre 
se přelévalo ze strany na stranu, ale 
ani jeden tým se nedostal do  více 
jak šesti bodové výhody. Tento vy-
rovnaný souboj nakonec byl šťast-
ný pro tým Náchoda s  výsledkem 
78:76 /43:43/ a tudíž postup na ne-
dělního �nále, ve  kterém se střetli 
s  domácím týmem Jaroměře, kteří 
ve  druhém zápase vyřadili Chru-
dim.  Před zaplněným hledištěm 
se hrál basket na slušné úrovni a I.
poločas skončil 39:37 pro Náchod. 
I ve II.poločase se hrála vyrovnaná 
partie, ale domácí fanoušci hnali 

své borce za výhrou a tudíž i postu-
pem do II.ligy. Stav po III. čtvrtině 
byl 57:57 a  konečný výsledek byl 
na  vážkách. Bohužel po  třech mi-
nutách poslední desetiminutovky 
za nerozhodného stavu musel kapi-
tán Náchoda Prouza odstoupit, jeli-
kož mu nepřesní rozhodčí odpískali 
5. faul a domácí se dostali na koně 
a konečný výsledek byl 81:70. I tak 
druhé místo pro Náchod, jako pro 
nováčka soutěže je super výsledek. 
Doufejme, že tým udrží všechny 
hráče a v příští sezoně budou útočit 
na 1.pozici. Velký dík patří hráčům: 
Prouza, Čermák, Sarpong, Tondr, 
Vaněček M., Doubrava, Chvojka, 
Hubka, Pavlišta, Klimek, Prokop 
O., a dále trenérům Prokop J. a Va-
něček J.                              
   předseda oddílu Prouza Pavel 

Náchodští „baskeťáci“ na FINAL FOUR

 Kdo si stýská, že dnešní doba je so-
becká a společnost necitlivá ke slabším, 
ať se potěší naším čerstvým zážitkem. 
Jsme Městské středisko sociálních slu-
žeb Oáza v  Novém Městě nad Metují. 
Pražská advokátní �rma Allen & Overy 
pořádala večírek, kde mezi svými za-
městnanci vyhlásila sbírku na  dobro-
činné účely. Sešlo se mnoho projektů, 
námětů, nápadů. Mezi nimi byl i ten náš. 
Psali jsme, že bychom rádi našim seni-
orům splnili jedno přání - mít dostatek 
kvalitních invalidních vozíků. Naše přá-
ní zaujalo a vyhrálo! Darovací smlouvu 
s �rmou Allen & Overy na 95 240,-- Kč 
podepsala Oáza dne 13. března 2015. 
Zakoupili jsme 4 vozíky �rmy Meyra.
 Chtěli bychom poděkovat všem 
ve �rmě Allen & Overy za jejich štědrost 
a ujistit je, že investovali dobře! 

Klára Nýčová, 
aktivizační pracovnice MSSS Oáza                     

Dobrá zpráva z novoměstské Oázy

 Městská rada v Náchodě na jednom 
ze svých březnových zasedání souhla-
sila s projektem revitalizace památníku 
Josefa Krapky  - Náchodského v Pavli-
šově. „ Chtěli bychom dát stávajícímu 
památníku z  80. let 20. století , který 
stojí na místě rodného Krapkova dom-
ku i  podobu společenského prostoru 
s odpočinkovou zónou představovanou 
i  atypickou lavičkou. Pozemek s  pa-
mátníkem je v  bezprostřední blízkosti 
komunikace procházející Pavlišovem, 
pamatujeme tedy i na stojany na kola. 
Informační tabule by měla přiblížit 
detailněji Krapkovu  činnost literární 
i  společenskou. Jsem přesvědčen, že 
i moderní současnost uvidí J.Krapku – 
Náchodského jako talentovanou a zají-
mavou osobnost. Tak jej například viděl 
i jeho přítel básník J.S.Machar, který vy-
soce hodnotil Krapkovy knihy z Pamětí 
štváče     a Obrázky z Valašska. Krapka 
později spolupracoval i s T. G. Masary-
kem při zakládání Dělnické akademie. 

Zajímavostí jistě je spojení 
jména Krapka - u  potomků 
Josefa Krapky – Náchod-
ského se jménem Wichterle 
(včetně Otty Wichterleho – 
vynálezce kontaktních čo-
ček). Tak například manželka 
profesora Otty Wichterleho 
-  MUDr.  Linda Wichterleo-
vá je vnučkou Josefa Krapky 
– Náchodského.  Krapka  se 
aktivně zapojil do dělnického 
hnutí a od roku 1888 se stal redaktorem 
celé řady sociálně demokratických listů 
v Praze, Hradci Králové, Brně a koneč-
ně v Prostějově. Nežil ale jen politikou. 
Jeho velkou láskou bylo ochotnické 
divadlo“, vysvětluje radní Mirek Brát 
a  dodává, že základní Krapkovu pro-
fesní, politickou  i uměleckou biogra�i   
si budou moci návštěvníci revitalizova-
ného památníku  přečíst na originální 
informační tabuli. „Na této  tabuli bude 
zároveň uveden i moderní informační 

znak pro chytré telefony, tzv. 
QR kód, který návštěvní-
ka  přesměruje  na  webové 
stránky, kde se dozví o osob-
nosti J.Krapky-Náchodského 
více informací. Počítáme zá-
roveň, že by hlavní informa-
ce byla dostupná i v základ-
ních  jazykových mutacích“, 
vysvětluje  Brát. Revitali-
zovaný památník by se tak 

stal součástí i  kulturní turistické trasy 
Náchodem a  jeho okolím. Na  �nan-
cování záměru revitalizace památníku 
J.Krapky – Náchodského se podařilo 
zajistit portfolio zdrojů. Kromě pro-
středků z  náchodské městské poklad-
ny  je počítáno s významnou �nanční 
podporou od Mgr. Martina Wichterle-
ho,  vlastníka  strojírenského holdingu 
Wikov ( prapravnuka J.Krapky – Ná-
chodského). Získali jsme i �nanční dar 
od Královéhradeckého kraje. A v nepo-
slední řadě budou v projektu revitaliza-
ce památníku použity i �nanční zdroje 
v podobě darů od dalších soukromých 
osob.  Jsou jimi předseda Poslanecké 
sněmovny PČR Jan Hamáček, náchod-
ský starosta a poslanec PČR Jan Birke 
a člen Evropského   parlamentu  Miro-
slav Poche“, uzavírá Mirek Brát . 
Obrázky: stávající vzhled památníku, 
vizualizace jeho proměny zpracovaná 
Dipl.Ing.W.Kurschatke ze společnos-

ti OMNIA TRADING s.r.o. 

