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ZIMNÍ 
VÝPRODEJ

- 50%
Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

v  roce 2016 pro vás budou noviny 
ECHO vycházet již 23. ročníkem. Plá-
nujeme opět 36 vydání novin ECHO 
s nákladem 26 000 výtisků pro každé 
vydání. Ti z  vás, kteří nejsou zasa-
ženi naší distribuční sítí, si mohou 
ECHO přečíst on-line i  na  našem 
redakčním webu www.novinyecho.cz 
- prostřednictvím kterého je možno 
podat i � remní či soukromou inzerci 
do  našeho periodika. Distribuční síť 
novin ECHO je  majoritně zaměřena 
na obce a města náchodského regionu 
včetně dotykových oblastí sousední-
ho Rychnovska  a Trutnovska. Noviny 
ECHO jsou úspěšným projektem tzv. 
informačních novin, které zdarma 
a ve vysokém nákladu šíří inzerci, re-

klamu i klasické redakční texty. Pro-
střednictvím ECHA můžete oslovit 
i  polské příhraniční regiony (zajistí-
me pro vás překlad textu do polštiny 
i  otištění vaší inzerce ve  spolupra-
cujících polských novinách v  okrese 
Klodzko.) Jsme schopni pro vás zajis-
tit i distribuci vašich letáků a dalších 
materiálů v  lokalitách, kde probíhá 
roznos našich novin.  Těší nás důvěra, 
kterou noviny ECHO již roky požívají 
u čtenářů, � rem i institucí.  Uděláme 
i v roce 2016 maximum, abychom si 
tuto důvěru zasloužili. 
Za redakci novin ECHO Mirek Brát 
(foto Náchodský novoroční ohňo-
stroj – autor snímku Martin Hurdá-
lek, www.fotogra� urdalek.cz ) 

Milí čtenáři, vážení obchodní partneři 
a příznivci novin ECHO,  

Čas svátků vánočních, čas přejídání 
se  cukrovím, bramborovým salátem 
a smaženým kaprem se tenisté  v No-
vém Městě nad Metují rozhodli „zpest-
řit“  o zcela jiný zážitek. Místní  Sportov-
ní centrum  uspořádalo Turnaj  čtyřher 
neregistrovaných hráčů.  Na kurtech se 
v sobotu 26.12.2015 sešlo celkem 7 dvo-
jic.  Po lítých bojích si nakonec medaile 
rozdělili : 4.místo Řeháček – Ducháč R., 
3. místo Šotola – Šroll, 2.místo Ducháč 
M. – Matouš P. a  zlato si odnesla dvoji-
ce Tetauer – Vanický J.
Všichni účastníci si turnaj jaksepatří 
užili a určitě jim vyhládlo. Tudíž mohli 
pokračovat ve vánočním mlsání.  
 LaŠ

TENISOVÝ TURNAJ
 Na start jubilejního 40. závodu se 
postavilo 2. ledna 60 běžců, na něž 
v  okolí Červeného Kostelce čekala 
trať 11,7 km dlouhá, teploty těsně 
pod nulou, poletující sníh a  kluz-
ký povrch, na  který si závodníci 
stěžovali především na horní Rtyni 
okolo rybníka Janouch. Možná i to 
byl jeden z  důvodů, proč ani letos 
nebyl překonán letitý rekord Nor-
berta Smudy, který stále činí 37:37 
(r. 2001). Letošní vítěz Pavel Brýdl 
z  Adidas Boost Teamu zdolal trať 
za  40:48. V  kategorii žen opět ne-
našla přemožitelku Táňa Metelková 
s časem 45:20. 
 (red)

Novoroční běh

Peníze pro každou 
příležitostpříležitost

rychle – do 24 hodin

minimum potřebných 

dokladů

s možností odkladu 

splátek

Volejte zdarma 800 808 809
www.proficredit.cz

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závaz-
ků Vám PROMINE SOUD

- ZASTAVÍME EXEKUCE (dražby 
nemovitostí, srážky ze mzdy,  
blokace účtů atd.)

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

 V  pořadí již 47. Lidový ples se 
uskuteční v  Červeném Kostelci 23. 
ledna. Jeho pořadatelem je tamní or-
ganizace KDU – ČSL. Místem konání 
plesu je čevenokostelecká sokolovna. 
K  tanci i  poslechu zahraje hudební 
skupina Geny. 

Lidový ples

Akce jen pro Hradecko
Přejděte k nám do a ušetřete například:

Dva neomezené 
tarify s internetem

749 Kč měsíčně
úspora za dva roky

5976 Kč

Neomezené volání
+ Internet + O2 TV

973 Kč měsíčně
úspora za dva roky

7776 Kč

www.o2.cz/hradecko

Pro více informací navštivte O2 Prodejnu, Palackého 20, Náchod.

31.ledna

Víte, že  v  lokalitě východních Čech se zrodil fenomén, kterým jsou školní 
lyžařské zimní kurzy? Již v roce 1890 prosadil krkonošský učitel Jan Buchar 
u  tamních školních úřadů, aby byl školní tělocvik  nahrazen sáňkováním. 
A jak postupně „přesedala“ mládež ze sáněk na lyže, přišlo se i na to, že v hor-
ských oblastech mají děti ovládající lyže navíc mnohem lepší školní docház-
ku. Od roku 1920 je již lyžování  regulerně začleňováno do osnov školní tě-
lesné kultury na horách i v nížinách.  ilustrační foto lyžařské sjezdovky
  Zahrádky v Peci pod Sněžkou, Mirek Brát   

 Světovým unikátem je v  našem re-
gionu Ivanitská poustevna s  poutním 
kostelem v Teplicích nad Metují. S její 
návštěvou nemusíte čekat až na zahá-

jení letní turistické sezóny, ale můžete 
ji navštívit i v zimních měsících. Pod-
mínkou je samozřejmě objednání. Více 
informací na www.poustevnateplice.cz

Ivanitská poustevna
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostat-
nými byty a dalšími pokoji pro 
ubytování v blízkosti vodní nádrže 
Rozkoš. Kompletní rekonstrukce, 
moderní kuchyň s jídelnou, krbová kam-
na, koupelna s rohovou vanou.                                                                                    Cena: 5 990 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

VZPOMÍNÁME 
Dne 24.12.2013 nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Josef Pavel z Náchoda
 (známý mezi přáteli i jako „děda plošinka“). 

