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Příští Echo vychází 4. března 2016

WWW.NOVINYECHO.CZ

únor 1877 - valná hromada rybářského

 spolku v Jaroměři

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

Byt 3+1 v OV v Náchodě
ihned volný - SLEVA
Cena:   899 000,- Kč

Byt 1+kk v OV v Č.Skalici
NOVINKA

Cena:   750 000,- Kč

Byt 3+1 v OV v Náchodě
NOVINKA

Cena:  1 145 000,- Kč

Prvorepubliková vila
po rekonstrukci v Opočně

Cena: 2 990 000,- Kč

RD na klíč Rozkoš 3
včetně pozemku

Cena: 3 240 000,- Kč

Domek pro rod. rekreaci
v Červeném Kostelci
Cena: 620 000,- Kč

Družstevní byt 2+1 v Novém Městě nad Metují .............. 1 035 000,- Kč
Stav. pozemek Zábrodí u Č. Kostelce o výměře 3855 m2 ......399,- Kč/m2

Stav. pozemek Václavice u Náchoda o výměře 955 m2 ....... 759 000,- Kč 
Pronájem kanceláří (120 m2) v centru Náchoda ...........9 000,- Kč/měsíc

www.profi credit.czwww.profi credit.cz

Půjčky
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Volejte 
ZDARMA

800 808 809

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

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

SÁDROKARTONY – PRODEJ od 39,-Kč / m2

Kudowa Zdroj www.polskykram.cz 

 Počáteční písmena akce Mara-
ton s  roztroušenou sklerózou dá-
vají dohromady název MaRS.Výzva 
poleťte s námi na MaRS je však  za-
měřena nejen na osoby trpící touto 
chorobou,  ale i zdravé, kteří chtějí 
boj s tímto onemocněním podpořit. 
Symbolický let na MaRS se uskuteč-
ní v Domě Sv. Josefa v Žirči a bude 
mít podobu společného cvičení. 
Bližčí informace získáte na  webu 
www.domovsvatehojosefa.cz

Poleťte s námi 
na MaRS

 I  přestože letošní zimní počasí ly-
žařům moc nepřeje, děti z  Mateřské 
školy Vítkova v Náchodě se zúčastnily 
lyžařského kurzu Usměvavé lyžování. 
Byl to týdenní kurz pořádaný paní 
Mgr. Evou Víchovou v Olešnici v Or-
lických horách. Děti se učily zákla-
dům lyžování pod vedením několika 
zkušených instruktorů. Celá  akce se 
setkala s velkým ohlasem u dětí i ro-
dičů a v příštím školním roce si ji rádi 
zopakujeme.  Petra Strašilová, Patri-
cie Macková,  MŠ Vítkova Náchod

USMĚVAVÉ 
LYŽOVÁNÍ 

Na fotogra� i zleva: Josef Hronovský, Luděk Niedermayer a Aleš Cabicar

V  pondělí 8.2. navštívil RNDr Luděk Niedermayer, europoslanec 
za TOP09 a bývalý viceguvernér  České Národní Banky  v doprovodu ná-
chodských zastupitelů Aleše Cabicara a Věry Svatošové, oba za TOP09, 
výrobní prostory fy Hronovský v  Náchodě a  Saar Gummi v  Červeném 
Kostelci. V následných debatách s vedením a zaměstnanci se diskutovalo 
o Schengenském prostoru a jeho přímém vlivu na chod výroby, trh pra-
covní síly a další ekonomické faktory ovlivňující zaměstnanost v našem 
regionu.

Luděk Niedermayer navštívil Náchodsko

www.
GATENACHOD.cz
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františ-
ku, ulice V Aleji. Největší předností nemovi-
tosti je velmi unikátní a výhodná poloha v těs-
né blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.    Cena: 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
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

Poslední den před pololetním zúčtová-
ním proběhla ve  Střední škole propa-
gační tvorby a polygra� e ve Velkém Po-
říčí tradiční soutěž mladých kadeřníků 
a  kadeřnic, jejíž téma bylo letos více 
než lákavé - Extravagance přehlídko-
vého mola. Soutěže se zúčastnili žáci 3. 
ročníku oboru Kadeřník, tedy 17 dívek 
a 2 chlapci. Role porotců se tentokrát 
zhostili Jaroslav Prouza, Lenka Daks, 
Michaela Kubíková a  Renata Staňko-
vá, kteří dohlíželi na dodržování sou-
těžních podmínek a kvalitu provedení 
účesů. Kritéria jejich hodnocení za-
hrnovala náročnost účesu, kreativitu, 
slušivost, originalitu a  celkový dojem 
v  souladu se zadaným tématem, a  to 
včetně oblečení a  nalíčení modelky.  
Odborná komise se shodla na výsled-
ném hodnocení, po kterém následova-
lo vyhlášení výsledků soutěže a předání 
cen nejúspěšnějším soutěžícím. A kdo 

tedy obsadil nejvyšší příčky? Na prvním 
místě se umístila Lenka Kaněrová, dru-
hé místo obsadila Kateřina Sittová a třetí 
místo vybojovala Adéla Onderčová. 