Památník jako společenský prostor

Jarní úpravy zahrad 724 173 560 www.gate
nachod.cz

V ECHU č. 14 jsme uveřejnili po-
zvánku na výstavu obrazů Josefa 
Koutného v Novém Městě nad Me-
tují. V rámci upřesňujících údajů o 
autorovi se do pozvánky chybně pro-
pojil záznam o jiném   malíři téhož 
jména. Všem, kteří tuto chybu zare-
gistrovali, se omlouváme.  redakce  

Tisková oprava 
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www.burinka.cz    Informační linka: 800 120 120

Úvěr Obnova
pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Úvěr Obnova se týká financování oprav a stavebních úprav nemovitostí, refinancování stáva-
jících úvěrů na výše zmíněné a privatizace.

Parametry úvěru:
▪ vú ešýv ínlámixaM  ěru bez zajištění je 350 000 Kč na jed-

nu bytovou jednotku nebo jednoho člena (například spole-
čenství 15 vlastníků může čerpat úvěr až 5 250 000 Kč).

▪ .tel 52 ža itsontalps aboD  
▪ ntiunA  ě splácený úvěr (bez spořící části a bez překleno-

vacího období, stejná splátka po celou dobu splácení 
včetně poplatků).

S úvěrem OBNOVA můžete:
▪ jordz hcíntsalv itsontun zeB  ů  financovat až 100 % svého 

záměru.
▪ etuksU  čnit své plány bez zástavy nemovitostí.
▪  ínecálps ubod uolec op( ybzas évokorú tsontalp is tarbyV  

nebo fixovanou na 5 let).
▪ b is tahcenoP  ěžný účet u stávající banky.
▪ omim amradz tadálkV  řádné splátky.

Výhody úvěru:
▪ hL  ůta pro čerpání je 2 roky od podpisu smlouvy.
▪  az uktalpop zeB  čerpání.
▪ vú icavrezer az uktalpop zeB  ěru.
▪ .ezivorp évokzaváz zeB  
▪ oden az uktalpop zeB  čerpání úvěru.
▪ ops ínbevatS  řitelna České spořitelny proplatí 

fakturu až 12 měsíců zpětně.
▪ .a.p % 93,1 do žij ínyn abzas ávokorÚ  

Co můžete s úvěrem Obnova například 
realizovat:
▪ ,dásaf ínelpetaz  
▪ mýv  ěnu oken,
▪ ts ínelpetaz a icalozi  řechy,
▪ evd hcínvomod hcínputsv yvarpo  ří,
▪ p íntkatnokzeb  řístupové systémy,
▪ ,umétsys ohévoremak a ohévosalh žátnom  
▪ vatsev žátnom  ěných poštovních schránek,
▪ renovace balkónů a lodžií
▪ mýv  ěnu osvětlení, opravy elektroinstalace,
▪ v ydovzor ínnétna  č. instalace spol. antén,
▪ mýv a eckurtsnoker  ěny výtahů,
▪ jordz ecalatsni  ů 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

inzerat_uver_OBNOVA_brezen2015_160x200.indd   1 16.3.2015   13:30:00

TÓNOVACÍ CENTRUM

Barvy na všechny povrchy

AUTOBARVY

���

color

Èeských bratøí 89

NÁCHOD

Tel.: 491 487 054, 724 123 174

E-mail: azcolor@tiscali.cz

MÍCHÁNÍ AUTOBAREV

PLNÌNÍ SPREJU

TÓNOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH

A EXTERIÉROVÝCH BAREV

A LAZUR

MARLEY - je cca 5letý pejsek střed-
ního vzrůstu. Je hodný, milý, maz-
livý, ideálně by se hodil do  rodiny 
s dětmi. Marley by asi zvládl bydlet 
i v bytě, jinak na zahradě u domeč-
ku by se mu určitě líbilo. Ke kočič-
kám, drůbeži a  jiným zvířatům se 
moc nehodí. Jiné pejsky snese, ale 
vybírá si.

ELSA - je starší (cca 8-10letá) fen-
ka retrívra. Je opravdu moc hodná 
a klidná, veliký mazel! Miluje vodu.  
Určitě může jít bydlet k dětem, hodí 
se do bytu i na zahradu.

Hledají domov

Projekt pro pedagogy úspěšně zakončen
 V předchozích měsících jsme čtená-
ře v náchodském regionu seznamovali 
s  realizací projektu Pedagogicko-psy-
chologické poradny Královéhradecké-
ho kraje „Vzdělávání pedagogů v me-
todě Feuersteinova instrumentálního 
obohacování II“.
 Projekt skončil v  únoru letošního 
roku. Jeho závěrečnou fází byly ná-
vštěvy lektorů v hodinách výuky, kde 
jsme měli možnost sledovat při práci 
samotné žáky. Hodiny charakterizo-

valo partnerství učitele a  žáka, zájem 
o probírané téma, společné přemýšlení 
a objevování. Zajímavé náměty přines-
la i závěrečná přednáška Doc. Věry Po-
korné na téma „Naše současná spole-
čenská situace a s ní související přístup 
ke vzdělávání“, kterou si všichni účast-
níci i  zájemci z  řad pedagogů mohli 
vyslechnout při závěrečném předávání 
diplomů. Aktuálně je na  Náchodsku 
vzděláno v  metodě 80 pedagogů zá-
kladních a mateřských škol.

www.MARCONABYTEK.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

Městys Machov vyhlašuje 

Výběrové řízení na pronájem 
restaurace Obecní dům

v Machově na náměstí
- zahájení pronájmu od 1.7. 2015 (přihlášky do 3.6.2015) - 

- možnosti využití služebního bytu -

Podmínky výběrového řízení lze získat na:
www.machov-obec.cz, emailu j.krticka@machov-obec.cz

tel. 491547121 nebo v úředních hodinách na Úřadu městyse machov

VÝKUP KNIH 
A KNIHOVEN

koupíme 
jednotlivé knihy 

i celé sbírky, 
pozůstalosti apod.