Dne 24.1.2014 navždy odešla naše drahá 
maminka, babička a prababička,

paní Hana Pavlová z Náchoda.
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim s námi 

tichou vzpomínku.

dcera Hana, syn Josef s manželkou, vnoučata Martina, Lada, Josef,
 Jakub, pravnuk Martínek

Zlatý vlak – záhada pokračuje 
 V  závěru loňského roku jsme vás 
na  stránkách novin ECHO informo-
vali o aktuálním stavu pátrání po tzv. 
Zlatém vlaku, který měl v závěru dru-
hé světové války převážet v  nedale-
kém polském pohraničí zlato a  další 
cennosti uloupené nacisty na  jimi 
okupovaných územích. Pátrání vědců 
z  krakovské univerzity na  konkrét-
ních kilometrech železniční trati sice 
nepotvrdilo přímo existenci zavalené-
ho legendárního vlaku, ale ani nevy-
vrátilo  možnou existenci tunelu. Zá-
hada tedy stále pokračuje a objasní ji 
pravděpodobně až rozsáhlejší přesuny 

zeminy, o kterých se však vedou v Pol-
sku složité diskuze, protože se jedná 
o  technicky, � nančně i  bezpečnostně 

náročný projekt. (ilustrační foto ně-
meckého obrněného     vlaku z druhé 
světové války via � ickr) 

 Co přináší aktuální vydání turistic-
kých novin Zimní Broumovsko?  Na-
příklad informace o tzv. šonovské sop-
ce, o Muzeu papírových modelů v Polici 
nad Metují či historii kaple v  Suchém 
Dole.  Nechybí samozřejmě ani nabídka 
zimních lyžařských radovánek  věnova-
ná možnostem běžeckého i sjezdového 
lyžování v regionu. Dozvíte se i zajíma-
vosti o  zimním prohlídkovém okruhu 
v broumovském klášteře.  

Zimní Broumovsko

 V  neděli 27. 12. 2015 probíhal 
ve Studnici v místní sportovní hale už 
6.ročník tradičního vánočního futsa-
lového turnaje. Letos opět jako jedno-
denní za účasti dvanácti týmů. Nejpr-

ve začal boj ve skupinách. Ve skupině 
A byl na prvním místě FC Red Castle 
bez porážky, na  dalších místech se 
umístili Valící se Medvědi, FC Real 
Skalice, Los Bombarderos, FC Honey. 

Ve skupině B Wayne´s team opět bez 
zaváhání s plným počtem bodů a dále 
FC Dopijem a  půjdem, Red Castle 
U-21, FC Studnice, FC Kněžna a Lho-
ta. Tyto boje rozhodly o  rozdělení 
ve vyřazovacích bojích a semi� nále.
 Zápas o třetí místo vyšel lépe Way-
ne´s teamu, který přehrál Red Castle 
U-21 3:2 a na loňského � nalistu zbylo 
až 4. místo. Ve  � nále překvapivě za-
váhal Red Castle a prohrál 2:4. První 
porážka v  turnaji ho odsunula na  2. 
místo a  zároveň se mu nepodařilo 
obhájit loňské a  předloňské vítězství 
a tím získat pohár pro vítěze do trva-
lého vlastnictví. 
 Na  závěr bych chtěl poděkovat 
obci Studnice za pronájem haly, všem 
sponzorům, bez jejich pomoci by se 
turnaj mohl jen těžko uskutečnit a po-
řadatelům, za  jejich obětavou práci 
s konáním turnaje.  (PJ)

Vánoční futsalový turnaj 

 Dne 16. ledna se uskuteční Ples města Broumova. Místem jeho konání 
je sál tamního KD Střelnice. Na plese bude hrát skupina Ledvin Stones. 

Připraven je i doprovodný program a bohatá tombola. 

Ples v gala

v sobotu  16.ledna 2016  od 9 do 13h
Účastníci si na sobě vyzkouší způsoby  získání tělesné 

a duševní pohody  ve společnosti dalších lidí.Vhodné pro 
všechny věkové kategorie od mládeže po seniory.

Kvůli zajištění pomůcek je třeba poslat přihlášku do středy 
13. ledna na mail: zpodkrkonosska@seznam.cz nebo tele-

fonní číslo: 491 423 380
P.S. Vzít si  teplý cvičební úbor a obuv do tělocvičny,psací po-

třeby pro vlastní poznámky a jídlo (k  pití bude k dispozici čaj).
Příspěvek na úhradu nákladů: od nečlenů ČOS 100Kč, na le-
gitimaci  ČOS  50Kč (cvičitelé ČOS  na cvič. průkaz  zdarma).

POZVÁNKA do sokolovny v Náchodě na seminář

P S Y CH O M O T O R I K Y

vás zavede cestovatelská beseda s Ru-
dolfem Krautschneiderem. Uskuteční  
se 12. ledna  ve Společenském centru 
Kino 70 v  Dobrušce. Beseda začíná 
v 18 hodin. 

