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OtevĜeno:
PO – PÁ 9:00 –17:00
SO
9:00 –11:30

- až 70% z objemu Vašich závazků
Vám PROMINE SOUD
- garance úspěšnosti i pro
PODNIKATELE
info@bezexekuci.cz

tel.: 725 280 848

Náchod, roh ulic Volovnice a Hurdálkova

Den „D“
NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
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
www.myhaus.cz
Na Kozinku 13, 549 31 Hronov
www.vsmix.cz
Tel.: 774 701 717
e-mail: info@vsmix.cz

Den „D“ vypukne ve vile Čerych
v České Skalici v pátek 14. října,
kdy můžete v kavárně od 16 hodin
ochutnat dýňové speciality, hlasovat
o nejhezčí obrázek, tvořit s dětmi
v dílně a nakonec si projít osvětlenou stezku zahradou. Jsou vítány jakékoli přebytečné tykve všech barev,
velikostí a tvarů, například i okrasné dýně, cukety nebo patisony. (r)

Z kasáren
do pevnosti

Minulost
Známé osobnosti a přítomnost
ve vile Čerych
je tématem výstavy kreseb

V pevnosti Dobrošov se 28. října
(od 10 do 16 hodin) uskuteční zajímavá akce Z kasáren do pevnosti.
Těšit se můžete na zbraně a vybavení
vojáků z dob 1. republiky či prezentaci věcí denní potřeby. Vyzkoušet si
můžete i bojový poplach v bunkru,
zkusit, kolik váží plná polní či vystřelit si ze vzduchovky, hodit granátem… Jen v tento den bude navíc
vystaven v expozici ojedinělý model
německého železničního kanónu
DORA v měřítku 1:72. Doprovodí ho
povídání o německých tajných zbraních. Srdečně zvou pořadatelé. Jednotné vstupné činí 40,-Kč.

V pondělí 10. října od 16 hodin
můžete zasednout k přátelskému
setkání s Michalem Horáčkem, 12.
října přijďte objevit s Blankou Junovou svou jedinečnost a naučíte
se ji využít v každodenním životě.
V pátek 21. října se ve Vile Čerych
dozvíte zajímavosti o Vietnamcích a s RNDr. Huu Uyen Pham,
CSc., podnikatelem a zástupcem
vietnamské menšiny v Radě vlády,
a RNDr. Milanem Pospíšilem, tajemníkem Rady vlády pro národnostní menšiny, můžete na dané
téma diskutovat.
(red)

členů
Spolku neprofesionálních výtvarníků z Nového Města nad Metují. Výstava jejich prací je až do 31.
října umístěna v Městské knihovně
v Novém Městě nad Metují – Komenského sále. Vstup je volný.

Hubertova jízda

Posláním speciálních skupin hasičů – lezců je jakákoli záchranná činnost.
Rozsah jejich zásahů je opravdu široký. Jde o záchranu uvízlých horolezců
na skalách, jeřábníka z kabiny jeřábu, parašutistů, kteří přistáli na stromech
nebo drátech vysokého napětí, evakuaci osob z budov při požáru, kdy nelze
použít běžné evakuační cesty, vyprošťování osob ze studní, šachet nebo výkopů, záchranu cestujících na lanovce apod. Prezentaci hasičů – lezců pro vás
fotoaparátem zachytil Josef Pepa Voltr.

Přátelé koní Jetřichov pořádají 15.
října Hubertovu jízdu, kterou se
rozloučí s letošní jezdeckou sezónou. Kde? Na louce za hájovnou
v Jetřichově. Součástí akce je i zábava v tamním kulturním domě se
skupinou Mamut s.r.o.

Ministerská návštěva ve firmě Batist
v Červeném Kostelci
Při návštěvě v Královéhradeckém kraji se zastavil ministr financí Andrej Babiš u výrobce

zdravotnického materiálu firmy
Batist Medical, kde ho přivítal
generální ředitel Tomáš Mertlík.

Ministr financí si prohlédl závod,
ve kterém pracuje přibližně 300
zaměstnanců. Zajímal se o aktivity této rodinné firmy. „Ano, pobočky máme v České republice,
dále i na Slovensku, Polsku a nově
jsme otevřeli pobočku v Německu, jinak dodáváme do 20 států
světa,“ pochlubil se generální
ředitel Tomáš Mertlík. Babiš se
podíval i do výroby, kde pobesedoval se zaměstnanci. „Jsem velmi rád, že se firmám na Náchodsku daří a jsou v dobrém stavu,“
dodal ministr financí. „Setkání
bylo ve velmi příjemném duchu,“
uvedl po odjezdu generální ředitel firmy Batist Medical Tomáš
Mertlík.
(DN)