Přijedeme pro celky 
nad 300 ks, 

zaplatíme, odvezeme, 
celá ČR

tel.: 604 11 44 66
arco@antikvariaty.cz

Neustále se opakující stížnos-
ti na  krádeže květin na  hřbitově 
v Červeném Kostelci by měla vyřešit 
bezpečnostní kamera. Ta, napojená 
na  bezpečnostní pult městské po-
licie, bude hlídat pohyb na  tomto 
místě klidu a  odhalí tak nenechavé 
poberty. 
 Foto Tomáš Kábrt

Krádeže květin 
odhalí kamera

Šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa 
si letos připomene celá Evropa. Největ-
ší vzpomínkové akce se chystají přímo 
v německé Kostnici, během kterých bude 
také slavnostně odhalena socha z  dílny 
Střední průmyslové školy kamenické 
a sochařské v Hořicích. Autorkou návrhu 
kostnického pomníku je studentka Střed-
ní průmyslové školy kamenické a sochař-
ské v Hořicích Adéla Kačabová.  (mg)

Z Hořic 
do Kostnice

   Na posledním jednání Městského 
zastupitelstva v  Náchodě zazněl do-
taz zastupitele Mgr.  Karla Petránka 
na  provoz horolezecké stěny v  pro-
storách ZŠ TGM Náchod v  letním 
období. Smyslem dotazu bylo maxi-
mální využití horolezecké stěny pro 
širokou veřejnost, neboť pořízení stě-
ny bylo plně hrazeno z  náchodské-
ho městského rozpočtu. Ředitel ZŠ 
TGM Náchod Mgr. Roman Odvářka 
informoval dopisem Město Náchod, 
že se domluvil   s  oddílem horolez-
ců na  letní režim stěny v  měsících 
květen – září. V tomto období bude 
řešena návštěvnost individuálně, pří-

padný zájemce o lezení zavolá na te-
lefon 724 709 994 (Tomáš Kňourek) 
nejlépe 2-3 dny před požadovaným 
termínem.  Uvedený telefon bude 
zveřejněn i  na  dveřích umělé stěny 
a  na  webových stránkách školy. Se 
správcem stěny si zájemce dohodne 
termín, který se může, ale nemusí 
shodovat s dobou otevření pro veřej-
nost v  zimním období. Pro případ, 
kdy nebudou k  dispozici horolezci 
z oddílu, jsou v ZŠ TGM proškoleni 
dva učitelé z  pedagogického sboru, 
kteří budou rovněž po  předchozí 
telefonické domluvě k  dispozici pro 
zájemce.

„ Lezecká stěna na telefon“

Žáci a  učitelé ze ZŠ a  MŠ v  České 
Čermné uspořádali další z oblíbených 
kurzů keramiky tentokrát nazvaný 
„Jarní tvoření“. Na kurz byla pozvána 
i  veřejnost a  všichni měli opět příle-
žitost  se zdokonalovat ve  své tvor-
bě. A  jaké výrobky letos převládaly? 
Spousty motýlků, kytiček, misek, ale  
třeba i domovní čísla. Děti tak moh-
ly své výrobky darovat maminkám 
k právě proběhlému Dni matek.
 Hana Hlaváčková, učitelka  

 JARNÍ TVOŘENÍ  
V ZŠ A MŠ ČESKÁ 
ČERMNÁ

Psí domov Lukavice
 u Rychnova nad Kněžnou

 (tel. 608 524 973, 
utuleklukavice@seznam.cz)

V sobotu  23.5.2015 od 13 hodin se bude na zámku v Častolovicích konat 
umísťovací výstava útulkáčků. Zvána je široká veřejnost.

Jazyková škola 
www.PASTIME.cz
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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

OTEVŘELI JSME PRO VÁS 
KRÁSNOU NOVOU PRODEJNU 
T-MOBILE NA ADRESE 
PALACKÉHO 71 V NÁCHODĚ. 
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU.

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

NEBO NÁS NAVŠTIVTE V PRODEJNÁCH:
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, NÁM. T. G. M. 86
JAROMĚŘ, HUSOVA 69 – OC TESCO

New_Shop_105x85_V04.indd   1 07.05.15   17:39

Ne tak často se nám podaří pohladit si hada a zjistit, že vůbec není slizký, spatřit 
zvědavého leguána, malého gekončíka či chameleona, který vypadá jak nehybná 
gumová hračka, několik druhů veverek a ježka až z Afriky. Měli jsme to štěstí, že 
k nám do školky přijel jejich chovatel a všechny své mazlíčky nám představil. 
 (zaměstnanci MŠ Vítkova, Náchod, foto archiv MŠ)

Pohladit si leguána...

 V  letním areálu Vršovka máte mož-
nost navštívit koncert  hudební skupiny 
Pink Floyd revival v  sobotu 30.května 
2015.  Koncertem Vás provedou i  další 
hudební tělesa, jako např. Revival Beatles, 
Rest Day a Žeň Sen… 
 Čtenáři novin Echo mají jedinečnou 
možnost získat zdarma vstupenky na tuto 
akci. Stačí do 25.5.2015 správně zodpově-

dět soutěžní otázku: Britská skupina Pink 
Floyd byla založena : a) v  roce 1964, b) 
v  roce 1974, c) v  roce 1984  a  odpověď 
odeslat na mailovou adresu  redakce no-
vin Echo. Na dva vylosované výherce bu-
dou u vstupu do Letního areálu ve Vršov-
ce v den konání akce čekat 2 vstupenky. 
Přejeme štěstí ve hře a výhercům skvělý 
hudební zážitek.    Redakce novin Echo

VRŠOVKA PŘIVÍTÁ PINK FLOYDy

Město Náchod bylo osvobozeno 291. 
gatčinskou divizí Rudé armády 9. května 
1945. Konec druhé světové války v  Ná-
chodě poznamenalo běsnění ustupují-
cích jednotek SS, které si vyžádalo ztráty 
na životech v řadách rudoarmějců i čes-
kých civilistů. V  Náchodě se tak radost 
z  konce války mísila se slzami nad již 
zbytečnými oběťmi. Květnový pietní akt 

v roce 2015, kdy si celý svět připomíná 70 
let od skončení tohoto strašného kon� ik-
tu, se v Náchodě uskutečnil na místech, 
která na  II. světovou válku upomína-
jí. Jedná se o  hrob padlých vojáků 291. 
gatčinské divize Rudé armády na  Sta-
roměstském hřbitově, hroby padlých 
náchodských občanů, památník bojů 
u staré celnice v Bělovsi, pamětní desku 
věnovanou generálu V.K.Zajončovskému 
na pilíři podloubí nové radnice a pamět-
ní desku kpt. Otakara Jaroše na budově 
pošty. Všechna tato místa byla dějištěm 