Do polárních moří 

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2015
Každoročně v prosinci hodnotí svou 
celoroční činnost Liga proti rako-
vině Náchod. V  této oblasti se ná-
chodské sdružení může pochlubit 
opravdu pozoruhodnými výsledky. 
V  roce 2015 její členové proškolili 
při 23 přednáškách na  11 školách 
v našem regionu celkem 365 středo-
školáků. Díky spolupráci náchodské 
pobočky LPR s 15 středními školami 
a skauty v mnoha městech a obcích 
Náchodska, Broumovska, Policka, 
Trutnovska, Novoměstska a  Jaro-
měřska jsme oblastí, kde lidem není 
zdraví lhostejné a kde má každoroč-
ně velkou podporu Český den proti 
rakovině - Květinový den. Celkem 
bylo v  našem regionu ve  dnech 13. 
a  14. května 2015 prodáno 10  810 
kytiček a  na  celorepublikový účet 
sbírky bylo posláno 231 419 Kč. Zá-
roveň je také důležité, že významná 
část výtěžku sbírky se vždy vrací 

zpět do regionu, například pro Hos-
pic Anežky České v Červeném Kos-
telci. 

V  roce 2016 přejí členové náchodské 
pobočky Ligy proti rakovině všem pře-
devším pevné zdraví a dobrou mysl!

Hotel U Beránka, 
společnost Hotel Zlatý Beránek s. r. o.

Masarykovo náměstí 2062, Náchod
přijme nové pracovníky do níže uvedených pozic:

• kuchař
• pomocná síla do kuchyně

• servírka, číšník
• marketingový manažer

• pokojská
• uklízečka

• cukrář, cukrářka
• recepční

Pro bližší informace nás kontaktujte na
 tel. čísle 704 062 620 pan Jiří Novák, ředitel hotelu.

Noc z 24. na 25. prosince 2015 měli 
muži zákona v Jaroměři-Josefově obo-
hacenou o zásah před místním koste-
lem. Zásah skončil bez zranění, ale dva 
aktéři jsou vyšetřováni pro výtržnictví 
a útok na veřejného činitele. Krátce po 
půlnoci konala obchůzku hlídka stráž-
níků městské policie, která spatřila dva 
podnapilé mladíky, kteří šli do kostela 
s lahví alkoholu. Strážníci mladé muže 
vykázali, ale jejich opatření se nesetka-
lo s pochopením podnapilé dvojice. 
Naopak, mladíci hlasitě vykřikovali 
a tím přilákávali další a další osoby z 
okolí. Hlídka již na nic nečekala a při-
volala přes linku 158 posily z řad stát-
ní policie. V krátké době se ke kostelu 

sjelo pět policejních aut, jednak z míst-
ního obvodního oddělení, ale také i z 
okolních obvodů. A právě včas. Před 
kostel se totiž mezitím seběhlo přibliž-
ně 30 až 40 lidí, z nich někteří divoce 
vykřikovali a s policisty se chtěli prát.  
Dva nejdivočejší muže, kteří proti nim 
začali šermovat rozbitými lahvemi,  
museli nakonec policisté zpaci� kovat 
za pomoci hmatů a chvatů sebeobrany.  
Policie kvali� kovala jejich jednání jako 
přečiny výtržnictví a útok na veřejného 
činitele a proti oběma zahájila úkony 
trestního řízení. Střepy do rukou při 
argumentaci prostě nepatří a nelze či-
nit výjimku ani na Boží hod vánoční.
 por. Mgr. Eva Prachařová

Na půlnoční mši s lahví alkoholu



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Hledáme kocourka, který se ztra-
til v oblasti Lipí. Je mohutnější

(5,80 kg), čipovaný a slyší na jmé-
no Mikeš. Nálezce prosíme volejte 

na tel. 736 775 766

Pasáž Magnum, 2. patro
Kamenice 113    
Náchod

Bojujeme za Vás.
Za nižší poplatky, za vyšší výnosy.

Pomáháme klientům získat více, platit méně. Pomáhejte s námi.
Příjímáme nové spolupracovníky. Volejte na +420 776 630 019

Mgr. Filip Farský

Bc. Matěj Truxa

Ing. Michaela Kuchařová

+420 720 321 432

+420 606 919 954

+420 732 856 019

filip.farsky@bcas.cz

matej.truxa@bcas.cz

michaela.kucharova@bcas.cz

Velké Poříčí u Hronova,

kont: 608 826 480 

SERVÍRKU

PŘIJME
pro doplnění stavu šikovnou 

Informace o pracovní pozici podá Pavel Horvat, vedoucí Oddělení správy 
nemovitostí, mobil: 777 752 426, e-mail: horvat@novemestonm.cz 

Podrobné informace na www.novemestonm.cz 

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

referent Oddělení správy nemovitostí,
Odboru majetku města Městského úřadu

 Nové Město nad Metují

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 
1. dubna 2016

Přihlášky podávejte do 19. ledna 2016

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, 

tel.: 491 419 611, e-mail: podatelna@novemestonm.cz, 
www.novemestonm.cz

Roco Roco IV

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarmadoprava a montáž po celé ČR zdarma

S potěšením našim odběratelům sdělujeme, 
že ceny pro rok 2016 se nemění.

RWE Energo, s.r.o., 
Teplárna Náchod přeje Všem svým obchodním 

partnerům šťastný a úspěšný nový rok 2016.

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300 tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?