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby 

a polygra� e Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Extravagance a kadeřnické mládí

VZPOMÍNKA
Dne 19.2. 2016 uplyne 30 let od dne, co jsme se rozloučili 

s naším drahým manželem a tatínkem,

 panem Václavem Rennerem z Jaroměře.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

manželka a děti s rodinami 

 Město Hronov připravilo pro svo-
je občany nový informační kanál SMS 
info. Aplikace je určena pro mobilní 
telefony i  pevné linky. Zájemci budou 
prostřednictvím této služby dostávat 
zdarma informace  např. o  přerušení 
dodávek plynu, vody, data o  silničních 
uzavírkách  atd. 

Projekt SMS info

Nesporné kouzlo genia loci má kostel Sv.Ducha, který najdeme ve směru 
od  Dobrušky do  Orlických hor.  Tato kulturní památka ČR si zahrála 
i ve � lmu Babička. Foto Mirek Brát 

 Městys Nový Hrádek se připravuje 
na  přijetí strategického plánu dlou-
hodobého rozvoje. V  souvislosti s  tím 
bylo realizováno podrobné dotazníkové 
šetření, kterého se zúčastnilo 189 sub-
jektů. Výsledky šetření přinesly mnoho 
zajímavých informací. Namátkou vy-
bíráme... Lidé v městysu   nadprůměr-
ně oceňují  výkon místní samopsrávy. 
Spokojeni jsou s  dopravní obslužností 
i  odpadovým hospodářstvím. Méně 
spokojeni jsou ovšem s podporou pod-
nikání a  sociálními službami. Plných 
96 % obyvatel třídí odpad, 25% obyvatel 
využívá v zimě tamní lyžařský svah atd. 
Každá správně zvolená otázka a získaná 
odpověď pomohou v  budoucnu lépe 
usměrnit aktivity či investice vedoucí 
k  vyšší spokojenosti obyvatel městysu 
s kvalitou  zdejšího života. 

Nový Hrádek v otázkách 
a odpovědích 

GRATULACE
Dne 17. 2. 2016 se dožil náš milý strejda

pan Josef Herden ze Studnic
u Náchoda krásného věku 88 let.

Hodně zdraví, radosti ze života a optimizmu do  dal-
ších let přejí Franta, Pavla, Honza, Pepa, Anička 
- z Batňovic

Omlouváme se za  špatně uvedené příjmení oslavence v  minulém vydání 
novin Echo. redakce

GRATULACE
Dne 20.února 2016 se dožívá v plné svěžesti 90-ti let 

paní Miloslava Dobiášová z Náchoda.
Hodně zdraví  a spokojenosti do dalších let 
přejí syn Jaroslav a dcera Miloslava s rodinami

 Zdeněk Kolínský – rodák z Jasenné
Zdeněk Kolínský, dlouholetý předseda 
místního národního výboru (MNV) 
v Jasenné (od 26. 6. 1979 do 12.9. 1989) 
a  úspěšný předseda Osvětové besedy 
(OB) v  Jasenné (1961-1988) se narodil 
před 90 lety dne  18. ledna 1926 v Jasen-
né  v  rodině krejčovského mistra.  Byl 
to člověk kulturního založení a  dob-
rý organizátor. Deset let pracoval jako   
agilní předseda MNV v Jasenné, kde se 
velmi zasloužil o zvelebení obce. Za své-
ho působení dovedl do zdárného konce 
výstavbu nové mateřské školy se školní 
jídelnou (1973-1981) a nákupního stře-
diska (1980-1986),  zasloužil se i o vydá-
ní dvou  publikací o obci (1980) a škol-
ství (1988).  Přičinil se o nebývalý rozvoj 
kultury během svého 27letého působení 
předsedy  místní Osvětové besedy, kdy 
v 70. a 80. letech zval do Jasenné přední 
české herce, zpěváky a hudební skupiny.   
Tato vystoupení bývala hojně navštěvo-
vána  ze širokého okolí. Osvětová beseda 
dále spravovala místní lidovou knihov-
nu, kapelu OB,  kino a vydávala Jasen-
ský zpravodaj. Zdeněk Kolínský zemřel 
po krátké nemoci na Velký  pátek 2. dub-
na 2010 v nemocnici v Náchodě ve  věku 
84 let a zanechal za sebou hlubokou kul-

turní brázdu ve  veřejném životě rodné 
obce.  Někteří občané na  něho s  úctou 
a  vděčností dosud vzpomínají, ale jsou 
také ti, kteří mu vyčítají přílišnou servil-
nost vůči  komunistickému režimu. Jako 
příklad poslouží sedmičlenná rodina 
soukromých zemědělců, kteří  nesnes-
li  šikanu, která byla připisována právě 
předsedovi MNV a rozhodli se pro emi-
graci do Austrálie, kde žijí dosud.