Průzkum náchodského podzemí
V Náchodě byly tento týden realizovány první průzkumné vrty, které
mají za cíl rekognoskaci legendami
opředeného dávného náchodského
podzemí. Město Náchod podpořilo
projekt amatérského badatele pana
Jaroslava Faltyse, který se v katastru
okresní metropole dlouhodobě snaží
prokázat existenci podzemních středověkých prostor a chodeb. Průzkum
je realizován s maximální šetrností
a v žádném případě nenahrazuje standardní archeologické postupy. Z tech-

nického hlediska se jedná o použití
dlouhého tenkého vrtáku. Do vyvrtaného prostoru bude ve druhé fázi
průzkumu spuštěna speciální kamera,
která pořídí fotodokumentaci. Průzkumné vrty by měly být realizovány celkem na čtyřech místech, které
označil badatel Faltys. O výsledku
průzkumu vás budeme na stránkách
ECHA samozřejmě informovat. Snímek z prací na vrtu v lokalitě parku
za hotelem U Města Prahy. V popředí
badatel Jaroslav Faltys. Foto ECHO
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VZPOMÍNÁME
Dne 9. 10. 2016 by oslavil 65. narozeniny

pan Milan Bjel
z Teplic nad Metují.
Náhle zemřel 8. 7. 2011.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

e-mail: echo@novinyecho.cz

Ve Valu u Dobrušky si 15. října
dají dostaveníčko milovníci koláčů,
sladkých dezertů i slaných zákusků.
Právě v těchto kategoriích zde devátým ročníkem proběhne Pohořské koláčkové klání. Chcete – li jej
navštívit, nařiďte si budíka na dvanáctou hodinu polední.

Dne 13. 10. 2016 uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn a tatínek,

pan Vladislav Kosina,
dlouholetý zaměstnanec městského divadla.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná maminka a syn Tomáš

VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2016 uplyne pět let,
kdy nás navždy opustil

pan Zbyněk Ringel
ze Slavného.
Stále vzpomíná rodina

V Polici nad Metují připravují
novou vyhlášku upravující noční klid. Součástí tohoto konání je
i internetová anketa na oficiální
webové prezentaci Police nad Metují. Cíl je jasný: Získat od občanů
zpětnou vazbu na téma, v poslední
době hodně diskutované problematiky, municipálních regulativů pro
dobu nočního klidu. Česky řečeno:
Upravit stávající vyhlášku či nikoli.
Dodejme, že vyhlášku schvaluje vrcholný orgán samosprávy – městské zastupitelstvo.

Kupte si kohouta!
V rámci 13. Krajské výstavy
drobného zvířectva v Jaroměři (14.15.10.) bude fungovat i nákupní trh
kohoutů. Pořadatelem akce je Český svaz chovatelů, Krajské sdružení
KHK.

Hudební festival
F. L. Věka

Policie ČR je vybavena technikou, která umožňuje zásahy nejen na souši, ale
i na vodě. Tak například na přehradě Rozkoš bude policie používat pro hlídkovou
i zásahovou činnost speciální člun (viz. fotografie). Jedná se o plavidlo s extrémně
nízkým ponorem, kterému nevadí ve vodě ponořené předměty (stromy, kořeny), jež
by člun běžné konstrukce dokázaly poškodit.
foto Josef Pepa Voltr

Čtenáři děl A. Jiráska i diváci u televizních obrazovek (díky
úspěšnému televiznímu seriálu)
vědí, že k životu národního buditele F. L. Heka z Dobrušky (v literárním podání jmenovaného jako
F. L. Věka) neodmyslitelně patřilo
muzicírování. Nepřekvapí tak, že
existuje i Mezinárodní hudební
festival F.L.Věka. Jedná se o festival klasické hudby s koncerty
v Dobrušce, Opočně a Novém Městě nad Metují. V rámci tohoto festivalu se jeden z koncertů uskuteční
i 16. října na Zámku rodiny Bartoň
– Dobenín v Novém Městě nad Metují. Na programu budou díla W. A.
Mozarta, A. Dvořáka, J. Brahmse
a dalších velikánů hudby.

Regionální výrobky z Kladského pomezí mají svou
ochrannou známku
Kladské pomezí se nyní řadí mezi
regiony s vlastní ochrannou známkou Regionální produkt - KLADSKÉ
POMEZÍ. Hlavním cílem je podpora
místních výrobců a propagace regionu Kladské pomezí. Jedná se o ocenění výrobků za čas a péči, která jim

je při výrobě věnována, za myšlenku,
která mu byla vdechnuta a za původ
z regionu Kladské pomezí.
Prvním certifikovaným výrobcem
Kladského pomezí se staly bylinné sirupy Camellus, které se vyrábí v Červeném Kostelci. „Velmi si

vážíme, že jsme dostali tuto příležitost a mohli se stát prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí. Věříme, že nám označení našich
výrobků značkou Regionálního
produktu Kladské pomezí pomůže nejen k lepšímu prodeji daného
výrobku, ale i k lepší osvětě o našem regionu a jeho nabídce,“ řekl
manažer marketingu společnosti
Pro charitu Červený Kostelec David
Wagenknecht.
Ve čtvrtek 22. září proběhlo
v prostorách náchodského Hotelu
U Beránka první setkání certifikační komise, aby udělilo značku
Regionální produkt - Kladské pomezí výše zmíněným bylinným sirupům Camellus a také bytovým
dekoračním doplňkům paní Lýdie
Birkeové Mrázové. Certifikační
komise bude dané výrobky schvalovat dvakrát do roka a v případě
zájmu naleznete bližší informace
na www.kladskepomezi.cz.
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Koláčkové klání