Silvestrovský křest otužilců
   Oddíl dálkového a zimního plavání Náchod byl pořadatelem Silvest-
rovského křtu začínajících otužilců. Křtilo se nikoli vodou Jordánu, ale 
řekou Metují. Akce se zúčastnili i otužilci z partnerského města Náchoda 
– polské Kudowy Zdroje.  Foto Josef Pepa Voltr

I  v  10. jubilejním ročníku vánočního 
turnaje jsme se přesvědčili, že tento 
turnaj je akce, o kterou se zajímá stále 
hodně zájemců. Turnaj jsme uspořá-
dali v neděli 27. 12. 2015 a to ve volné 
hře na 100 nebo 50 karambolů s hen-
dikepem a pro registrované i neregis-
trované hráče. Hendikep v  kulečníku 
znamená, že lepší hráč dává slabšímu 
už do  začátku hry náskok, někdy až 
velice významný.  Turnaje se zúčastni-
lo 25 hráčů.  Do závěrečných vyřazo-
vacích bojů se tentokrát probojovali 2 
hráči domácího oddílu. Václav Hána 
si podržel bronzovou příčku, když 2. 
porážku uštědřil loňskému vítězi spo-

luhráči Miroslavu Špeldovi z  Pohoří. 
Finálový boj mezi sebou svedli domá-
cí hráč Ladislav Szabó z  Dobrošova 
s neregistrovaným Zdeňkem Vrátilem 
z  Hronova. Průběh partie víc svědčil 
pro Láďu, ale závěr ovládl a  vítězství 
nakonec získal Zdeněk Vrátil, který 
vlastně prošel turnajem bez porážky. 
Úplně všichni účastníci obdrželi velmi 
pěkné věcné ceny. Oddíl děkuje všem 
sponzorům i  jednotlivcům, kteří po-
skytnutím hodnotných cen k úspěšné-
mu průběhu turnaje přispěli. 

Jiří Otčenášek, předseda oddílu, 
Sportovního kulečníku TJ Náchod  

(redakčně kráceno)

VÁNOČNÍ TURNAJ V KULEČNÍKU 2015

 V Broumově na centrálním Míro-
vém náměstí se 10. ledna (od 17. ho-
din) uskuteční Průvod Tří králů. Jed-
ná se o  herecké ztvárnění známého 
biblického příběhu. Na akci nebudou 
chybět ani živá zvířata. Občerstvení 
je zajištěno. 

Průvod Tří králů

 Města a  obce v  začátku nového 
roku vždy sdělují výši místního po-
platku za likvidaci  komunálního po-
platku. Výjimkou není ani Police nad 
Metují, která od  1.1.2016 upravila 
základní roční sazbu tohoto poplatku 
na částku 672,-Kč. Pokud jej však lidé 
zaplatí do 3.4., mohou počítat se sle-
vou ve výši 122,-Kč. 

Poplatky za odpad

  V sále IC Broumovska (Mírové ná-
městí, Broumov) se 22. ledna koná zají-
mavá beseda, jejímiž protagonisty jsou 
cestovatelé Renča a  Martin Stillerovi. 
Tématem vyprávění pak 7000 kilome-
trů dlouhá cesta napříč Kubou, Mexi-
kem a USA – a to vše v sedle jízdního 
kola! Začátek besedy je v 18 hodin. 

Na kole Amerikou

 Krátké dny mohou znamenat 
dlouhé noci. Kde? Nejlépe například 
ve hvězdárně v Úpici, kde v lednu již 
od  18 hodin probíhají (od  pondě-
lí do  soboty) pozorování přístupná 
veřejnosti. Bližší informace o  tomto 
astronomickém pracovišti získáte 
na webu www.obsupice.cz 

Vzhůru ke hvězdám! 

 Všichni příznivci tzv. vážné hudby 
si mohou již nyní poznamenat do di-
ářů letošní termín Smiřických svátků 
hudby, které proběhnou v  termínu 
od 12. do 27. března t.r. Pozor, před-
prodej  vstupenek na  tuto tradiční 
hudební akci již probíhá! 

Smiřické 
svátky hudby 

 Město Broumov je pořadatelem 
koncertu Marty Kubišové, který se 
zde uskuteční 25.února (od  19 ho-
din) . Místem konání je KD Střelnice 
v  Broumově. Předprodej vstupenek 
na koncert zajišťuje IC Broumovska. 

Koncert 
Marty Kubišové
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* Pátrá se po  krásné černovlás-
ce z  Hronova, která byla 26.12. 
na Štěpánské zábavě v Červeném 
Kostelci. chybíš mi. Ozvi se, budu 
čekat. Tel.728 299 799

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

* Žena 58 let, s vyřešenou minu-
lostí, hledá touto cestou sezná-
mení s mužem ve věku - do 60-
ti let věku. Hodného, se zájmem 
o cestování, přírodu, kulturu atd. 
Kontakty prosím do redakce pod 
značkou: Nová budoucnost.

* Prodám slunný,zděný byt 
3+1 se sklepem,lodžií o  cel-
kové výměře 80 m2 v Náchodě 
na  Brance. Nová okna,tope-
ní,střecha. Tel.602 561 677 RK. 
nevolat.
* Prodám 1+kk 32m2 cent-
rum Náchoda ulice Němcové, 
po  částečné rekonstrukci, ihned 
volné, cena 599000,-Kč možno 
i na splátky. Tel: 774 170 180
* Prodám v  Náchodě pěkný 
byt 3 +1 s lodžií. Byt se nachází 
nedaleko centra . Jsou vymě-
něna okna za  plastová, v  domě 
je nový výtah. Pěkný výhled. 
Příjemné bydlení. Ihned volné. 
Tel.: 608 245 634
* Koupíme byt (v OV) nebo men-
ší dům nejlépe v  N. Městě n/M 
a okolí s možností rychlé platby. 
Pište prosím na 725 508 015.
* Prodám byt v  Novém Městě 
nad Metují, blízko autobus. ná-
draží, 45 m2,OV, slunný, světlý, 
s lodžií, Tel.: 775 112 647
* Pronajmeme dlouhodobě byt 
1+1 v Náchodě u nemocnice, ul. 
Modrá, ve  2. podlaží, balkon + 
výtah, výhled do  přírody, volný 
od  března. Cena nájmu včetně 
energie 6.000 Kč + 6.000 Kč kauce. 
Tel. 776 242 971
* Prodám družst. byt 3+1, vý-
měra 73m2. Byt je po  celkové 
rekonstrukci (plastová okna, ku-
chyň, koupelna, plynové topení). 
Byt je v  klidné lokalitě Náchod-
-Branka s výhledem do lesa. Vol-
ný září 2016. RK nevolat. Telefon: 
725 829 770
* Hledám dlouhodobý pro-
nájem garsonky nebo bytu 1 
+ kk v  Náchodě, blízko cent-
ra v  domě s  výtahem. Nájem-
né do  4000,-Kč. Slušné jednání. 
TEL.:720 642 300
* Pronajmu byt 2+kk v Náchodě 
40 m2 na sídl. u nem. Nízké ná-
klady, ihned volný. Pouze slušným 
lidem. TEL.:604 437 128
* Pronajmu byt 1+1 v České Ska-
lici. Tel. 777 225 360
* Prodám byt 3+1 v  Nácho-
dě Na  Brance, možnost garáže. 
TEL.:776 723 840
* Sháním pronájem bytu 1+1 
nebo garzonky, dlouhodobě. 
Zařízený nebo nezařízený. Tel. 
603 93 93 76