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno) 

Deset nejzdravějších 
potravin světa

 Když se řekne zdravá strava, mnohým z nás se možná protočí panenky, protože 
si představí drahé suroviny, které třeba ani nejsou běžně k dostání.  Jenže to je 
omyl. Mám pro vás 10 tipů na super zdravé a zároveň � nančně dostupné potra-
viny, které spolehlivě zboří všechny mýty o tom, že zdravý životní styl si mohou 
dovolit jen „někteří“. Mezi hlavními deseti nejzdravějšími potravinami � gurují ta-
kové, které se naprosto běžně vyskytují v našich domácnostech.  A dnes začneme 
top jedničkou – tedy citrony.
 Jeden citron obsahuje více než 100 % denního příjmu vitamínu C, který pomá-
há vyrovnávat takzvaný „hodný cholesterol“ v  krvi a  posiluje kosti. Flavonoidy 
obsažené v citrónech mohou zabraňovat růstu rakovinových buněk, a navíc také 
působí protizánětlivě. Kyselina citronová dále snižuje vylučování vápníku a čás-
tečně pomáhá předcházet vzniku ledvinových kamenů. Citron je údajně jedním 
z  nejlepších léků na  zažívání, protože stimuluje tvorbu žluči. Stejně jako cibule 
zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Možná také nevíte, že citronová šťáva zlepšuje 
chuť, stravitelnost a vlastnosti všech odrůd listové zeleniny, rýže a luštěnin. Takže 
citronům říkáme rozhodně ANO ☺ .

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

1.Citrony

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

B  Ř  E  Z  E  N       2 0 1 6

čtvrtek 3. 3. od 14 hod. 
„CHILE – oknem

 autobusu“ ,
� lm promítne a bude vyprávět

o svých zážitcích  p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 10. 3. od 14 hod.
 „ ETIOPIE – země 

dětí a kávy“ , 
nejen o své práci nám budou

vyprávět p. Magdaléna Švábová 
a p. Viktor Glier;

čtvrtek 17. 3. 
 bude výroční členská schůze 
MO SD od 14.30 v restauraci 

ODAS, Karlovo nám. v Nácho-
dě /od 14h. budou vyřizovány 

příspěvkové známky,  legitimace 
a přihlášky nových členů. 

Na programu: zprávy o hos-
podaření, rozpočtu, informa-
ce o činnosti a program akcí 

na letošní rok, rekreace SD ČR. 

V programu vystoupí Mgr.Kamila 
Sýkorová z Občanského pora-
denského střediska z Hradce 
Králové se svoji přednáškou.         

Společné setkání si prodloužíme 
s pěknou hudbou - zahrají nám “ 

Roušarovci“.
Občerstvení bude zajištěno.

 
Středa  23. 3. od 14 hod.

 „Malé prázdniny v  Římě“,
 � lm pro nás připravil a promítne

p. Vlastimil Čejp;

 čtvrtek 31. 3. od 14 hod.
 „OLOMOUCKO“ ,

 � lm z několikadenního zájezdu 
KVD připravil a promítne 

p. Miloslav Hlaváč.   
                                       

Na naše programy zveme 
všechny zájemce starší 

generace, i když nejsou členy 
Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší čle-
nové výboru MO SD ČR.

Poznámka: zájemci o naše 
zájezdy- přihlášky a zálohy 

budou přijímány v klubovně 
Harmonie 2 vždy v pondě-

lí a čtvrtek po programu 
od 15.30 do 16 hod. Změna 

pro tajný výlet - cena zájezdu 
celkem je 350,- Kč /doprava, 
oběd a vstupy/ bude vybírá-

na s přihláškou.  

 Zájemci o rekreace SD – 
přehled nabídek a informace 

jsou zde ve stejnou dobu. 
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Místo bonboniéry velké gramáže
Věnujte energizující masáže

Masáže u nás uvolňují, posilují imu-
nitu, koncentraci, odstraňují poru-
chy spánku 

PÁNOVÉ POZOR! 
MDŽ SE VRACÍ…

ZKUSTE TO S DÁRKEM TROCHU 
JINAK, NEŽ PŘED LETY…

VĚNUJTE DÁRKOVÝ 
POUKAZ NA NAŠE MASÁŽE!

Masáže na automatických 
masážních lehátkách 
CERAGEM MASTER V3

Dárkové poukazy v prodeji! 
Zaváděcí ceny do 30.6.2016

Jadeit – relaxační centrum najdete 
v Krámské ulici v Náchodě (naproti re-
dakci novin ECHO), tel. 606 415 501, 
www.jadeit-relaxcentrum.cz

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
605 987 540
725 317 668
603 500 339
731 915 130

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Podnikání nemá hranice 
Inzerujte v Polsku. Tel 602 103 775

NESTIHLI JSTE NAVŠTÍVIT MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM 
A STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLU ÚPICE?