pietního aktu. Položení květin a  smu-
tečních věnců se zúčastnili náchodští 
občané, zástupci náchodské samosprávy  
a místních organizací i představitelé Ar-
mády ČR a Police ČR.  V budově bývalé 
celnice si návštěvníci mohli prohlédnout 
výstavu dokumentů a  dobových před-
mětů spojených   zejména s bojem v Bě-
lovsi 9. 5. 1945 s  názvem Běloves volá. 
Vzpomínkový den zakončila projekce 
dobových dokumentů „Příběh generála 
Zajončkovského a jeho divize“ ve video-

klubu Kina Vesmír.“Tragické události 
druhé světové války, doby, kdy se   lidská 
civilizace ocitla na okraji temné propasti, 
si musíme neustále připomínat. Nesmí 
to pro nás být nikdy uzavřená a vzdálená 
kapitola historie. Ti, kdo obětovali život 
za naši svobodu, nebudou zapomenuti“, 
zdůrazňuje náchodský starosta  a posla-
nec PS PČR Jan Birke.    

Vzpomínka na Svět na okraji propasti

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Konec druhé světové války je v  Náchodě neodmyslitelně spojen s  boji u  staré celnice 
v Bělovsi, kde fanatičtí esesmané  násilně ukončili život i sedmi náchodských občanů.

RADOST A SLZY 

Pietní akce se zúčastnili také zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík 
František Malenínský (třetí zprava) a  krajský policejní ředitel KHK brig. generál 
Martin Červíček. (zcela vpravo)

NEZAPOMENEME…

70 LET OD 
UKONČENÍ 

II. SVĚTOVÉ VÁLKY

 Společenský večer v  Kulturním 
domě v Libňatově byl završením pro-
gramu ukrajinské delegace z obce Ne-
vickoe v území Místní akční skupiny 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Dva-
ceti devíti členná skupina strávila v re-
gionu celkem dva dny. V  Kulturním 
domě v  Libňatově proběhl  ukrajin-
ský večer. Nejdříve všechny pozdravil 
Jan Balcar, ředitel MAS Království – 
Jestřebí hory, o.p.s., poté starosta Lib-
ňatova Jaroslav Tomeš a starosta obce 
Jívka Jiří Gangur. „Jsme moc rádi, 
že dorazil i  starosta z  Jívky, protože 
jeho rodina má do  okolí Nevickoe 
přímé vazby,“ vysvětluje Jan Balcar. 
„Oba rodiče pana starosty pocházejí 
z Ukrajiny, a když jsme se pak bavili 
s členy delegace, tak vyšlo najevo, že 
jeho příbuzný je dokonce na Ukraji-
ně starostou obce.“ Ukrajinský sta-

rosta Michail Michailovič Laba poté 
představil prostřednictvím fotogra� í 
a prezentace obec Nevickoe, seznámil 
s tamními tradicemi a celkově s cho-
dem obce a  mimo jiné také stručně 
pohovořil o  probíhajícím válečném 
kon� iktu, který se celé Ukrajiny už 

rok dotýká. Poté následovalo taneční 
a  pěvecké vystoupení nejen krojo-
vaných ukrajinských žen. (redakčně 
kráceno)

Bc. Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

www.kjh.cz

Návštěva z Ukrajiny navštívila Libňatov

 Blíží se léto a některým dětem kon-
čí bezstarostné roky strávené v  ma-
teřských školkách a  po  prázdninách 
začne čas plný úkolů a odpovědnosti.
 Já v  tuto dobu cítím povinnost 
poděkovat MŠ na  Babí (U  Písníku) 

za krásné 4 roky, které má dcera strá-
vila v  milém a  rodinném prostředí 
jedné třídy.
 Když jsem se před 4 lety rozhodo-
vala, kam dát své dítě do MŠ, odrazo-
val mě na Babí vzhled budovy, ve kte-

ré je MŠ umístěna. Co však ubírá MŠ 
na  vzhledu, přidává na  druhé straně 
na kvalitě personálu, krásné velké za-
hradě a okolní přírodě.
 Nebyl den, kdy by děti nevyráběly 
krásné výrobky, nemalovaly, nepřed-
nášely básně, necvičily jógu, nezpíva-
ly, netančily apod. Mockrát ukrojily 
paní učitelky  ze svého volného času 
a uspořádaly nám v odpoledních  ho-
dinách různé dětské akce s posezením 
pro rodiče.
 Jsem moc ráda, že jsem se před lety 
pro tuto MŠ rozhodla, děkuju tímto 
paním učitelkám, paní hospodářce 
i paní kuchařce za vzornou péči o naše 
děti a pokud někdo neví, kam umístit 
své dítko do MŠ – vřele doporučuji!

Za kolektiv velmi 
spokojených rodičů Poláková

Někdy první dojem není správný…..
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Zdarma nabízím bydlení a lásku v mo-
derním mobilním domku v  krásném 
prostředí - klid, zahrádka, žel.rychlíko-
vá stanice a prodejna Lídl 7 minut. TEL.: 
604 933 361, otakartreti@seznam.cz

* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1, 
32 m2 v Náchodě-Plhově. Nájemné 3.900,- 
Kč + 2.100,-Kč záloha na  služby. Kauce 
18.000,- Kč. Tel. 777 011 275.
* Prodám byt 3+1 v  Meziměstí, osobní 
vl. nové jádro,kuchyň,vestav.skříně,pa-
nelový dům,zateplený, ve  středu města, 
6.patro, výtah, sklep, lodžie. 70m2. TEL.: 
777 657 780
* Pronajmu garsonku (1+ koupelna)v 
Náchodě. Povinná kauce. Volná ihned. 
Romové vítáni. TEL.: 608 86 98 85
* Pron.nově zrek.byt 1+kk v  1.NP 28,8 
m2+balkon+kolna v  D.Radechové. Náj. 
3.500,- + zál.voda a plyn 2.000 + el +kau-
ce. Tel.: 608 903 050
* Pronajmu slušným lidem s  trvalým 
příjmem nový pěkný byt 2+kk v  OV 
s  balkonem v  Náchodě u  nemocnice - 
nejde o panelový dům. Rohová vana, ku-
chyň. linka na  míru. Foto zašlu na  mail. 
Nájem 5500,-. Tel. 723 102 244