* Pronajmu garáž v  centru Ná-
choda (za okresním soudem). Tel. 
491 424 502
* Prodám garáž v Polici nad Me-
tují, Ostašská ulice, OV, velká, 
zděná. Cena 120. tel:605774982
* Prodám stavební pozemek, čás-
tečně zasíťovaný. Tel. 732 269 219

* Pron. prostory v příz. s parko-
váním, býv. OÚ v D. Radechové, 
5 kanceláří, sklad, WC, 110m2 
(lze i jednotlivé prost.), vyt.akum.
kamny. Náj. 5.000+500voda+el.+-
kauce. Tel. 608 903 050.
* 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.
* Hledáme k pronájmu skladové 
prostory v Náchodě cca 500 m2, 
nejlépe s kanceláří. Info od 9do 17 
hod. 775 529 130
* Prodám nebo pronajmu továr-
ní objekt v  Hronově - 900 m2. 
TEL.: 608 80 44 01
* Pronajmeme k dlouhodobému 
užívání nebytový prostor o  roz-
loze 41 m2 v České Skalici, Tyršo-
va ulice. Vhodné pro uskladnění 
materiálu nebo motocyklu. Výše 
měsíčního nájmu Kč 800,-- + 
energie. Info na tel. 733 131 189.
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKO-
NOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Nácho-
dě na Kamenici ve 2. patře s vý-
tahem, WC a  kuchyňkou k  dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory 
pro provoz kavárny, jiných ob-
chodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, �tcen-
trum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě 
v  I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vyba-
vení provozu jsou nutné. TEL.:777 
152 750 v pracovní dny

* Prodám stolní myčku zn.HIR. 
Výborný stav, nízké náklady 
na  provoz. Super i  do  malého 
bytu. Perfektní pomocník do do-
mácnosti. Cena 1900,-Kč. TEL.: 
776 348 763
* Prodám dámský kožich, vel. 
42-44, hnědý s  kožešinovým le-
mováním. Tel. 732 889 575
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Pro zahrádkáře prodám vel-
kou nádrž v  kleci, elektrickou 
sekačku, plotostřih, řetězovou 
pilu a postřikovač. Vše levně Tel. 
728 299 799
* Prodám palivové dříví - suché 
i mokré. TEL.:776 327 208

* Prodám palivové dřevo, bez 
štípání, od  nás přímo do  ka-
men. 550,-Kč/m3 i  s  dovozem. 
TEL.:702 611 187

* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici 
- 7 km od  Náchoda, škola, škol-
ka, obchod, řezník a pošta v obci. 
Dobré autobusové spojení. Povin-
ná kauce. Romové vítáni. TEL.: 
608 86 98 85
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podla-
hy, koupelna a WC. Výměra bytu 
71 m2. Tel. 774 311 404 , RK nevo-
lat Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podla-
hy, koupelna a WC. Výměra bytu 
37 m2. Tel. 774 311 404 , RK nevo-
lat Cena: 690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podla-
hy, koupelna a WC. Výměra bytu 
53 m2. Tel. 774 311 404 , RK nevo-
lat Cena: 990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují v  Havlíčkově uli-
ci. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nové 
rozvody el., nová koupelna. Tel. 
777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč

* Pronajmu byt 1+KK 44 m2 
v  Náchodě ulice Okrová 281, 
2. patro, výtah, novostavba, ná-
jem 3000Kč + energie 3000Kč 
měsíčně. Tel. 728 325 713

* Pronajmu garzonieru 1+1 
v Náchodě-Bělovsi. Velká lodžie, 
sklep, možno i se zařízením. Ná-
jemné 3.500Kč + poplatky a ener-
gie. TEL.: 602 443 750
* Prodám DB 1+kk v  Náchodě. 
RK nevolat. Tel.605 180 862
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH 
BYTŮ V  NÁCHODĚ. Nabí-
zíme k  prodeji nadstandard-
ní družstevní byty v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém bytovém 
domě Dispozice bytů: 1+kk, 
2+kk, 2+1 až 3+kk Byty jsou 
částečně zařízené a  připra-
vené k  okamžitému nastěho-
vání Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* V  Náchodě a  okolí sháním 
domek nebo byt 3 +1, možno 
též trvale obyvatelnou chalupu. 
Tel.:608 245 634

* Sháním RD nebo chalupu 
v okrese Náchod. Tel. 774 061 131

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám traktor 4011 v  roze-
braném stavu, bez SPZ a kabiny. 
Tel. 732 269 219
* Prodám postřikovač ŠLEZA, 
nakladač UNHZ, kladívkový šro-
tovník. Tel. 732 269 219
* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, pšenice - 
400,- Kč/q, ,oves - 400,-Kč, našrotovat 
+ 50 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč. 
Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím trubkové lešení nebo 
HAKI lešení. TEL.:776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
vybavení černé komory, staré foto-
gra�e, reklamní fotogra�cké ma-
teriály. Hodinky PRIM a  náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím garáž v  Náchodě 
na Plhově u koupaliště nebo Pří-
kopech. TEL.:604 437 128