Nyní máte další šanci navštívit naši školu v době školního vyučování. 

Pro školní rok 2016 / 2017 budeme přijímat žáky do těchto 
oborů – denní forma vzdělávání

Kód oboru Název oboru Forma studia Ukončené 
vzdělání

Předchozí 
vzdělání

79-41-K/81 Gymnázium denní - 8 roků střední s MZ pátá třída ZŠ

79-41-K/41 Gymnázium denní - 4 roky střední s MZ devátá třída ZŠ

68-43-M/01 Veřejnosprávní 
činnost

denní - 4 roky střední s MZ devátá třída ZŠ

Veškeré informace najdete na našich 
webových stránkách: www.gymsos-upice.cz 
(včetně informací k přijímacímu řízení). 
Tel.: 499 881 275.
Rádi uvítáme nové studenty 
Vedení školy

V roce 1775 se v našem regionu 
udála slavná selská rebélie, kterou 
vedl rychtář ze Rtyně v Podkrko-
noší  Antonín Nývlt – Rychetský. 
Jeho sochu (viz. i detailní foto) 
najdeme u rtyňského areálu Na 
Rychtě, který zahrnuje historickou 
budovu rychty, rychetskou konír-
nu a kino. 
 Foto Mirek Brát  
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

* Mám mapu a  chuť jet na  výlet. Poje-
deš se mnou? 49- letá/165. Ozvi se. Tel.: 
606 847 418

* Pronajmu byt 2+1, 58 m2 ve  Rtyni 
v  Podkrkonoší. Byt po  celkové rekon-
strukci. Nájem 4500 + platby. Vratná kau-
ce. Tel: 608 447 850
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 53 m2. Tel. 
774 311 404 , RK nevolat. Cena: 990 000,- Kč
* Rozvedená žena koupí menší byt v Ná-
chodě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují 
v Havlíčkově ulici. Po rekonstrukci - plas-
tová okna, ústřední vytápění, nové rozvo-
dy el., nová koupelna. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 1 149 000,- Kč
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům 
v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 
775 777 073
* Pronajmu byt 1+1 38m2 v  Náchodě 
u nemocnice jedné pracující osobě. Tel. 
777 021 798
* PRONAJMU pěkný, kompletně zaří-
zený byt 1+1 v N. Městě n. Met. I. patro, 
balkon, internet. Celkový nájem 6.500,- 
Kč. Vhodný pro 1-2 osoby, pouze slušným 
podnájemníkům. Požaduji jistinu ve  výši 
dvou nájmů. Volný ihned. Tel.: 737 902 160

* Pronajmu byt na  náměstí TGM 
v  Náchodě, 2+kk cca 60 m2. Tel. 
608 730 881

* Pronajmu byt 1+kk Náchod. TEL.: 
777 966 190, 730 527 252
* Pronajmu byt 1+1 Nové Město nad 
Metují-Malecí. Dlouhodobě solidnímu 
zájemci. TEL.: 608 211 090
* Dlouhodobě pronajmu zařízený, slun-
ný, zděný byt 3+1 balkon, sklep, možno 
i garáž ve 2 NP v Č.Kostelci-Lhota. Ihned 
volný. Kauce 10000, cena 8000 včetně 
energií. Tel: 724 125 917

* Prodám byt 3+1 v  Náchodě - Na  Ha-
mrech, v  O.V., 3 patro, RK nevolat! Tel. 
777 581 452
* Prodám DB v  Bezděkově n. Met. 
3+1+balkon komora sklep. nové topení, 
stoupačky, plast. okna. obč. vybavenost 
v místě. Cena 650000,-Kč . Tel 608 310 075
*Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 
1457, 1+1, nájemné 4000 + služby 2500, 
byt 3+1,nájemné 5000 + služby 3500, (po-
dle počtu osob), elektriku si hradí sám 
nájemce. Tel: 775  061  233, email: faifr@
seznam.cz
* Pronajmu přízemní byt - apartement 
v  zahradě, 40 m2,Náchod, nájem 4500,-
Kč + 1200,-Kč záloha na  energie. Tel. 
777 737 127
* Sháním ke koupi byt nebo dům na Ná-
chodsku. Platba hotově. Spěchá!. TEL.: 
606  655  971. Předem děkuji za  nabídky. 
RK nevolat

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 70 
m2 v OV v klidné části Nového Města 
n. M., nedaleko centra. Byt je po čás-
teč. rekonstrukci - nová okna, izolace, 
stoupačky. Cena 1.300.000,-Kč. TEL.: 
602 462 397