* Nabízím pronájem zcela nového 
bytu 2+kk v centru Náchoda. Nájem 
4.850Kč (40m2) plus služby a energie. 
Byt nově vybaven - podlahovou kry-
tinou, dveřmi, osvětlením, zařízeným 
WC a koupelnou, vnitřními žaluziemi, 
novou kuchyňskou linkou, elektric-
kým sporákem a  šatní předsíňovou 
skříní na požádání. K bytu také náleží 
sklepní kóje. Dále soukromé parkovi-
ště před domem pouze pro obyvatele 
domu nebo možno pronajmout gará-
žové stání uvnitř domu. Vratná kauce 
ve  výši dvojnásobku celkové měsíční 
platby za nájem, služby a energie. Kon-
takt na mob. 776 102 458

* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s balkonem 77 m2 v Náchodě na Brance. 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dis-
pozici 3+1 (92 má) umístěný ve  2.NP 
zděného cihlového domu Církve českoslo-
venské husitské, v centru obce v Náchodě. 
Kauce podmínkou. Tel. 777  602  884, RK 
nevolat Cena: 5 400,- Kč/měs.+služby
* Prodám DB 1+1, výměra 37 má v  Ná-
chodě Bělovsi, v 6.NP, plastová okna smě-
rem k Montaci, nízké měsíční náklady. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 499 000,- Kč
* Prodám DB 3+1, výměra 76 má v Ná-
chodě na  Brance, v  1.NP, po  kompletní 
rekonstrukci - plastová okna, plovou-
cí podlahy, koupelna s  rohovou vanou 
atd. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena: 
1 350 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v  OV, spěchá! Platba 
nejlépe hotově. Náchod - Plhov (ne věžové 
domy). Cena dohodou.Tel. 722 961 216
* Dlouhodobě pronajmu garzonku v Ná-
chodě. Kompletní rekonstrukce, 6.p., lod-
žie, bez kauce. Pouze slušným lidem. Tel. 
604 699 888
* P R O N A J M U garsonku pro 1-2 oso-
by v  centru Náchoda, nájem+služby+e-
nergie cca 5.300 Kč, kauce 7.000 Kč. Tel.: 
773 974 100

* Dlouhodobě pronajmu garáž v  Ko-
menského ul. v  Náchodě. 1000 Kč/měs. 
Tel. 775 677 169
* Prodám zahradu 1000 m2 s  chatkou 
v Horním Dřevíči oblast CHKO, lze vyu-
žít i jako stavební pozemek.Klidné a slun-
né místo.Cena dohodou. Tel. 606 139 730
* Prodáme chalupu s pozemkem ve Žďár-
kách u  Hronova. TEL.: 608  237  023, 
775 171 673
* Sháním RD nebo chalupu na Náchod-
sku v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy 
nevadí. Tel:. 608 245 634
* Prodám pozemek na k.ú. Provodov cca 
7500 m2 za 3.mil. Kč. TEL.: 606 951 546
* Prodám chatu na  Janovičkách 
u  Broumova. V  pěkném místě. Cena: 
750 000,-Kč k jednání. Nevolat RK! Tel. 
732 645 393
* Prodám RD v  Dolní Radechové, se 
zahradou, 444 m2, nutné opravy, nevolat 
RK! Cena 1 200 000,-Kč. Tel. 776 836 897
* Pronajmu zahradu v Bělovsi - Vodáren-
ská ul., klidné místo, cca 800 m2. Ideální 
pro přistavení karavanu. TEL.: 737 739 314
* Sháním RD nebo byt 2+1 s  dvorkem 
v okolí Náchoda. Pronájem s možností od-
koupení formou nájmu. TEL.: 731 109 516
* Prodám podsklepenou zařízenou cha-
tičku na  Kramolně se zahradou o  vel. 
436 m2. Zastavěná plocha 18 m2. Zavede-
na třífázová elektroinstalace, včetně vnitř-
ního rozvodu vody s  vlastním měřením. 
Cena k jednání 300 000,-Kč. (při rychlém 
jednání sleva) Info na tel. 608 328 900
* Pronajmu dlouhodobě zařízený pokoj 
s  vlastním soc. zařízením, komfortní. 
Všechny služby zajištěny. Náchod. TEL.: 
602 411 808
* Koupím garáž v  Náchodě na  Plhově 
u Koupaliště. TEL.: 604 437 128

* Obchodní prostory s  velkou výlohou 
a zázemím o celkové výměře 46 m2  v Ná-
chodě na  Kamenici do  pronájmu. Kau-
ce.Tel. 774  311  404 , RK nevolat Cena: 
19 900,- Kč/měs. + elektřina
* 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 hospodu ve Vysokově, zn. ja-
kékoliv využití navr.cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 
606 951 546

* Přenechám zavedenou prodejnu 
květinářství. Vhodné i  pro prodej 
ovoce zelenina. Volné od 1.7. 2015 Tel. 
608 143 570

* Pronajmu nebytové prostory v Nácho-
dě Parkány - různé využití Nyní kanceláře 
a ubytování. Volejte tel: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,-
KANCELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEM-
NÉ 3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k pod-
nikání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. 
Tel. 608 667 730
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny

* Pronajmu garsonku s  balkonem. Ná-
chod - Běloves. Nájem 3500,- + inka-
so, volná od  1.6.2015 kauce nutná. Tel. 
777 099 208
* Pronajmu udržovanou garsoniéru 30 
m2 ve  4. patře panelového domu v  No-
vém Městě nad Metují. Dům nově zatep-
len, výtah, balkon na JZ, kuchyňská linka, 
sklep, částečně zařízená. Atraktivní lokali-
ta - v blízkosti obchody, restaurace, BUS, 
sport, příroda. Nájem 3300,- + služby. Tel.: 
776 802 256
* Prodám slunný byt 4+1 v OV v Červe-
ném Kostelci, Koubovka. Byt je na klid-
ném místě u lesa. 5. patro s výtahem, bal-
kon, sklep, internet, nová plastová okna. 
Parkování u domu. Tel.: 607 556 600
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁR-
KOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt je po  celko-
vé rekonstrukci 42 m2. Cena 3.600,-+ 
1.800,-inkaso. Kauce 14.000,- nutná. Tel. 
602 133 173 Email renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+1 63m2 v  Náchodě.
Dispozice: chodba, koupelna s  vanou 
a WC, obývací pokoj (internet a TV pří-
pojka), kuchyň (sklo-keramická deska, 
digestoř), ložnice (vestavná skříň). Za-
hrádka s pískovištěm a vlastní parkování 
za domem, vlastní půda 30m2 a sklep. Ná-
jem 5800,- + elek.,voda, chodba. Vratná 
Kauce 15.000,-TEL.: 775 552 661
* Prodám slunný družstevní byt 1+1, 24 
m2 v  Meziměstí. Ihned volný, nezaříze-
ný. 4. patro s výtahem. Klidný dům. Tel. 
604 628 520
* Prodám DB 3+1 (60 m2) v  Náchodě - 
Starém Městě. 6. patro, s výtahem. Dům 
je zateplený, v  bytě jsou nové rozvody. 
Cena dohodou. Volný od 8/2015. Nevolat 
RK! Tel. 702 839 177
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově tel. 
608 110 041
* Koupím byt 2+1 v  OV s  balkonem 
v  Náchodě, nejraději lokalita Plhov, Bě-
loveská ul. Platba hotově, rychlé jednání. 
TEL.: 604 437 128
* 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 hoto-
vosti. 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 měsíč-
ního nájemného je Kč 4,5 tisíce bez slu-
žeb). TEL.: 733 131 189.