Anketa
o nočním klidu

VZPOMÍNÁME

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

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

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 690 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 ............................. 590 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž .................................. 949 000,- Kč

Minirecenze: Nahořany v proudu času
Populárně stylizovanou vlastivědu obce Nahořany na Novoměstsku
zpracovala archivářka a historička
Mgr. Jana Ptáčková ze Státního okresního archivu (SOkA) v Náchodě. Publikaci s bohatou obrazovou přílohou
s názvem “NAHOŘANY v proudu
času“ vydala obec Nahořany vlastním
nákladem. Podnět k vytvoření této zajímavé a první monografie obce Nahořany vzešel od současného pana starosty obce Nahořany Josefa Hlávka..
Zalistujme nyní první recenzovanou
monografií splňující i kritéria na historickou monografii. Tato práce není
založena v kompletu na standardním

chronologickém principu, nevykládá
dějiny v časové, dobové posloupnosti,
ale zejména kopíruje tematické okruhy v místních kronikách, což samozřejmě je také možné a oprávněné,
a především velmi přehledné. Archivářka J. Ptáčková uspořádala obsah
monografie do celkem XIII. hlavních
kapitol respektujících kronikářskou
tematickou klasifikaci. Je to hodnotná, odborně solidní, záslužná i užitečná monografie. Je nesporně přínosem
do regionální historické literatury.
PhDr. Jiří UHLÍŘ (emeritní středoškolský profesor, historik, publicista
a spisovatel)
redakčně kráceno

Deset nejzdravějších
potravin světa

7. Avokádo
Avokádo je plodem hruškovce amerického, stále zeleného stromu, který dorůstá
výšky 16 metrů. Plod má oválný až kulovitý tvar, zelenou až černou barvu. Uvnitř se
skrývá nažloutlá dužina. Uprostřed plodu najdeme dřevnatou pecku, která se nekonzumuje. Mezi hlavní pěstitele patří Florida, Kalifornie, Brazílie a Mexiko. V porovnání s jiným čerstvým ovocem avokádo obsahuje relativně málo vody. Méně ji mají jen
třeba banány. A to znamená, že avokádo je koncentrovaný plod s vysokou nutriční
a kalorickou hodnotou.
Avokádo je zdrojem vitamínů A, C, E, ale i mnoha minerálních látek, jako například hořčíku, fosforu, draslíku či mědi. Tyto plody doporučuje mnoho odborníků při
dietě i přes jeho vysoký kalorický index (na 100 gramů je to až 220 kcal.). Obsahuje
totiž velmi kvalitní tuky jako kyselinu palmovou, linolovou a olejovou.
Avokádo je zásadité a má zvláčňující a ochranný účinek na sliznici. Je ideálním doplňkem stravy lidí, kteří mají žaludeční vředy nebo gastritidu. Představuje důležitou
složku potravy, především pro vegetariány a pro ty, kteří nekonzumují živočišné tuky.
Studie z nedávné doby zkoumala stravovací návyky a zdraví lidí, kteří jedí avokádo. Vědci zjistili, že konzumenti avokáda jsou mnohem zdravější, než lidé, kteří jej
nejí. Co víc k tomu dodat. Avokádu proto říkáme rozhodně ANO.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Jedinečný den pro čtyři školáky
Pátek 16. září se stal šťastným dnem pro čtyři děti ze sociálně slabých
rodin z Náchodska. Díky projektu Kola dětem děti z pečlivě vytipovaných
rodin dostaly svá první kola v životě.
Tak dostala své kolo holčička žijící se
svými sourozenci s otcem samoživitelem. Své první kolo dostal například i chlapeček s dětskou mozkovou
obrnou, pro kterého bylo třeba upravit speciální tříkolové kolo, tak aby
mu pomáhalo v rovnováze. Radost
z kol byla naprosto nepopsatelná.
Svobodu, jen tak se sám projet světem, totiž tyto děti nezažívají zrovna
často. Charitativní iniciativa Kola dětem rozdala za tři roky své existence
již 32 dětských kol. Je jedním z projektů občanského sdružení Vlastní

cestou, o.s., které funguje na rodinné a osobní bázi a díky tomu se
do pomoci zapojí spoustu známých
a přátel, kterým se takový jednoduchý princip pomoci líbí. Jak říká Andrea Radová, zakladatelka projektu:
„Držíme se toho, že pomoci se dá
i jednoduše. Zájemci či skupinka zájemců mohou koupit konkrétní kolo
pro konkrétní dítě. Peníze tak jdou
na kolo do posledního halíře, a to je
lidem sympatické.“
Projekt Kola Dětem
www.koladetem.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Nadnárodní výrobní společnost
hledá zaměstnance na pozici