* Pronajmu byt 1+kk 37 m2 na SUN Ná-
chod. Nájem + služby 5.500,- Kč + el. + 
kauce. TEL.: 602 462 397
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V  NÁCHODĚ. Nabízíme k  prodeji nad-
standardní družstevní byty v  Náchodě 
v nízkoenergetickém bytovém domě Dis-
pozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 až 3+kk
Byty jsou částečně zařízené a  připrave-
né k  okamžitému nastěhování. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhrad-
ně ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072
* Prodám garáž v  Úvozu mezi hor-
ní a  dolní nem. V  Náchodě. TEL.: 
608 749 039
* V Náchodě a okolí sháním domek nebo 
byt 3 + 1, možno též trvale obyvatelnou 
chalupu. Tel.:608 245 634
* Prodám stavební pozemek 2500 m2 
na  okraji obce Dolní Radechová. Cena 
990 000,-Kč. TEL.: 608 66 77 30

* Pronajmu prodejnu v  Náchodě 
na Masarykově náměstí, 60 + 40 m2. 
Tel. 608 730 881

* Pronajmu 2 prodejny v  Hronově, 
Jiráskově ulici 196. Tel. 777  347  577, 
732 177 304
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN. DOBRÁ ADRESA NÁJEM-
NÉ 3.200,- Kč ; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC 
a  kuchyňkou k  dispozici. Velikost 28 
m2a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* 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 zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám palivové dříví - suché i syrové.
Černčice a okolí. TEL.:776 327 208
* Prodám bubnovou sekačku na vysokou 
trávu. Málo používaná. TEL.: 608 749 039
* Prodám litinová kamna na uhlí i dře-
vo (š.53 cm, hl. 35 cm) v  dobrém stavu. 
Vhodná na chalupu, možno na nich vařit- 
Cena dohodou. TEL.: 603 374 471
* Prodám novou postel + noční stolek 
- smrk masiv- vč. roštu ale bez matrace, 
rozměr pro matraci 200 x 90 cm. TEL.: 
604 437 128
* Prodám vykrmená prasata, cena 40 Kč/
kg, tel. 776 191 392

* Prodej palivového dřeva 550,-Kč/
m3 i s dovozem, s vlast. dovozem 480,-
Kč/m3. TEL.: 702 611 187

* Prodám pásovou pilu t. v. litinová, ná-
klopní stůl. TEL.: 604 437 128
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám pianino PETROF, event. odve-
zu, naladím. Tel. 775 328 366

* Koupím LEVNĚ trubkové a HAKI le-
šení. TEL.: 776 327 208
* Koupím garáž v  Náchodě na  Plho-
vě u  koupaliště nebo Příkopech. TEL.: 
604 437 128

BYTY

SEZNÁMENÍ

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 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 vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nabízím vedení účetnictví
v oblasti Nového Města nad Metují

tel.: 736 780 357
e-mail: uctojarojeja@centrum.cz

MÁTE PROBLÉM S PC
 NEBO NOTEBOOKEM?

Konzultace, optimalizace, zrychlení, odvirování, 
instalace, analýza TCP/IP provozu.
Možná i dlouhodobá spolupráce. 

**Diskrétně a rychle!** 
Volejte Po-Ne od 17-23hod, 

Červený Kostelec a okolí.  Tel: 773 868 650

Dopravní � rma přijme řidiče 
pro MKD, praxe min. 2 roky, dobré 
platové podmínky,víkendy doma. 

Info 602 158 418

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

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.



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
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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

N. Město n/M-Nadst. zrekonstr. RD u náměstí, histor. část, s 3 byty, poz. 522 m2 ..........4,9 mil. Kč
Lipí u Náchoda-nízkoenerg. domy (4+kk-5+kk), (106-123 m2), zimní akce ...............1.100.000,- Kč
N. Město n/M-Dvougener. RD,..3.290.000,-Kč, nebo pronájem bytu  (3+1), ........... 6.500,-Kč/měs.
N. Město n/Met.-pronájem komerč. prostor v centru města (od 60 m2), .........cena od 3.000,-/měs.
N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží, půda k vestavbě, poz. 601 m2 ...............1.070.000,-Kč
Náchod-Rekonstruovaný, zděný byt 3+kk, OV, 66 m2, balkon, 6NP ...........................1.250.000,-Kč
Slavoňov u N. Města n/M-Chalupa po část. rek., poz. 451 m2, půda k vestavbě ..........690.000,-Kč
Č. Skalice-Starší RD 4+1 s garáží, možná vestavba, zahrada (624 m2), .......................890.000,-Kč
Božanov u Broumova-Zděná chalupa k rekreaci i trv. bydl., část. rekonstr., ..................920.000,-Kč
Horní Kostelec-RD 5+1 po rekonstr., s garáží, možnost vestavby, poz. 2.100 m2 ....2.550.000,- Kč
Trutnov–centrum-Byt 2+1 OV (62 m2) s balkonem, plast. okna, ihned volný, ...............895.000,- Kč
Starostín u Meziměstí-Novější RD, 2 NP byt 2+1, 1 NP pokoj s krbem, kuchyň ...........890.000,-Kč

NÁCHODSKO
776 353 038

Tělovýchovná jednota Sokol ve  STARKOČI

Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
který se koná v neděli 

 6. března 2016  od 13.30 hodin
 v sokolovně ve STARKOČI
Občerstvení pro děti i dospělé  
zajištěno - Vstup dobrovolný 

K tanci a poslechu bude
  hrát reprodukovaná hudba

Připravena je tradiční soutěž o nejlepší masku, 
pro větší a menší děti velké množství soutěží 

všeho druhu a závěrečná dětská tombola!
Každé dítě do 14 let obdrží 
zdarma malé občerstvení!