* Prodám velký RD na  Broumovsku 
v obci Heřmánkovice. Byty 4+1 větší a 2x 
2+1. Dům je celý podsklepen. Velká garáž 
s přístupem přímo z domu. Pozemek oko-
lo domu 2000 m2. Kotel na pevná paliva. 
Komín, střecha, zateplená omítka, plast.
okna - vše nové. K domu přiléhá pozemek 
1 ha s chlévem. Pošta, restaurace, Obecní 
úřad, autob.zastávka - vše do 5 min. Zim-
ní středisko Janovičky 5 km, krásné pro-
středí přírody. Po  tel. domluvě možnost 
prohlídky. Cena 2,9 mil.Kč s  možností 
o  ceně jednat. Info na  tel.: 723  831  435. 
RK NEVOLAT!

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
�tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupí, hodiny a  hodinky i  díly. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.: 777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930
* Prodám zahradní dlažbu 30x30 cm 
600 kusů á 10,-Kč/kus, silniční obruby 
a  betonové pásky k  obrubám. Použité. 
TEL.: 602 145 222

* Prodám čerstvé kozí mléko. Tel. 
608 428 971
* Prodám šatní skříň, světle hnědá olše, 
rozměr š 100 cm, v  200 cm, h 50 cm, 
dvoudvéřová se zrcadlem na půlce dveří. 
Cena 2.000 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám vykrmená prasata, váha cca 
120 kg, cena 39 Kč/kg, možno i  v  půl-
kách. Dále jehňata na  výpas 1200 Kč/ks. 
Tel. 728 037 437
* Prodám palivové dřevo suché i mokré. 
Tel. 777 690 390
* Prodám za  100 Kč dálkovou spoušť 
na  fotografování - spojení prostřed-
nictvím Bluetooth - kompatibilní se 
smartphony Android (Samsung, Sony 
atd.) nebo iPhony. Zcela nová, originál-
ně zabalená. Pro mě nevyužitá součást 
balení setu „tyče na  selfie“.K odebrání 
v redakci ECHO. Info na tel. 725 679 907
* Pšenici - 400,- Kč/q, oves - 400,-Kč/q 
našrotovat + 50 Kč, červená řepa 5,-Kč/
kg, pytle výměnou nebo 20 Kč. Kocou-
rek, Slavětín. Tel.: 732  381  524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Nabízím občasný přivýdělek - řidič 
os. automobilu, ideální pro invalid. dů-
chodce, podmínka spolehlivost a  tech-
nický typ,nejlíp z  Nového Města n. Met 
a okolí. TEL.: 723 837 437

*  Přijmu brigádnici pro stánkový 
prodej květin. Kontakt 608 143 570

* Kdo poseče zahradu 1000 m2 v lokalitě 
Horní Dřevíč? Tel.606 139 730

RŮZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

 
23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod-Branka-Velmi pěkný nadst.byt 3+1 (78 m2) po rekonstr...1.495.000,-Kč,N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží ....1,5 mil.Kč
N.Město n/M-Velký RD v krásné lokalitě Františku, garáže pro 3 auta, poz.735 m2..k jednání, N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží .... 1.350.000,-Kč
N.Město n/M-Na Františku-RD s pěknou zahradou,upraven na pension (6 vybav.pokojů se sprchami a WC),kuchyň,ob.pokoj,2 garáže ............. 3.680.000,-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 nebyt. 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
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz. až 1000 m2..od 1,2 mil.Kč,Slavoňov u N.Města n/M-Chalupa po část.rekonstr.,poz. 451 m2 ........... 798.000,-Kč
Náchod Klínek-Sluneční vyhlídka-pozemky (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
Bezděkov u Police n/M-Zděný byt 3+1 (85 m2) v klidné části..650.000,-Kč, Olivětín u Broumova-Pěkný byt 1+1 (34 m2) v OV,klidná část .... 269.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..2,19 mil.Kč, Sviništ́any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2................ 799.000,-Kč
Č.Skalice-náměstí-Pronájem kanceláře (4.000,-Kč/měs.), vybaveného kadeřnictví..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 částečné rekonstr...... 670.000,-Kč

Polygra�cká �rma Bauch, Navrátil s.r.o. v Novém Městě nad Metují 
do hlavního pracovního poměru přijmeme vedoucího expedice

náplň práce: zajištění evidence zboží a následná expedice, 
příprava a štítkování zboží, účast na pravidelných inven-
turách, komunikace a řízení kolektivu cca 3 zaměstnanců, 
komunikace s ostatními odděleními

požadujeme: vzdělání min. ÚSO s maturitou, samostatnost, organizační schopnosti, 
odpovědnost za odvedenou práci, práce na PC na pokročilejší úrovni podmínkou, 
znalost skladového hospodářství, schopnost se rychle zaučit, časová flexibilita
- pečlivost, spolehlivost
- preferujeme zkušenosti na obdobné pozici, řidičské oprávnění na VZV třída A1, 

D1 výhodou
- vzhledem k manipulaci s paletami je práce v expedici vhodná pro muže
- mzda dle vzdělání/praxe v oboru a dle úrovně požadovaných znalostí

Nástup ihned
Pro bližší informace kontaktujte:  491477223 nebo holbova@bauch-navratil.cz

MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM

 SPORTU
Náchod 23. – 24.5.2015

FINÁLOVÉ KOLO

Zahájení v 10.00 hodin
Zimní stadion Náchod 

Vstupné: 60,-Kč, děti 40,-Kč
Více na

 www.MAJORETSPORT.cz

* Přijmu brigádnici/ka - nejlépe 
studentku/ta nad 18 let na  prodej 
ovoce a  zeleniny v  Náchodě. TEL.: 
732 167 291

* Přijmu brigádnici na výrobu a pro-
dej dárkových předmětů. Vhodné pro 
studující či momentálně nezaměstna-
né. Bližší informace na tel. 602 160 214 
(PSČ 549 31)

* Hledáme autoklempíře pro dlou-
hodobou spolupráci. Jedná se o  prá-
ci na veteránech na Náchodsku. Chuť 
do  práce a  praxe v  oboru nutná. tel. 
608 23 00 04

* Prodám pneu s  disky 4x100 ET 35, 
145 SR 12  2xUNIROYAL 4,5 mm, 2x 
SAVA 4,5 mm, letní. Cena 1000,-Kč. 
TEL.: 775 279 204 

KOUPÍM

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Koupím knihy, časopisy 
i celou pozůstalost. 