Očekáváme:
- Dynamickou a kvalitní spolupráci v pracovním
kolektivu
- Ochotu zdokonalovat se na svém pracovišti
- Dobrou fyzickou kondici
- Dvousměnný provoz
- Solidní a slušné vystupování
- Pobyt v Hronově a blízkém okolí

str.

Plavby lodí

Hosti CZ,org.sl.Hosti International GmbH
Havlíčkova 285, CZ-54931 Hronov

OPERÁTORKA VÝROBY
(na hlavní pracovní poměr)

Tel./Fax: 491 424 522

Nabízíme:
- Stabilní zaměstnání v rozvíjející se firmě
- Zajímavou práci v dynamickém prostředí
- Mladý a dynamický pracovní tým
- Motivující finanční ohodnocení+zaměstnanecké
výhody

Že je nejhezčí pohled na krajinu
ze hřbetu koně? Zkuste to z paluby lodi! Hradecká paroplavební
společnost s.r.o. nabízí hodinové
víkendové výlety lodí na plavebním
úseku Předměřice – Smiřice. Ani
cyklisty s koly na palubě neodmítají
(přeprava kol je zdarma).
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ŽALUZIE
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
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

Svůj strukturovaný životopis zasílejte na:
e-mail: eliska.razlova@hosti.de
Do předmětu zprávy uveďte poznámku „Operátorka výroby“.

Vyčisti

své tělo!
Poděkuje ti.

Akce platí do vyčerpání zásob!

www.energy.cz

Při zakoupení jakékoliv
kombinace z naší nabídky
získáte ZDARMA produkt
ve stejné nebo nižší hodnotě.

Hosti CZ,org.sl.Hosti International GmbH
Havlíčkova 285, CZ-54931 Hronov

1+1 ZDARMA

Nadnárodní výrobní společnost
hledá zaměstnance na pozici

» CYTOSAN MÝDLO

VEDOUCÍ VÝROBY
(na hlavní pracovní poměr)
Očekáváme:
- Zkušenosti a nadání v technickém směru
- Organizační schopnosti
- Schopnost a zkušenosti s vedením pracovního
kolektivu
- Německý jazyk slovem i písmem na komunikativní
úrovni

» CYTOSAN/CYTOSAN INOVUM
» CYTOSAN FOMENTUM GEL
» CYTOSAN ŠAMPON
» BALNEOL

Nabízíme:
- Stabilní zaměstnání v rozvíjející se firmě
- Zajímavou a samostatnou práci v dynamickém
prostředí
- Motivující finanční ohodnocení+zaměstnanecké
výhody
- Pružnou pracovní dobu
Svůj strukturovaný životopis zasílejte na:
e-mail: eliska.razlova@hosti.de
Do předmětu zprávy uveďte poznámku „Vedoucí výroby“.

Potřebujete
půjčit peníze?
Nabízíme:

HARMONIE REVITAL, Dobrošovská 1017, Náchod
ÚT – ČT 14 – 17 hod., ostatní dle tel. dohody. Tel. 723 577 280

OVOCNÉ A OKRASNÉ ŠKOLKY
• po 10. říjnu zahajujeme prodej širokého sortimentu ovocných
stromků, keřů a záhonových růží
• široký sortiment okrasných dřevin, stromů a trvalek již v prodeji
• dřeviny na živé ploty, včetně thují všech velikostí
Tel.: 603 393 210
www.ovocneskolky.cz
www.zahradyart.cz
Trinnerova 38, 551 01 Jaroměř

Otevřeno
Po - Pá 8 - 16
So 8 - 12

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

www.knauf-kozak.cz

Telefon 774 061 137

výroba • montáž • servis

Roco

doprava a montáž
po celé ČR zdarma

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, 547 01 Náchod

www.gatenachod.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt
životního partnera. Seznamovací
agentura IRENA, Náchod. TEL.:
736 768 114
* Žena 68 let, štíhlá, 165 cm vysoká by ráda poznala muže do 73 let,
vyšší postavy. Záliby tanec, toulky
přírodou - turistika, kolo. Jestli máš
stejné zájmy, izvi se - jen vážně. Tel.
604 437 671

