Příští Echo vychází 12. května 2017
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

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

WWW.NOVINYECHO.CZ

KVĚTNOVÁ VÝSTAVA CHOVATELŮ

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
OKNA – plastová – hliníková – dřevěná

26 000 VÝTISKŮ

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
pro prodejnu
v Náchodě
tel.: 777 606 802
monika@i-kram.com

Jarní chovatelská výstava je již
vžitou tradicí – nejinak tomu bude
i letos - náchodští chovatelé připravují pro své příznivce a širokou
veřejnost jarní okresní výstavu
drobného zvířectva. Bude se konat

v areálu U Cihelny v Náchodě ve Starém Městě
13. – 14. května.
Součástí programu výstavy bude
okresní soutěž chovatelů králíků
– letos již 52. ročník, konaný jako
memoriál Karla Popka o putovní
pohár. Návštěvníci uvidí další druhy zvířat – drůbež, holuby, morčata
a ostatní drobné hlodavce. Nebude
chybět ani prodejní expozice exotického ptactva a ukázka chovu koz
a ovcí.

Významnou součástí

výstavy

bude v neděli 14. 5. přehlídka společenských plemen
psů - „Náchodské psí korzo“,
spojená s ukázkou psího parkuru
– agility. Přihlášky a zápis psů v neděli od 8:30 hodin. Obohacením
letošní výstavy bude i ukázka tzv.
„králičího hopu“. Občerstvení pro
diváky bude zajištěno, na výstavě si
budou moci zakoupit chovná zvířata, kuřice, chovatelské potřeby, květiny a sadbu.
Vítaným zpestřením výstavy
bude jistě i sobotní ukázka dravých
ptáků. Pro děti bude připravena
projížďka na koních.
Přijďte posoudit práci náchodských chovatelů a svou přítomností
podpořit jejich činnost.
-ps-

Místostarosta Miroslav Brát se setkal s předsedou
Židovské obce v Praze PhDr. Janem Munkem
V sídle Židovské obce v Praze se
místostarosta Miroslav Brát setkal
s jejím předsedou PhDr. Janem
Munkem. Město Náchod v poslední
době usiluje o rekonstrukci bývalé
židovské obřadní síně v sousedství
areálu starého židovského hřbitova.
Jedná se o poslední zachovaný objekt upomínající na náchodskou židovskou komunitu, která byla před
vypuknutím druhé světové války početná a velmi aktivní. Objekt obřadní
síně je ve vlastnictví Židovské obce
v Praze. „Ve spolupráci se židovskou
obcí chce město Náchod primárně
napomoci záchraně tohoto objektu
a jeho proměně ve veřejný kulturní

a společenský prostor, kde by bylo
možné i pořádat akce typu koncertů, výstav apod. Chceme se i zaměřit
na možnost využití vhodného externího zdroje, například společného
česko – polského projektu. Rekonstrukce bývalé židovské obřadní síně
by velmi vhodně dotvořila pietu místa starého židovského hřbitova“, říká
místostarosta Brát. Parková úprava
starého židovského hřbitova (který sloužil svému účelu čtyři století)
byla v roce 2013 – zásluhou rodičů,
dětí a učitelů ze ZŠ Komenského,
a za podpory fondu T-MOBILE, citlivě obnovena. Město Náchod zde
tehdy instalovalo i nový památník.

MÁJ – LÁSKY ČAS
Májová láska k vínu

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)



www.novinyecho.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

paní Hanu Balcarovou z Borové,
dlouholetou členku tamního zastupitelstva.
7. května 2017 uplyne 8 let od jejího úmrtí.
Kdo v srdcích žije - neumírá.

VZPOMÍNKA
Dne 2.května 2017 uplynuly tři smutné roky,
kdy nás opustila

paní Zdeňka Voborníková
z Přibyslavi.
Stále vzpomínají dcera Alena
s přítelem a vnučka Andrejka.