TEL.: 724 020 858

Dobře zaplatím za staré 
pohlednice a poštovní znám-
ky, dále dopisy, obálky-legie, 

koncentrační tábory apod. 
TEL.: 722 907 510

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Hledám samostatného 
AUTOLAKÝRNÍKA
do autoservisu ve Velkém Poříčí.

Informace na tel: 777 810 626

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

JÍDLA Z MLETÝCH MAS
od soboty 23.5. do neděle 24.5.

JÁTRA NA RŮZNÉ ZPŮSOBY
od soboty 6.6. do neděle 7.6.

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 20.6. do neděle 21.6.

TO NEJ Z NAŠICH HODŮ
od soboty 4.7. do pondělí 6.7.

tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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

• 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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222

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

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

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce









tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz

www.kamenictvinachod.cz

Cenové kalkulace zdarma!

 
 
   
    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 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím starý kufr 
na klobouky a vše
 o kloboučnictví.

TEL.: 608 10 38 10

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 6. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

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.

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

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.
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AŽ  50.000 KÈ

HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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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

725 995 654

702 602 930

728 242 789

604 216 189

775 110 989

725 317 668

730 175 241

603 500 339

Základní škola ve Studnici
 (málotřídní škola 1.-5. r.)

hledá od školního roku 
2015/16 

aprobovaného učitele/ku. 

Požadavky: aprobovaný 
anglický jazyk. 

Nabídky se stručným životo-
pisem zasílejte na adresu 

skola.studnice@tiscali.cz.

Menší textilní výrobní � rma 
přijme pracovnici na

přípravu výroby - stříhání. 
Požadujeme praxi v oboru.

Kontakt 777 737 122, 777 737 124

Solárium 7,- Kč/min.,

sauna pro 2os., soukromě.

Tel.  602 411 808

Dopravní autobusová 
společnost v Náchodě 

přijme 
ŘIDIČE AUTOBUSU

ŘP skupiny D
Vysoký výdělek 

Znalost AJ podmínkou
Tel. 602 145 222

Okénko 
energetického 
poradce 89. 

Vážení a milí čtenáři,
zopakuji ceny u  nabídek plynu 
a elektřiny pro domácnost a zopa-
kuji  několik jednoduchých dopo-
ručení….
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 do-
datku ukázat / na  cenu za  MWh 
za  komoditu plyn a  silovou elek-
třinu bez DPH. Pokud cena za si-
lovou elektřinu na  rok 2016 bude 
vyšší než:
Při sazbě D01d – D02d na  VT 
1000,-Kč/MWh
D25d -  D26d na  VT 1250,-Kč/
MWh a na NT 800,-Kč/MWh
D45d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a na NT 1000,-Kč/ MWh
D56d na  VT 1250,-Kč/MWh 
a na NT 1000,-Kč/ MWh a pokud 
cena za komoditu plyn na rok 2016 
bude vyšší než 800,-Kč / MWh, 
poraďte se u NÁS. Nenechte se obl-
bovat a klamat…Zbytečně neplaťte 
víc než musíte….
3. Zeptejte se určitě také na  výši 
měsíčního platu. I  dobrá cena 
za MWh může být velmi znehod-
nocena výší měsíčního platu.  Výše 
měsíčního platu by se měla pohy-

bovat do 50,-Kč/ měsíc bez DPH. 
Vysoký měsíční plat je nově se 
rozmáhajícím trikem mnoha do-
davatelů.
4. Určitě zajděte pro radu a  in-
formace k nám…. Nic to nestojí, 
pouze Váš čas…
5. POZOR: na  telefonické nabíd-
ky – říkejte vždy NE, případně si 
pouze nechte poslat nabídku v pí-
semné podobě, ale nic víc… PO-
ZOR !!!
Naučte se do  telefonu říkat NE, 
NE , NE…..
          
Když se poradíte, tak Vás to roz-
hodně 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)

 Je tomu více než půl roku, kdy v Ná-
chodě proběhlo místní referendum tý-
kající se plánované stavby obchodního 
centra místo bývalé Tepny v Náchodě 
na  Plhově. Před několika dny vydal 
Krajský úřad Královéhradeckého kra-
je (KÚ) rozhodnutí, kterým zrušil roz-
hodnutí Městského úřadu v Náchodě 
(MÚ). Text odůvodnění tohoto 11ti 
stránkového dokumentu je poměrně 
komplikovaný, přiblížím jej proto čte-
nářům v tomto krátkém shrnutí.
 Vlastník pozemků bývalé Tepny 
požádal nejprve (již v roce 2012) MÚ 
o vydání rozhodnutí o umístění stav-
by. To je zjednodušeně řečeno pro 
každou větší stavbu první důležité 
rozhodnutí, které staviteli úřad vyme-
zí druh, účel stavby a podmínky umís-
tění, kde bude možné stavbu postavit. 
Zpravidla pak následuje řízení o  sta-
vebním povolení. To je již další fáze, 
která stanoví konkrétní podmínky pro 
samotné provedení stavby (a případně 
i užívání).
 Prvně zmiňované rozhodnutí vydal 
k obchodnímu centru MÚ již v srpnu 
2014. Byla však proti němu podána 
odvolání jedním z  vlastníků soused-
ních nemovitostí a dále spolkem (dříve 
označovány jako občanská sdružení), 
který byl založen za  účelem ochrany 
přírody a krajiny. Krajský úřad na zá-