* KOUPÍM starý nábytek, 
skříně, truhly atd... půdní ve-
teš, hračky, obrazy, porcelán, 
vše staré. V případě zájmu vy-
klidím Vaši nemovitost. Dobře 
zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 
1970. TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankov-
ky, medaile, pohlednice a znám-
ky. TEL.:724 020 858

*  Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj. aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Hledám paní na výpomoc v do-
mácnosti starších manželů. Obec 
Hořičky, 2x týdně úklid, žehlení, 
cca 24 hod. měsíčně, mzda a jízd-
né dohodou. Tel. 605 520 418
* ZDARMA vyklidíme Vaši ne-
movitost, chalupu, dům, byt, 
garáž, kůlnu, sklep, hospodářské 
stavení atd. Nemovitost tím při-
pravíme kompletně k  prodeji či 
rekonstrukci. Individuální přístup 
ke  každému zákazníkovi vždy až 
na místě. Tel.: 777 200 126

KOUPÍM

RŮZNÉ

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

PŘIJMEME TRUHLÁŘE 
do malého kolektivu pro zakázkovou 

výrobu nábytku na Náchodsku.
TEL.: 604 437 128

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
KONZERVACE
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
DOPRAVA
ZAJISTÍME PRO VÁS
· ZINKOVÁNÍ DÍLŮ 

AŽ DO DÉLKY 15,2 M
· ODSTŘEDIVÉ ZINKOVÁNÍ

Hradec Králové, Dvorská 696, Tel.: 734 318 485

* Výměna autogenu (kyslík, ace-
tylen). TEL.:777 590 755

* PŘIJMU ošetřovatele - ošetřo-
vatelku skotu, stájníka. ŘP sk.T. 
Ubytování možné. Požaduji dob-
rý vztah ke zvířatům, pracovitost, 
zodpovědnost. Nabízím perspek-
tivní práci, dobrý kolektiv a solidní 
jednání. Volejte 608 523 074

* Prodám Smart Fortwo cabrio 
0,6 l turbo, benzin. R.v.2002, 55 
koni. Zábavné autíčko, které má 
svoji duši, je až překvapivě prostor-
né se spoustou odkládacích míst. 
Vozidlo je vybaveno el. stahovatel-
nými okny, sklápěným sedadlem 
spolujezdce, airbagy, systémem 
SRS, imobilizérem a  el. střechou, 
kterou lze stáhnout i na dálku. Řa-
zení Tiptronic. Originál denní sví-
cení. STK 8/17. Cena: 63.000,- Kč. 
Vice info na tel.: 775 064 084.
* Prodám sadu letních pneu 
DUNLOP SPORT MAXX 205/55 
R 16 jako nové. Komplet 3000,-Kč. 
TEL.:777 735 666
* Vykoupím nové - nepoužité díly 
Škoda - Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda 
Octávia, Spartak, Felicia např. světla, 
nárazníky, díly motoru, plechové díly 
- podlahy, blatníky, čela, dveře, kapo-
ty a jiné. TEL.: 777 590 755

AUTO - MOTO
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Škola bruslení pokračuje !!!! 
nenechte si ujít jarní běh naší Školy bruslení. Bruslíme v sobotu 
nebo v neděli dopoledne a končíme 
poslení dny v březnu. Je vhodné pro 
děti od 3 - 4 let, horní hranice není 
omezena. Veškeré informace a  při-
hlášky najdete na  našich stránkách 
www.brusleniskola.cz nebo volejte 
na  mobil +420 733  508  392. Na  se-
tkání se těší trenérky Školy bruslení.

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.

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

• 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

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

Přijmeme
• Seřizovač tkacích strojů DORNIER
• Tkadlena tkacích strojů DORNIER
• Manipulant 

(řidičský průkaz podmínkou)
• Přisukovačka

Požadavky:
• vícesměnný provoz,  
• vyučení a praxe v oboru vítána

BARTOŇ - textil a.s., 
Odboje 32, 547 01 Náchod

Nástup možný od ledna 2016.
V případě zájmu pište na e-mail: jadamu@barton-textil.cz

-  lisování hradících vaků 21.000  Kč
Uvedena je hrubá mzda po zapracování, dále nabízíme možnost 

montáže hradicích vaků v zahraničí. Pracoviště Rubena a.s. 
Velké Poříčí, třísměnný provoz.

RUBENA a.s., gumárenská � rma s více než 
stoletou tradicí, hledá zaměstnance na pozici:

Informace: tel 736 746 678, jana_kobrova@rubena.cgs.cz

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 29. 2. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Rekreační areál 
Kemp Náchod – Běloves  

(Královéhradecký kraj, okres Náchod)

přijme

SPRÁVCE KEMPU
 na sezonní zaměstnání

Práce na živnostenský list podmínkou.

Pracovní náplň: zpracování objedná-
vek, obsluha recepce, ubytování hostů, 
pokladna, marketingová činnost a za-
bezpečení provozu a údržby kempu.

Požadujeme: praktickou znalost AJ 
nebo NJ, uživatelskou znalost PC

 (MS Excel, Word, Outlook).

Kontakt:
kempnachod@seznam.cz, 731 237 327

Požadujeme: min. SŠ vzdělání s maturitou, pedagogické schopnosti a od-
borné předpoklady pro práci s  dětmi, plavecké schopnosti a  dovednosti 
na dobré úrovni.

Výhodou: VŠ vzdělání s  tělovýchovným zaměřením, platné osvědčení 
o kvalifi kaci Instruktor plavání, Trenér plavání nebo Cvičitel plavání, praxe 
v oboru.