BYTY
*Dlouhodobý pronájem bytu 1+kk
ul. Jugoslávská, 15000 Kč vratná
kauce, 3000,-Kč nájem + inkaso,
volný od října, informace na tel.č.
605 518 209
*Prodám cihlový zrekonstruovaný
byt 2+1 v Červeném Kostelci. Info:
bytCK@centrum.cz, 775 155 669
*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 37 m².
Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena:
595 000,- Kč
*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:
895 000,- Kč
*Prodám zděný byt 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad
Metují v Havlíčkově ulici. Po rekonstrukci - plastová okna, ústřední vytápění, nové rozvody el., nová koupelna. Tel. 777 602 884, RK nevolat.
Cena: 1 149 000,- Kč
*Prodám byt 3+1 v družstevním
vlastnictví v Novém Městě nad Metují na Malecí. Nová plastová okna,
nová elektřina, rozvody vody, obklady v koupelně i na WC. Plocha bytu
je 60 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 1 490 000,- Kč
*Koupím byt 2+1 (3+1) s balkonem v Náchodě-Plhov. POUZE
OD PŘÍMÉHO MAJITELE. Podmínkou je bezbariérový vstup buď
z předního nebo zadního vchodu.
Ne věžáky, nejlépe naproti BUCURU. PLATBA HOTOVĚ. Tel:
607 716 976.
*Prodám DB 3+1 v Novém Městě
nad Metují, ul. Nad Stadionem, 2.
patro. Byt je po kompletní rekonstrukci, lze jej převést do OV. RK
nevolat. Cena 1.600.000 Kč. Tel.:
777 571 271
*Pronajmu byt 2+kk v Bělým
(3 km od Police n.M.) – zařízený,
dohoda. TEL.: 728 951 232
*Prodám DB 3+1 v Bezděkově
n/M. Nová okna, stoupačky, topení, ÚT plyn.Občanská vybavenost
v místě. Cena 625 000 Kč. TEL.:
608 310 075
*Pronajmu byt v Náchodě, ulice
Purkyňova 518, byt 2KK. Nájemné 5800 Kč/měsíc + služby a byt
3KK nájemné 7800 Kč/měsíc +
služby, elektriku si platí sám nájemce. Tel.: 724 100 053, e-mail:
Nov.ilona@seznam.cz
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1
v Náchodě cena vč. energií 5.500 Kč.
Kauce 10.000 Kč. Tel. 775 170 418
* Do osobního vlastnictví prodáme byt 3+1 v Náchodě, Václavická 1716, 4.patro. Cena 890 tis. Kč.
TEL.: 733 131 189

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Koupím byt 1+1, 2+1 v OV v Náchodě. TEL.: 775 328 366
* Prodám nový družstevní byt
3+kk na krásném místě v Náchodě, s vyhrazeným parkováním.
Ihned volný, za cenu 860 tisíc Kč.
kontakt 733 131 189.
* V Náchodě prodám nový družstevní nízkoenergetický byt 1+kk
blízko centra města včetně parkovacího stání. Cena Kč 490 tisíc.
K okamžitému nastěhování. Info
730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt
2+kk v Náchodě - levně. Cena 690
tisíc korun. Nízké provozní náklady. Parkování na vlastním pozemku. Volejte 733 735 709.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okrese Náchod výhradně ve
správě SBD Náchod. Uveďte cenu,
velikost bytu a jeho vybavení, adresu
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt:
gorceous@seznam.cz

NEMOVITOSTI
* Pronajmu DLOUHODOBĚ garáž v centru Náchoda, ulice Komenského. Cena 1000,-Kč/měsíčně. TEL.: 733 735 709
*Pronajmu garáž v Náchodě Bělovsi u Bonata, krajová, 3x6m,
el a voda, 800,- Kč/měs. Tel:
608 480 700

*Garáž k dlouhodobému pronájmu, sídliště Branka, Václavická
1716, Náchod Tel.: 602 399 594
* Pronajmu garáž v Náchodě Úvoze za 800 Kč/měs. Tel. 491 420 544
* Prodám rodinný domek, se zahradou, v okolí Náchoda, (nebo
vyměním za slušný byt + doplatek).
Tel. 607 716 416
* Prodám RD v Dolní Radechové za 690 tisíc Kč. RK nevolat! Tel.
777 077 231
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 m2
na okraji obce Dolní Radechová. Asfaltová cesta až na pozemek. Cena 990 000,-Kč. TEL.:
608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmu skladovací prostory
217m2 v centru Náchoda. Cena
7000,- Kč/měs + energie.
Tel.:
606 951 546 RK nevolat!
* Pronajmu prostory v přízemí
v České Skalici na náměstí, 95 m2,
vhodné na lékárnu nebo podobné
využití. Tel. 604 437 128
*
PRONAJMU
KANCELÁŘ
V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč;
INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě
na Kamenici ve 2. patře s výtahem,
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro
provoz kavárny, jiných obchodních
služeb nebo pohybových aktivit
jako cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici
v Náchodě v I.patře se samostatným
vchodem. Investice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