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 10. 3. 2016

mob. 736 763 929

nutno

objednat

Přijmeme TRUHLÁŘE
do malého kolektivu pro zakázkovou

 výrobu nábytku na Náchodsku
TEL.: 604 437 128

Truhlářství Vojtěch 
přijme TRUHLÁŘE

na hlavní pracovní činnost 
popřípadě i brigádníka.

Kontakt: 
776 038 937,  608 038 901

email:
svatoplukvojtech@seznam.cz

* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotogra� e, reklamní 
fotogra� cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, ob-
razy, porcelán, vše staré. V případě zá-
jmu vyklidím Vaši nemovitost. Dobře 
zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek do r. 1970. TEL.: 
722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, medaile, 
pohlednice a známky. TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj.. vláčky 
TT, HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj. papírový materiál, ban-
kovky, 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 56 49 30

* Nabízím pomoc v  domácnosti, všech-
ny běžné práce, čas dle domluvy. Tel.: 
603 326 033

* Nabízím zednické práce a různé jiné 
řemeslnické práce. TEL.: 702 611 187

* Přijmeme pracovníky - ženy, muže i se-
niory na rozvoz a prodej knih. Výdělek: 
10 - 20 000,-Kč. Pracovní doba cca 5 ho-
din/den. Tel. 777 803 359
* Hledáme paní na  občasný úklid byto-
vých prostor Náchod. Mobil 603 217 100
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu ,sklep 
,hospodářské stavení atd. Nemovitost tím 
připravíme kompletně k  prodeji či rekon-
strukci.Individuální přístup ke každému zá-
kazníkovi vždy až na místě Tel.: 777 200 126

*PŘIJMU ošetřovatele-ošetřovatelku 
skotu, stájníka. ŘP sk.T. Ubytování 
možné. Požaduji dobrý vztah ke zvířa-
tům, pracovitost, zodpovědnost. Nabí-
zím perspektivní práci, dobrý kolektiv 
a solidní jednání. Volejte 608 523 074

* Prodám KAWASAKI 250 a  CROSS , 
r.v.2008 v dobrém stavu + výbava. TEL.: 
604 437 128
* Prodám Chevrolet Spark, stáří 9 let, 
super stav, garážované a  velmi úsporné 
auto (obsah 798 ccm), najeto 44 200 km, 
včetně další sady disků kol - letní a zim-
ní pneu. Cena 59  000,-Kč. Volejte 
603 510 371
* Prodám Renault Scenic RXE 1,6 16V 
r.v. 2000, první majitel v  ČR, najeto 
285 000 km, STK 5/2016, dobrý stav, za-
chovalý interier. Odhadní cena 25  000,- 
Kč, při rychlém jednání 18 000,- Kč. Jaro-
měř Mob.: 739 427 331

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

KOUPÍM



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

 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
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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

» Montáž všech druhů krytin
» Pokrývačské, klempířské a tesařské 

práce
» Opravy a renovace eternitových-

střech
» Montáž střešních oken
» Nátěry žlabů a plechových střech
» Opravy a stavby komínů
» Výškové práce pomocí horolezecké 

techniky
» Cenová nabídka zdarma

Tel.: 605 435 350
www.strechynachodsko.cz 

Borsovo 
energetické
okénko 118.

(pi)

Vážení a milí čtenáři mého okénka,
Novela energetického zákona účinná 
od  1.1.2016 de� nuje nově pro Vás 
jako spotřebitele možnosti odstou-
pení a výpovědi od smluv s dodava-
telem energií .
Par.11a odst. 2 nám říká, že je-li 
smlouva uzavřena distančním způ-
sobem / korespondenčně, elektro-
nicky, telefonicky / nebo je uzavřena 
mimo obchodní prostory dodavatele 
,může zákazník / spotřebitel – fyz. 
osoba s datem narození – lidově „ob-
čan“ / odstoupit od smlouvy 14 dní 
od  jejího uzavření / toto platí i  pro 
dodatky ke stávajícím smlouvám /
Par. 11a odst.3 nám říká, že je-li 
smlouva uzavřena distančním způ-
sobem / korespondenčně, elektro-
nicky, telefonicky /nebo je uzavřena 
mimo obchodní prostory dodava-
tele, může zákazník / spotřebitel – 
fyz. osoba s datem narození – lido-
vě „občan“ / vypovědět smlouvu 
ve  lhůtě nejdéle do 15 dnů ode dne 
zahájení dodávky. Výpověď začíná 
běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po doručení výpovědi doda-
vateli. Toto ustanovení se nevztahuje 
na dodatky ke stávajícím smlouvám.