Zájemci se mohou hlásit
zasláním životopisu (CV) na e-mail: nachod@cervenykriz.eu
telefonicky na čísle:  +420 606 576 058 - Lenka Zelená (ředitelka Ú OS ČČK)

Plavecká škola Náchod hledá na zkrácený pracovní 
úvazek vhodné kandidáty na pozici: 

INSTRUKTOR/KA PLAVÁNÍ

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních

 škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016.

Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební 

vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
* 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o čtyř-

letém gymnáziu.
* 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o osmi-

letém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ? 
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!! 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě 
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na 

Den otevřených dveří 
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016. 

Program 
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební 
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník … 
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace 

o čtyřletém gymnáziu. 
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace 

o osmiletém gymnáziu. 
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz. 

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor. 
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ? 
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!! 
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zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na 

Den otevřených dveří 
ve čtvrtek dne 14. ledna 2016. 
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Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební 
vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník … 
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace 

o čtyřletém gymnáziu. 
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace 

o osmiletém gymnáziu. 
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz. 

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor. 
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.

Borsovo 
energetické
okénko 113.

Vážení a milí čtenáři mého okén-
ka, dovolte mi, abych Vám za celý 
kolektiv spolupracovníků popřál  
hodně zdraví a spokojenosti v No-
vém roce 2016.
Vaši dobrou náladu jistě podpo-
ří fakt, pokud nebude extrém-
ně dlouhá zima, že i  Vaše účty 
za  Vámi spotřebovanou elektřinu 
a plyn budou u nás ,předního al-
ternativního dodavatele plynu 
a elektřiny ARMEX ENERGY a.s., 
v letošním roce na nejnižší úrovni 
od  doby, co jsem začal psát toto 
okénko.
Nejsem sice žádný prognostik, ale 
tento trend s  největší pravděpo-
dobností bude pokračovat i v dal-
ším roce…..
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. ing. Jana 
Nesměráka, kancelář Husovo náměstí 
22, Česká SkaliceTel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  Náchod : 
TEL.: TOMANOVÁ 702 173 037, 
Hofmanová 607 007 927,
Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634,  Trutnov
Tel: Fischerová  727 811 397,
Tláskal  777  201  177, Nováková  
730 897 101 ,kuba.sipku@armexener-
gy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
 TEL. Novotný  727 850 658,
 tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)

energetické
okénko 113.

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

VODA CZ, s.r.o., hledá schopné uchazeče na pozici
 Projektový manažer pro vedení technologických

 zakázek vodohospodářského směru. 
Nabízíme nástupní plat 30 tis., benefi ty, možnost profes-
ního, karierního i platového růstu. V případě zájmu o tuto 

pozici zašlete, prosím,  Váš životopis a motivační dopis 
v českém jazyce na e-mailovou adresu nyc@vodacz.com.



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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V sobotu 19.prosince 2015 se v  tělocvičně 
v Novém Městě nad Metují na Malecí konal 
již 8. ročník turnaje ve stolním tenisu „ME-
MORIÁL LÁDI KALOUSE“. Jak mi sdělit 
pan Petr Dudek, syn organizátora turnaje 

pana Jiřího Dudka (Bar a Herna u Motáků) 
a mimochodem četný vítěz tohoto turnaje, 
závod má neomezenou věkovou hranici 
a hraje se podle rozlosování. Bohužel v tom-
to ročníku chybělo ženské zastoupení… Ale 

nebylo tomu tak vždy….  V osmém  ročníku 
si tedy vítězné poháry odnesli z 32 hráčů – 
Zdeněk Havelský – bronz, Ladislav Flek – 
stříbro a zlato patří Leoši Matoulkovi… 
 text a foto Laďka Škodová

8.ročník Memoriálu Ládi Kalouse

 Chcete se dozvědět, jak vypadal život 
na  zámku  v  Ratibořicích na  přelomu 
19. a  a  20. století? Potom se vypravte 
na  besedu „Ratibořický zámek tro-
chu jinak“, která proběhne v  Městské 
knihovně v  České Skalici 20. ledna 
(od 18 hodin). Jejím středobodem bude 
vyprávění pana Milana Záliše.   

Zámek trochu jinak
   Vítězem soutěže komunální politik roku 
2015 (v kategorii sport a veřejné zdraví) 
se stal starosta TJ Sokol Nový Hrádek 
pan Jeroným Holý. Oceněný komunální 
politik byl například i hlavním iniciáto-
rem rozsáhlé rekonstrukce novohrádecké 
sokolovny, která proběhla v letech 2009 – 
2013.  

Komunální politik roku Miloš Beneš - vítěz Zlatého volantu 2015
Miloš Beneš (gms Mados Racing 
team) získal vítězství v  novinářské 
anketě Zlatý volant 2015 pro nej-
lepšího vrchaře letošní sezóny! Vi-
cemistr Evropy v kategorii 2 a vítěz 
skupiny monopostů E2-SS, Miloš 
Beneš, letos ukázal naplno svo-
ji rychlost mezi evropskou elitou. 
V  letošní sezóně se plně soustředil 
na  účast v  kontinentálním šampi-
onátu s  monopostem Osella FA30 
Zytek a  na  evropské scéně řádil 
ve velkém stylu. Na jeho kontě letos 
přibyla hned čtyři absolutní prven-
ství a  celkem šest triumfů v  rámci 
prestižníc skupiny E2-SS.
Miloš Beneš tak i díky těmto výsled-
kům přesvědčil hlasující novináře 
pro hlas s  jeho jménem a  dokázal 
tak obhájit zisk trofeje novinářské 
ankety Zlatý volant z roku 2014 re-
spektive 2012.
Gratulujeme, trofej je ve  správných 
rukách!