Tel./Fax: 491 424 522

PRODÁM
*Prodám starší zařízení samoobsluhy + vkladové regály, vybavení
kanceláře, šatny a elektrospotřebiče.
Cena dohodou. TEL.: 606 623 488
*Prodám zánovní nepoužívanou
akumulační nádrž, obj. 1000l, včetně izol. obalu. Pův. cena 22.000,-,
nyní 14.000, Náchod-Vysokov. TEL.:
734 822 633
* Prodám palivové dříví 550,-Kč/
m3 i s dovozem. TEL.: 702 611 187
* Prodám HAKI lešení včetně podlážek. Nutno vidět. Prodám vrátek
(kočka), málo používaný, nosnost
250 kg, dále bojler Tatramat 150 l,
cena 1500 Kč. Prodám travezy 5x12
různé délky 2x 3,10 m a 2x2,10 m,
1x1,9, 2x2,10, účka 2x3,2. Prodám
vzduchovou jehličkovou pemerlici
včetně dlát. Dá se použít na čištění
pískovce a karosérií. Cena 2700 Kč.
Tel. 603 73 57 87
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám závěsné nářadí na traktor plus třetí bod. Dále prodám
jedno zasklen. železné okno („metr
na metr“). Tel. 774 323 390
* Prodám palivové dřevo v metrech
- 900,-Kč/m3. Nové Město a okolí.
TEL.: 776 327 208
* Prodám THUJE SMARAGD
v květináči v. 60-70 cm za 60 Kč, 8090 cm za 80 Kč, 110 cm za 120 Kč. Tel.
604 452 789
* Prodám pianino event. odvezu.
TEL.: 775 328 366
* Prodej pšenice, ječmene a ovsa
za 400,-Kč/q, pytle výměnou, našrotování plus 50,-Kč. Kocourek,
Slavětín, tel. 732 381 524, email
vl.kocourek@seznam.cz

KOUPÍM
*Koupím válcový šrotovník na obilí zn. Rousek, Slavík, Vaněk. Mob:
739 711 628
* Koupím známky Československa
a Rakouska nebo celou pozůstalost
po filatelistovi. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické
materiály. Hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, 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
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Pronajmu zrekonstruované obchodní prostory v Náchodě v řemeslnickém centru. Možnost pronájmu
dvou prostorů o výměře cca 180 m²
(22 000,- Kč/měs.) a 40 m² (9 900,Kč/měs.), vlastní soc. zařízení. Tel.
777 602 884, RK nevolat
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití, navr. cena
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK
NEVOLAT

str.

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty,
aj.papírový materiál, bankovky,
mince, LP desky, CD atd. TEL.:
777 579 920
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

RŮZNÉ
* Provádím zednické a řemeslnické práce, obklady, dlažby, štuky, malby atd. TEL.: 702 611 187
* Přijmeme na rozvoz knih
ženy i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. TEL.:
777 803 359

AUTO - MOTO
* AUTOPOTAHY šité na míru
z kvalitních materiálů (dle výběru) přesně na vaše auto vč.
montáže. Volejte 606 299 945, 491
427 628. K Brodu 391, Náchod Běloves.
*Koupím jakýkoli starší motocykl pojízdný i nepojízdný. Platba hotově. Seriózní jednání. TEL.:
776 327 208
*Prodám z Fordu C max /možno
i na jiný vůz/ 4ks zimní pneu DUNLOP 195/65/R15 vzorek 7mm, najeto 4000km a 4ks disky ALU výrobce
SNR Enzo 6,5 J x15 Hz, vše nepoškozené, doprava dle dohody, foto mohu
zaslat emailem, cena celkem 11000,Kč, mobil 777 788 979, Police nad
Metují
*Koupím karosářské a jiné díly
na staré vozy Škoda a další značky.
TEL.: 774 430 433
Hospoda u Medvěda Bohuslavice

NABÍZÍ ÚTULNÉ PROSTORY
k firemním akcím, třídním srazům,
oslavám či rozloučením.
Domácí kuchyně, šipky, billiard.
Kapacita nekuř. lokál 40 osob,
zahr. 20 osob, sál 250 osob
Hudební aparatura s mikrofony
a projekce v ceně.
Zajistíme DJ,kapelu a další program.
Rozvoz osob po akci.

Tel.: 604 381 520

Potřebujete peníze?