Pokud si nejste jisti, jak , co a kdy 
udělat, pokud budete chtít pora-
dit, stavte se u nás na pobočkách, 
kde Vám vyškolený personál rád 
poradí…
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s. 
ing.  Jana Nesměráka, kancelář Hu-
sovo náměstí 22, Česká Skalice, Tel: 
731 508 654, e-mail: mbors.optima-
lenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., Tyr-
šova  61,  Náchod, tel. 491 204 001 : 
TEL.: TOMANOVÁ 702  173  037, 
Hofmanová 607  007  927, Kum-
prechtová 601  354  385, e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634,  Trutnov, tel. 491 204 002
Tel: Fischerová  727  811  397, 
Tláskal  777 201 177 , 
Nováková  730 897 101, 
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., Ha-
vlíčkova 1496, Rychnov nad Kněž-
nou, tel. 491 204 004
TEL. Novotný  727  850  658, to-
mas.novotny@armexenergy.cz 

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” 

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.

• 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

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Hledají  domov
ŠMUDLA - asi 8letý pejsek, kterému 
zemřela panička. Šmudla se ocitl sám 
v domě. Nikdo z příbuzných se o něho 
nechce postarat, z  toho důvodu mu 
hledáme domov, nejlépe v domku se za-
hrádkou. Šmudla je moc hodný a milý. 
Pomalu se rozkoukává, takže potřebuje 
jen čas, aby si na nové prostředí zvykl.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

KELLY - 2letá fenečka, která žila 
v  nevhodných podmínkách. Je to 
mazel s obrovským srdcem. Kelly je 
očkovaná, čipovaná a kastrovaná. 

 Jaroměř, Česká Skalice  a  Ná-
chod založili dobrovolný svazek 
obcí s  názvem Kladská stezka, je-
hož cílem je vybudování trojice 
cyklotras. Jednou z  nich by měla 
být i cyklostezka  po  celém obvodu 
přehrady Rozkoš. 

Cyklostezka kolem 
Rozkoše  Již nyní si můžete poznamenat 

do diářů termín oblíbených Veliko-
nočních trhů v  Hronově. Proběh-
nou zde 13. března. Velikonoční 
zboží  i  tradice zaplní nejen tam-
ní sál J.Čapka včetně předsálí, ale 
i podstatnou část centrálního hro-
novského náměstí. Chybět nebude 
ani doprovodný kulturní program. 

Velikonoční trhy

 Destinační společnost Branka 
o.p.s. připravuje pro letní turi-
stickou sezónu 2016 řadu novi-
nek. Jednou z  nich bude i  mož-
nost navštívit cyklobusem nový 
turistický cíl v  Kladském pome-
zí – měděný důl Bohumír. Spolu 
s  polskými partnery  připravuje 
Branka i projekt zážitkového ces-
tovního ruchu. Ovšem, pokud 
projekt uspěje, bude realizován 
o něco později, a to v letech 2017 
– 2019. Těšit se můžete i na letní 
vydání turistických novin, jejichž 
hlavním tématem tentokráte 
bude 150. výročí prusko rakous-
ké – války L.P. 1866.   

Cyklobusem 
do dolu Bohumír

Montér ocelových konstrukcí
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, Svářečský průkaz, Práce ve výškách, 
pracovní � exibilita 
Nabízíme: Dobré pracovní zázemí, mobilní telefon, notebook, dobré pla-
tební podmínky – motivace od vykonané práce

Elektrikář junior
Požadavky: elektrikář slabo i silno - proud ( i absolventi oboru) po vyučení 
elektro s maturitou – praxe v oboru výhodou, pracovní � exibilita
Nabízíme: dobré pracovní zázemí, zajímavou práci v oblasti automatiza-
ce vodohospodářských staveb, mobilní telefon, notebook, dobré platební 
podmínky – motivace od vykonané práce

Obchodní zástupce
Vytváření elektro nabídek a položkových rozpočtů, vytváření projektů elektro
Požadavky: dobré komunikační schopnosti, znalost PC – o�  ce, pracovní 
� exibilita, řidičský průkaz skupiny B, maturita v oboru elektro, praxe v oboru 
výhodou
Nabízíme: dobré pracovní zázemí, zajímavá � exibilní práce, mobilní telefon, 
notebook, dobré platební podmínky – motivace od vykonané práce

Lokalita: okres Náchod
Kontakt: Petr Šplouchal 773 495 394

Pavel Ulrych  608 455 586  ulrych@pp-pohony.eu

PP - POHONY, s.r.o., 
Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

Barokní mariánské sousoší zdobí hronovské centrální náměstí již od roku 
1725. Zhotoveno bylo díky � nančnímu daru zdejších rodáků. Zajímavostí 
je, že na podstavci se nachází čtyři sochy světců – Bedřicha, Václava a Zik-
munda. Čtvrtý světec je historikům neznámý.  Foto echo 
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

PŘIJMEME DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU

PROVOZOVNA NÁCHOD/BROUMOV

AUTOMECHANIK
LAKÝRNÍK
AUTOELEKTRIKÁŘ
POŽADUJEME: 
•  Praxe v oboru
•  Bezúhonnost
•  Flexibilita

NABÍZÍME: 
•  Adekvátní platové ohodnocení
•  Zázemí stabilní společnosti
•  Slušný přístup

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 
půjčit peníze?