kladě těchto odvolání rozhodnutí MÚ 
zrušil a celé řízení tak vrátil zpět MÚ 
k  odstranění vad. Důležitá je ovšem 
otázka, zda vady mohou být odstraně-
ny (pak by odvolání celé řízení pouze 
protáhla) nebo na základě vytknutých 
vad rozhodne MÚ, že žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nevyho-
ví. 
 První vadou rozhodnutí bylo, že 
MÚ plánoval posuzovat hlukovou stu-
dii pro daný projekt až v rámci staveb-
ního povolení (tak rozhodl na základě 
zrušených závazných stanovisek kraj-
ské hygienické stanice). KÚ stanovil, 
že se jimi musí zabývat již při umístění 
stavby. 
 Další vadou zjištěnou KÚ bylo, že 
se MÚ nezabýval posouzením zá-
měru na  umístění stavby s  vydanou 
územně plánovací dokumentací, s cíli 
a úkoly územního plánování, „zejmé-
na s charakterem území, s požadavky 
na ochranu architektonických a urba-
nistických hodnot“. KÚ ve svém roz-
hodnutí samozřejmě nedává najevo, 
jak by měl MÚ tuto otázku posoudit 
a  bude tedy zajímavé sledovat, jak 
dané řízení dopadne.

JUDr. Jan Dostál, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Renaty 

Dobývalové

Aktuální stav řízení o umístění stavby 
obchodního centra

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

MARTINA Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.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 

780.000,- KčCena:

Chalupa Heřmánkovice (NA)
Zděná chalupa 3+1. Veranda, spižírna, sklep. 
CP 1.785 m2. Lyžařský vlek 100 m. 

N7626č. inzerátu 

1.350.000,- KčCena:

RD Dvůr Králové nad Labem
Částečně zrekonstruovaný, zděný RD 3+1 
s terasou a vejměnkem. CP 220 m2.

N7788č. inzerátu 

990.000,- KčCena:

RD Červený Kostelec
RD 4+kk se zahradou, CP 413 m2. Původní 
udržovaný stav. Částečná rek. elektriky.

N6278 Řádková inzerce

 

 
Pronájem kom. objektu Broumov č. N7914
CP 250 m2, 10 000 Kč / měs.
Pronájem kom. prostor Broumov č. N7915
CP 328 m2, 10 000 Kč / měs.
Motorest Suchovršice (TU) č. N7728
CP 750 m2, 3 490 000 Kč
Penzion České Petrovice (UO) č. N6504
CP 5.000 m2, 7 750 000 Kč
Chata Úpice (TU) č. N7578
CP 1.533 m2, 495 000 Kč
St. pozemek Velké Petrovice č. N7703
CP 1.662 m2, 200 000 Kč

ti

Kom. objekt Nové Město n. M.
Kompletně zrek. kom. objekt +  RD 2x 4+kk. 
Stodola, parkoviště,... CP 2.433 m2.
Cena: 10 000 000 Kč
č. inzerátu: N7864

Inzerce ECHO 5-2015.indd   1 10.5.2015   17:43:24

Náchodští kriminalisté pátrají po podni-
kavé ženě z České Skalice, která během 
dvou let svými sliby obelhala 79 mužů 
a žen a vypůjčila si od nich přes 3 mili-
óny 700 tisíc korun, které jim nesplatila. 
Jedná se o Barbaru Kašparovou (*1954). 
Od  některých lidí si žena vypůjčila pe-
níze přímo, od dalších pak prostřednic-

tvím sjednaných půj-
ček. Skrývající se ženu 
kriminalisté hledají 
hned pro tři skutky - 
pro zločin podvodu, 
přečin zpronevěry 
a přečin úvěrového podvodu. Vzhledem 
k  výši způsobené škody jí za  vše hrozí 
trest odnětí svobody od  dvou do  osmi 
let. Kdyby kdokoli věděl, kde se hleda-
ná žena nachází nebo měl k  jejímu po-
bytu jakékoli informace, ať je poskytne 
kriminální policii v  Náchodě na  tel. 
974 534 207 (i záznamník), nebo na bez-
platnou linku 158, popř. informuje poli-
cii na nejbližší policejní služebně. Pode-
zřelá žena má blízké vazby na sousedící 
Polsko, není proto vyloučené, že by se 
mohla nacházet i na jeho území.

por. Mgr. Eva Prachařová,tisková 
mluvčí, Krajské ředitelství policie 

Královéhradeckého kraje
Oddělení tisku a prevence, Územní 

odbor Náchod

Policie pátrá po „podnikavé“ ženě 

 V ECHU č. 12 jsme vyhlásili soutěž 
o dvojici vstupenek na divadelní před-
stavení Dívčí válka (autor F.R.Čech), 
které se uskuteční v Městském divadle 
Dr. Čížka v Náchodě  20. května 2015. 
Podmínkou pro zařazení do  slosová-
ní bylo správné zodpovězení otázky, 
která zněla: Dívčí válka je jednou ze 
staročeských pověstí, která se objevila 
i  v  knize Staré pověsti české. Kdo je 
autorem této knihy? Správnou odpo-
vědí bylo: Alois Jirásek.  Ruka Štěstě-
ny při slosování správných odpovědí 

na  rameno přívětivě poklepala panu 
Mikoláškovi z Náchoda. Gratulujeme! 
Dvě vstupenky budou v  den koná-
ní představení rezervovány   na  jeho 
jméno v  divadelní pokladně. Výherce 
oslovíme  adresně i s využitím kontak-
tů, které připojil ke správné odpovědi. 
Děkujeme čtenářům ECHA,  kteří naši 
malou soutěž obeslali a přejeme všem, 
jenž  Dívčí válku  navštíví mírumilov-
ný umělecký i veselý zážitek. Redakce 
(vstupenky do soutěže laskavě poskytla 
společnost Pragokoncert Bohemia a.s.)

Soutěž o vstupenky na Dívčí válku 
– vyhodnocení

 Jiří Rosa z  Červeného Kostelce 
chystá k vydání zajímavou publika-
ci s názvem Tanzánie – safari njema 
(safari njema – svahilsky šťastnou 
cestu). Jedná se o  další líčení zá-
žitků z  cest do  Afriky navazující 
na  jeho první knihu Tanzánie – 
v zemi Masajů.  Součástí publikace 
bude i  originální česko-svahilsko-
-masajský slovníček. Vydání knihy 
již částkou 15  000,-Kč podpořilo 
Město Česká Skalice, rodné to měs-
to autorovo.  

Kniha o Masajích 

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

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

Dejte si u nás dávku
 ENDORFINU!