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510
Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

OPRAVY ODĚVŮ
Náchod
TEL.: 736 768 114
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

Rychle, seriózně, jsme tu pro Vás.
Tel. 725 033 101

PENZION PRAJZKO
Husova 223, Hronov vás zve

na POLEDNÍ MENU za 69,od pondělí do soboty,
převážně česká kuchyně
výběr min. ze čtyř jídel

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

KOUPÍM starý nábytek, skříně,
truhly atd... půdní veteš, hračky, obrazy, porcelán, vše staré.
V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost.
Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Středoškoláci pořádali sportovní den
V úterý 20. 09. 2016 proběhl na Stadionu generála Klapálka v Novém
Městě nad Metují již 3. ročník „Sportovního dne“ pro středoškoláky ze

Střední školy a Základní školy,
Nové Město nad Metují, pracoviště Nové Město nad Metují, Broumov a Opočno, kterého se zúčastnilo

BATIST Nej sestřička 2016

Společnost BATIST Medical a.s. ve spolupráci s Davidem Novotným si vás dovolují pozvat na finálový večer již tradiční akce BATIST Nej sestřička , který
se uskuteční 8. října od 19 hodin. Slavnostní večer bude moderovat Štěpánka
Duchková. Výtěžek z akce bude věnován Nadaci Naše dítě, Nadačnímu fondu
Šárky Birke a Farní Charitě ČR. Těšit se můžete na pestrý večer, ve kterém vystoupí řada známých osobností: Marcela Holanová, Michaela Dolinová, Tomáš
Savka, Heidi Janků, Jakub Smolík a další.

Firma Elektro Drapač s.r.o.,
Velké Poříčí 177

140 žáků a který pro ně připravili jejich učitelé.
Po společném nástupu žáci pod
dohledem učitelů a asistentek plnili
připravené disciplíny, jako byl skok
do dálky, skok vysoký, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí, běh
na 100m, běh na 400m, střelba ze
vzduchovky a práce s mapou. Důležité bylo i stanoviště první pomoci, kde si žáci vyzkoušeli resuscitaci.
Krásný slunečný den byl protkaný
soupeřením, snahou dosáhnout co
nejlepších výsledků, ale i vzájemnou
pomocí jednotlivých účastníků.
Při závěrečném nástupu už jenom
všichni zhodnotili vydařený den
a samozřejmě dosažené výsledky.
Závěrečný pokřik „Sportu zdar!“ byl
jakousi tečkou za 3. ročníkem sportovního dne SŠ a ZŠ Nové Město nad
Metují.
Vypracovala:
Mgr. Miroslava Hynková

Studenti vystavují
Do 20. října je v Galerii 102 ve Velkém Poříčí otevřena výstava studentských prací. Autory jsou frekventanti Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí.

přijme GRAFIKA/ČKU
- Nástup ihned
- PP na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
- Vzdělání ÚSO s maturitou – obor grafika
- Náplň práce: grafická tvorba , grafické zpracování dat v programech
- Požadavky: ŘP sk. B, samostatnost, zodpovědnost, tvůrčí a kreativní
myšlení, znalost práce v prog. Corel Draw, Corel Photo Paint,
Enroute, Flexisign.
- Nástupní mzda: 17 000 – 23 000 Kč
- Kontakt: drapacova@eldr.cz, 491 482 500

JEØÁBY
PLOŠINY
Procházka

Pronajímám

Z Hronova
do Náchoda?
A během!
Již 59. ročník tradičního silničního
běhu Hronov – Náchod se uskuteční 22. října. Elektronická registrace
závodníků je možná do 17. října.
Pořadatelem akce je Okresní sdružení České unie sportu Náchod.

e:

Náchod

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy

PRONÁJEM RESTAURACE OBECNÍ DŮM
Městys Velké Poříčí nabízí od 1. 12. 2016
k pronájmu restauraci Obecní dům
ve Velkém Poříčí na náměstí.
Perfektní stav, nízké nájemné, kompletní vybavení.
Zájemci se mohou informovat osobně
nebo na tel. čísle 491 482 732.

Dispečer/ka
MKD.

Dopravní firma přijme
zaměstnance.
Nutnosti znalost AJ
slovem i písmem, flexibilita,
praxe, ŘP skupiny B.
ROMAN - TRANS SPEDITION s.r.o.
Tel.: 602 158 418 p. Zeuner

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 48,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

SLEVA
Pronajmeme nebytový prostor
Místo pro

vaše pod
nikání

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

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 12. 2016 r.

Obec Bohuslavice nad Metují nabízí k pronájmu 2 volné byty v nově
postaveném domu pro seniory. Bližší informace na obecním úřadě
nebo na tel. 491 475 134, 602 275 860. Ihned k nastěhování.