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Ve  spolupráci s  agenturou Pragokon-
cert Bohemia a.s. jsme pro vás připra-
vili soutěž o  vstupenky na  divadelní 
představení Dívčí válka, které je jednou 
z nejúspěšnějších a nejhranějších diva-
delních her v České republice. Předsta-
vení se uskuteční ve  středu 23. března 
2016 v 19.00 hodin v  Jiráskově divadle 
v  Hronově. Autor divadelní hry Dívčí 
válka František Ringo Čech říká: „Dívčí 
válku jsem psal – tak říkajíc – českému 
národu „na míru“, jde především o jemu 
blízký styl humoru a oblasti, kterých se 
dotýká ( erotika, politika ). Navíc jde 
o odpočinkový žánr, v jehož rámci při-
nášíme hodokvas těch nejkrásnějších 
žen,  kterými naše zubožená vlast dispo-
nuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám 
– tak Bůh vynahrazuje svým milým Če-
chům neúspěchy v tržní ekonomice.“ 

Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Moj-
mír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich Na-
vrátil, Roman Skamene, Petr Jablonský, 
Petr Martinák, Evžen Hájek, Bedřich 
Maruštík,  Martina Šťastná, Anna Kade-
řávková  a další.
Soutěžní otázka: Jak se v pověsti o Dív-
čí válce jmenovala velitelka, která vedla 
dívky a  ženy v  boji proti mužům? A- 
Xantipa, B – Vlasta, C – Šárka. 

Správnou odpověď posílejte do 11. břez-
na na  e-mail: redakce@novinyecho.
cz, do předmětu zprávy napište: Soutěž 
Dívčí válka. Pro zrychlení komunikace 
můžete uvést i mobilní kontakt na vás.
Správné odpovědi slosujeme. Tři výher-
ci obdrží vždy po  dvou vstupenkách, 
které pro ně budou rezervovány v  po-
kladně Jiráskova divadla.   

Soutěžte s ECHEM  a vyhrajte vstupenky 
na Dívčí válku!

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Sport je zábava. 
Ricochet je sport!

Kontakt:
T: 702 189 414, 491 204 029
E: andrea.kulichova@manpower.cz

www.manpower.cz

NABÍRÁME
pro Škoda Auto
Kvasiny
Operátor výroby 
v provozech svařovny, 
lakovny nebo montáže

Nabízíme:
• výdělek až 26 800 Kč hrubého 

měsíčně
• ubytování zajištěno 

s příspěvkem
• svozové trasy ze směrů Králíky, 

Náchod od března 2016

 Degustace několika stovek vzorků domácích slivovic, hruškovic a dalších pálenek 
proběhne 5. března 2016 v kulturním domě v Havlovicích od 13 hodin. K dobré 
náladě přispěje nejen možnost z obdrženého památečního pohárku zcela zdarma 
okoštovat neomezené množství hodnocených vzorků, ale i  bohatý kulturní pro-
gram a  vystoupení hradecké a  kostelecké cimbálové muziky, Klapeta z  Náchoda 
a Tragačnic z Kyjova.  (kp)

Košt slivovice

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
Víkendy s náchodskými pivními speciály, 

19.– 20.2. točíme Weizenbier a Polotmavou 13° 

Nákládaný hermelín, marinovaný bůček,
 domácí chipsy…

VOLEJTE TEL: 608 824 331
www.elkohotel.cz

NOVÉ 
SÝRY - 
NOVÉ 
CENY

Přijďte si k nám nakoupit mimořádné sýry za skvělé ceny!
Sýrárna a  Mlsárna Eduška.  Hrašeho 26, Náchod. Tel. 608 878 910,

e – mail: mlsarnaeduska@seznam.cz, 
otevírací doba: po – pá: 10 – 17 hod., so 9 – 12 hod. 

 Únor patří v  České Skalici již 
tradičně ke vzpomínkové slavnos-
ti na  spisovatelku Boženu Něm-
covou. A  tak se i  tento únor sešli 
na  tamním Husově náměstí ob-
čané, aby vzpomněli na  slavnou 
autorku knihy Babička, která se 
narodila v  únoru 1820. Shromáž-
dění se zúčastnila i   předsedkyně 
Společnosti Boženy Němcové paní 
Helena Ducháčová.   

Vzpomínka na 
Boženu Němcovou