Zlatý volant 2015 konečné výsledky 
- Závody do vrchu:
1. Miloš Beneš 203, 2. Jaromír Michl 
120, 3. Dan Michl 87, 4. Lukáš Vojá-
ček 73, 5. Václav Janík 49, 6. David 
Komárek 39, 7. Vladimír Vitver  21, 
8. Martin Jerman 18, 9. Jiří Los 14, 

10. Petr Tykal  13, 11. Miroslav Adá-
mek 12, 12. Jiří Špalek 8, 13. Jiří Ku-
bíček  6,   14. Marek Rybníček  4, 14. 
Vladimír Konicar 4, 16. Jiří Svoboda  3, 
17. Miloš Zmeškal 1, 17. Petr Trnka 1.
 text: Lukáš Cholasta, 
 foto: Honza Stránský

 V Centru Walzel v Meziměstí pro-
bíhají každou poslední sobotu v mě-
síci tzv. Vinné brány, které nabízejí 
ochutnávku kvalitních českých a mo-
ravských vín. Pro lednovou Vinnou 
bránu je připraveno 53 vzorků toho 
nejlepšího, co zrodily české a  mo-
ravské vinice. Průvodcem, se kterým 
projdete Vinnou bránou, vám bude 
doc. M.Michlovský.  

Vinná brána

 Do 29. února  můžete ve Společen-
ském sále Městské knihovny v  No-
vém Městě nad Metují zhlédnout 
výstavu s  názvem Zdeněk Burian – 
malíř ztraceného času. Připomeňme, 
že Zdeněk Burian (1905 – 1981) byl 
známý český malíř  a ilustrátor, který 
získal věhlas především svými pale-
ontologickými rekonstrukcemi dáv-
no zaniklého prehistorického světa, 
které převáděl do  precizní výtvarné 
podoby. 

Za malířem 
pravěku

Šnekovitě stočené rohy zvané toulce dě-
lají z mu� ona tak trochu „lesního čerta“.  
Přitom je to vlastně ovce, která byla v pre-
historické době rozšířena po celé Evropě. 
V  historické době ji však nacházíme už 
jen na ostrovech ve Středozemním moři:  
Sardinii, Korsice, Krétě  a Kypru. Mu� ona 
(Ovis musimon) si pro jeho  bojovnost 
oblíbili již Staří Římané, kteří ho včleni-
li i  do  své oblíbené kratochvíle – zápasů 
v arénách. V polovině 19. století se muf-
loni začínají chovat i ve středoevropských 
oborách. A  mu� on neodmyslitelně patří 

i k současným náchodským městským le-
sům. Dozorčí rada společnosti Lesy měs-
ta Náchoda s.r.o. (LMN) měla  příležitost  
posoudit kvality mu� oní zvěře z náchod-
ských městských lesů prostřednictvím 
tříletého berana uloveného Ladislavem 
Kašparem – lesním z  polesí Vápenka.   
Na  snímku s  uloveným mu� onem (zle-
va) Ing. Karel Maršík – člen dozorčí rady 
LMN, Ing. Josef Hašek – jednatel LMN . 
Ladislav Kašpar – lesní, Mirek Brát – před-
seda dozorčí rady LMN,  Ladislav Helta 
– člen dozorčí rady LMN. (foto V.Duben)  

„Čert z náchodských lesů“

Vlevo Simone Faggioli (Mistr Evropy 2015), vpravo Miloš Beneš 
(Vicemistr Evropy 2015)

dne   21. a 22. ledna  2016 vždy od 14 do 17h
Nabízíme:  malé počty dětí ve  třídách, individuální přístup k  dětem, školní družinu 
od 6.30 h – 16h, celoroční akce pořádané pro děti i rodiče, školu v blízkosti lesa, řadu 
zájmových kroužků: - sportovní a � étna
 - anglický jazyk a deskové hry 
 - náprava pro děti s obtížemi 
 - ve čtení a psaní
 - tanečky a dramatický kroužek
 - přírodovědný a zdravotní

Den otevřených dveří 12. 1. 2016 od 9 do 15h. Přijďte nás navštívit!
Kontakt:  tel:  491 423 638  email: zs.nachod.babi@tiscali.cz  

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte.

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 
ZŠ Náchod Babí

   

* 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

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Dva byty s garážemi, Č. Čermná u Náchoda
Byty 3+1 (59 m2) 
a 3+kk (60 m2) ve zdě-
ném domě + 2 garáže. 
Byty v původním sta-
vu a vytápěny  kotlem 
na TP.

180558 cena: 700.000,-Kč k jednání 

RD se zahradou, Č. Skalice
Dům 4+1 s klidnou, 
pěknou zahradou 
a garáží, možnost 
další půdní vestavby, 
na pozemku 624 m2 
je studna... 

180604 cena: 890.000,- Kč

Zděný byt 3+kk OV, Náchod-ul.Duhová
Zděný, pěkný byt z r. 
1999 (66 m2), v za-
tepl. domě, po část. 
rekonstr., nové WC, 
dveře, žaluzie.., pro 
4 byty uzamykatelná 
chodba. 
180619 cena: 1.250.000,-Kč

Novější RD ve Starostíně u Meziměstí
V 1 NP dříve pro-
dejna, nyní možnost 
bytu 1+1 s WC, 2 NP 
byt 2+1 s koupelnou 
a WC,  velký sklad 
(garáž), poz. 515 m2

180610 cena: 890.000,-Kč

Velký RD s 3 byty 
Náchod, Purkyňova
D ů m 
po kom-
p l e t n í 
peč l ivé 
rekonstr., byty 1+kk, 3+1, 4+1 o celk. užitné ploše 244 
m2, možnost i ordinace, 2 garáže, okrasná zahrada.. 
180632 cena: 4.600.000,-Kč

Chalupa (RD),Lhota p/H u Č.Skalice
S pozemkem 
458 m2, v r. 
2000 část. 
rekonstrukce-
- k o u p e l n a , 
WC, plynové  
topení...
180620 cena: 670.000,-Kč

> STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA