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 revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

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

Již můžete požádat o přihlašovací
údaje k evidenci tržeb
Finanční úřad pro Královéhradecký
kraj upozorňuje podnikatele a jejich
zástupce, že od 1. 9. 2016 lze žádat
o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování tržeb. Získání přihlašovacích údajů je prvním
a důležitým krokem k evidenci tržeb.
Žádost o autentizační (přihlašovací)
údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď
elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové
schránky (tj. s ověřenou identitou
osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo
osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu v době úředních hodin

(pondělí a středa od 8-17 hod, v úterý
a ve čtvrtek od 8-15.30 hod a v pátek od 8-14 hodin). Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané
ZAREP či zaslané prostřednictvím
datové schránky nejsou podporované
zákonem.
Od 1.12.2016 nastupuje první fáze
evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací
a stravovací služby (více informací
na www.etrzby.cz). V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj by mělo v této první fázi začít
evidovat cca 11 tisíc fyzických osob
a cca 2 300 právnických osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně
v Královéhradeckém kraji vydáno
190 přihlašovacích údajů.
(red)

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

 pro společenství vlastníků
jednotek vč. ekonomiky
(účetnictví)

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

e-mail: echo@novinyecho.cz
Zavedená daňová
a účetní společnost
hledá
Spolupracovníka/ci
na pozici

ÚČETNÍ
Životopis zasílejte
na e-mail:
kralovska@somad.cz
Tel.: 491 433 029
p. Kosařová

POSVÍCENÍ
OTEVŘENO VŽDY OD 11:00
SOBOTA – TANEČNÍ ZÁBAVA OD 19.00 HRAJE SKUPINA STYL
Tel.: 491 471 471, 722 677 595, e-mail: honzek.martinec@seznam.cz

Skvělý úspěch děvčat Sokola Náchod
Začátkem září 2016 se konalo
v Brně republikové finále Odznaku
Všestrannosti Olympijských Vítězů.
(OVOV)
Iniciátory této soutěže jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šeberle (proto deset disciplín) za velké pomoci olympijské medailistky a mistryně světa
v trojskoku, Šárky Kašpárkové.
Letos se toto republikové finále
konalo poprvé v moravské metropoli v Brně. Pořadatelství se velmi
dobře zhostila právě Šárka Kašpárková a její manžel Michal Pogány.
Soutěže se zúčastnilo celkem kolem 1 000 chlapců a děvčat z celé
České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska. Ale také
na 150 olympioniků z olympiád
současných i minulých.
Velmi úspěšná byla děvčata
z náchodského Sokola. Do Brna se

probojovaly gymnastky, které pocházejí letos poprvé z různých základních škol. Pavlína Vejrková ze
ZŠ Komenského Náchod, Kateřina
Hemelíková ze ZŠ V. Hejny Červený Kostelec a Barbora Ficencová ze
ZŠ Velké Poříčí. Děvčata podala vynikající výkony a domů se nevrátila
s prázdnou.
Pavlína Vejrková
zvítězila
ve velmi vyrovnaném souboji
děvčat ročníku 2001 a přivezla si zlatou medaili stejně jako
Barbora Ficencová roč. 2006. Ta
zvítězila se značnou převahou.
Mezi děvčaty nar. 2004 startovala
Kateřina Hemelíková, která vynikajícími výkony obsadila krásné
20 místo.
Tato soutěž je především soutěží
ZŠ a víceletých gymnázií. Do Brna
se probojovalo 36 družstev dětí ze
350 škol z celé ČR.
Dop.

Doprovod základních škol, vítězná děvčata a trenérka gymnastek Míla Vejrková.
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Nástup možný ihned

Hospoda na Bačce U Martinců
Vás zve ve dnech: 15., 16., 17. října 2016 na tradiční

6

D
Í
V
K
A

Pracoviště v centru
Náchoda

Přibyslav u Nového Města nad Metují

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

PNEUSERVISY
JOPECO
www.jopeco.cz

Ceny přezutí již od 349,Pneu již od 699,-

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

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

Kupte si pneumatiky
a získejte ZDARMA PNEUGARANCE
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

Už jste se byli podívat ve Škobchůdku?

Stejně jako v loňském školním roce
bude i letos v provozu školní obchod
Škobchůdek, jehož sortiment tvoří
dárky a drobné dekorace vyrobené
žáky 1. ročníku oboru Aranžér ze

Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.
Budoucí aranžéři se v rámci odborné a praktické výuky učí pracovat
s různými materiály, např. s papírem,

dřevem, drátem, textilem či s přírodninami. Proto v obchůdku najdete drátěné ozdoby a stromečky, také různé
věnce, polštářky, levandulové pytlíčky, dřevěné věšáčky a mnoho dalšího.
Prodej zajišťují sami žáci, kteří se tak
učí komunikaci se zákazníky a propagaci své práce. To vše se jim bude v dalším profesním životě jistě hodit.
Miniprodejnu najdete hned u vstupu do areálu poříčské střední školy
a na první pohled každého zaujme její
výkladní skříň. Otevřeno je každou
středu a čtvrtek od 8 hodin do 13.30
hodin. Zveme tedy všechny zájemce
o ručně vyrobené dárky a ozdobné
předměty k návštěvě našeho Škobchůdku!
Ing. Eva Vávrová,
Mgr. Ivana Čížková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