„Opožděná recenze“ aneb
Jak se u nás včelaří 1868-2008
Laskavý čtenář promine, ale teprve nyní
se mi dostala do rukou pozoruhodná brožura o historii včelařství na Jaroměřsku,
vydaná v roce 2008. Kvalita publikace
však velí, aby byl tento zajímavý publikační počin důstojně, byť „ex post“, připomenut. Jaroměřský včelařský almanach
aneb Jak se u nás včelaří 1868-2008 vydal
spolek Český svaz včelařů, o.s., (ČSV) základní organizace Jaroměř ke 140. výročí
organizovaného včelařství na Jaroměřsku
za podpory Královéhradeckého kraje
a města Jaroměř. Jedná se o kvalitní brožuru po stránce textové i grafické.
Autorský tým tvoří špičkoví erudovaní
včelařští odborníci z ústředí i jaroměřští funkcionáři v čele s Ing. Václavem
Jirkou, předsedou jaroměřské základní

organizace ČSV. Jaroměřský včelařský
almanach je zdařile koncipován a rozhodně je přínosem a obohacením spolkové literatury na Jaroměřsku. Už před
časem Ing. V. Jirka ohlásil přípravu
dalšího důstojného včelařského almanachu ke 150. výročí organizovaného
včelařství na Jaroměřsku (1868-2018),
k čemuž bych rád skromně přispěl i já
statí o včelařství a včelařích v mé rodné
obci Jasenná na Jaroměřsku, dá-li mi
Pán Bůh zdraví. Včely se u nás v rodině,
řečeno v mírné nadsázce, zabydlely již
v minulosti. Můj dědeček Václav Tuček
(+ 1955), tesařský mistr v Jasenné, sám
zkušený včelař, vytvářel obdivované estetické včelíny a úly. PhDr. Jiří UHLÍŘ,
Jaroměř (redakčně kráceno)

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují
přijme muže či ženy na pozice:
Pracovník do údržby do jednosměnného
i třísměnného provozu,
vyučení strojním zámečníkem výhodou.
Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem, praxe výhodou.
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Hodinářské dny
V novoměstském hotelu Rajská
zahrada se v termínu 19.5 – 20.5.
uskuteční akce Hodinářské dny.
Pořadatelem je pan Libor Hovorka.
Čeká na vás pestrý, zajímavý a poučný program: Procházka muzejní
expozicí Primek, historie hodinek
Prim Orlík atd. Dozvíte se také,
proč vlastně hodinky tikají… Celý
program naleznete na webu na adrese: www.hodinarskedny.cz

str.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

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
Cena: 3 490 000,- Kč krytiny (dlažba a parkety).

Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén ..................... 5 900 000,- Kč
Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2 ................... 2 500 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 ............................. 999 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž.............................. 890 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ...................... 1 100 000,- Kč

Antická mystéria
V Městském muzeu v Jaroměři se
uskuteční další přednáška z cyklu
Mezi řádky. Tentokráte budou tématem uzavřené starověké náboženské školy plné rituálů a tajemných iniciačních obřadů - Antická
mystéria. Přednášet bude 12. 5. (od
17.30 hodin) pan Aleš Chalupa.
Vstup na přednášku, ze které na vás
dýchne čas Starého Řecka a Říma,
je volný. Ilustrační foto Mirek Brát

Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou.
Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru a praxe min. 2 roky
podmínkou.
Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Na heliportu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové proběhl Den
otevřených dveří LZS. Přítomní se mohli seznámit s moderní technikou,
která usnadňuje poskytnutí rychlé lékařské pomoci na území Královéhradeckého kraje při nehodách všeho druhu. Nechyběla pochopitelně ani
ukázka práce leteckých záchranářů.
Foto Josef Pepa Voltr

Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec
přijme

Zahrajeme spolu
V Broumově proběhl (v sále tamního IC Broumovska) již třetí ročník gymnaziálního projektu Zahrajeme spolu. Jednalo se o akci pro středoškoláky, která
byla zaměřena na podporu hudební výchovy v interaktivním kontextu. Její
stopy objeví pozorní virtuální „surfaři“ i na největším celosvětovém serveru
pro sdílení videosouborů – YouTube.

KVALIFIKOVANÉHO UČITELE/UČITELKU
NA PLNÝ ÚVAZEK PRO 1. STUPEŇ.

vzdělání: dokončené vysokoškolské vzdělání pro 1. stupeň,
nebo speciální pedagogika – učitelství
úvazek: 1

nástup od 1. 9. 2017
profesní životopis zašlete na zsck@zsck.cz

PŘIJMEME ŘIDIČE
IHNED

Pro společnost Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
hledáme pro pracoviště Náchod
zaměstnance na pozici

Jednosměnný provoz po-pá

ZÁSTUPCE DOPRAVY

Rozvoz potravinářských
výrobků do 3,5t
Bramborárna Olešnice

Společnost
s 25-ti letou tradicí

...vyrábíme rolety a vrata

PŘIJME PRACOVNÍKY
DO VÝROBY A MONTÁŽÍ
V JEDNOSMĚNNÉM REŽIMU
nabízíme: - 7,5 hodinovou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené
- podíly na zisku
- další nadstandardní benefity
požadujeme: - ochotu učit se novým věcem
- manuální zručnost
- řidičský průkaz sk. B
- spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost
Písemné nabídky s životopisem posílejte na adresu:
Alurol spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují,
k r. pí Fejtkové, nebo na e-mail: alurol@alurol.com

Podrobnosti na tel. 604 120 920,
pí. Holečková

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 8. 2017 r.

Požadujeme: ÚSO, SOU
ŘP B, zkušenost s údržbou a servisem aut, organizační
schopnosti, flexibilitu a odolnost vůči stresu
Náplň práce: sledování a zajišťování odpovídajícího technického
stavu vozidel, zajištění včasných rozvozů dodávek pečiva
Nabízíme:
odpovídající pracovní ohodnocení
příspěvek na životní a penzijní připojištění
Kontakt: Pekárny a Cukrárny Náchod, a.s., tel.: 777 765 918,
e-mail: rp@pekarnynachod.cz

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY K PRODEJI

PRODEJ BYTŮ V NOVÉM, ENERGETICKY VELMI
ÚSPORNÉM DOMĚ V CENTRU ČESKÉ SKALICE
Dům se nachází na třídě TGM v těsné blízkosti náměstí
v České Skalici nad údolím řeky Úpy. Umístění domu
v klidném centru města zajišťuje jeho obyvatelům
veškerou občanskou vybavenost /obchody, pošta,
hromadná doprava, lékař atd.) v dosahu 100 m.
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Objekt je samozřejmě bezbariérový a disponuje
výtahem vedoucím z patra stání aut přímo
do jednotlivých pater. Každý byt disponuje vlastním
vyzděným sklípkem, parkovacím místem na vlastním
parkovišti a většina bytů též terasou
či balkonem.
2. patro

Pas£ŀ Magnum

/(7

Kamenice 113, Náchod

352%/ΖĿĢΘΖ1)250$&(92/(-7(1$

ADVANCED MOTION SOLUTION

Společnost Ametek elektromotory, s.r.o.
v Náchodě, zabývající se výrobou
elektromotorů,

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
PRO OBSLUHU ROTOROVÝCH
A STATOROVÝCH LINEK A SKLADNÍKY
mzda až 23 000Kč, nástup je možný ihned
Benefity společnosti:
- příspěvek na stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené
- vlastní zvýhodněné mobilní tarify

Tel.: 734 188 821, email: info@ametek.com

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?
NABÍZÍME:

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

Oproti zástavě nemovitosti
Individuální posouzení příjmů
Až do 3mil. Kč
Vyplacení exekucí

TEL.: 774 061 137

WWW.GATENACHOD.CZ
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ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Cestopisná projekce „Kde ženy vládnou“
V Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově je pro vás 10. května (od 18 hodin) připravena zajímavá cestopisná projekce s názvem:
Kde vládnou ženy. Protagonistka
přednášky Kateřina Karásková vás
seznámí se čtyřmi kulturami, kde

str.
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mají ženy, takříkajíc, matriarchálně “navrch“. Budou to Zapotékové
z Mexika, Minangkabauové z Indonézie, Mosuové z Číny a Khásíové z Indie. Součástí projekce bude
i autogramiáda knihy Kateřiny Karáskové.
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Vážení přátelé, žáci a učitelé ZŠ a MŠ Machov

Vás srdečně zvou na besídku ke Dni matek
KDY: v pátek 12.května 2017 od 16 hodin
KDE: v Obecním domě v Machově
Pod vedením pana učitele Pavla Kubečka si pro Vás žáci nacvičili
pohádkový muzikál Sněhurka a sedm trpaslíků. Text napsala
a hudbu složila slečna Adéla Kubečková.
Mnozí z Vás jste již viděli představení Sněhová královna,
autorkou je také slečna Adéle Kubečková.
Bude to stát za to!! Těšíme se na Vás!!!
Městys Velké Poříčí ve spolupráci s SDH
pořádají 13. ročník
turistického pochodu a jízdy na kole

POŘÍČSKÉ TOULKY
na státní svátek v pondělí 8. května 2017
Trasy pro pěší: 9, 12, 18, 20, 25 km, pro cyklisty 35, 45, 54, 58 km.
Start a cíl u hasičské zbrojnice, start průběžně od 8.00 do 10.00 hodin.
Trasy letos povedou na Stárkovsko a okolo skalních měst.
Po celý den kolotoč pro děti, odpoledne country kapela Chvíle Hronov.
V cíli bohaté občerstvení.
Trasy podrobně na www.velkeporici.cz.

ADVANCED MOTION SOLUTION

Společnost Ametek elektromotory, s.r.o. v Náchodě

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI ÚČETNÍ JUNIOR/SENIOR
Popis pozice:
- Zpracování fakturace a podílení se na uzávěrkách
- Přípravě dokumentace pro interní audity a pravidelný reporting
Profil kandidáta:
- Střední odborné vzdělání (obchodní akademie)
- Zkušenost na obdobné pozici (alespoň 2 roky senior;
v případě juniora i bez praxe)
- Pokročilá znalost AJ (komunikativní úroveň)
- Pokročilá znalost MS Excel
Benefity společnosti:
- příspěvky na stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené
- vlastní zvýhodněné mobilní tarify

Tel.: 724 124 197, email: info@ametek.com

VELKÁ VĚTŠINA ROZMĚRU
IHNED SKLADEM
SLEVA NA VÝMĚNU
PŘI KOUPI 4 KS
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Ani areál Autocampingu na Rozkoši nebyl ušetřen „náletům“ čarodějnic…. Za zábavou sem zamířili
v neděli 30.dubna v podvečer všichni, kdo si rádi užijí příjemnou hudbu
a nepohrdnou chutným občerstvením…
foto Josef PEPA Voltr

„Zuška slavila“
Základní umělecká škola v České
Skalici oslavila 10 let své existence.
Není však samostatnou českoskalickou školou, protože se jedná
o pobočku Základní umělecké školy Nové Město nad Metují. V současné době zde na uměleckých
oborech studuje 115 dětí.

DĄƚĞͲůŝǌĄũĞŵŽŶĢŬƚĞƌŽƵǌǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶǉĐŚ
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚŶĂďşĚĞŬ͕ĚŽƐƚĂǀƚĞƐĞŶĂũĞĚŶŽ
ǌŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚƐĞƚŬĄŶşƵĐŚĂǌĞēƽ
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ǎůƵƚǉǀşĐĞƉĂƚƌŽǀǉĚƽŵƐƉƌƽũĞǌĚĞŵ;ĂƌŝƚĂƐͿ͘
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Chce to vůli a chtít
něco s nadváhou
udělat. Výsledek je
víc než překvapující
Ještě před 4 měsíci
mě
se po
potýkal
otýkal
pan Václav Kvasnička
pa
asnička s bolestmi
kyčlí a kolen
kolen, vysokým krevním
tlakem a nadměrnou únavou.
tlak
Protože slyšel kladné reference
na náchodskou výživovou poradnu NATURHOUSE, rozhodl se
změnit své stravovací návyky.
Nyní je bez bolestí, krevní tlak
se také ustálil a úbytek 25,6 kg
je opravdu znát.
Václave, můžete nám sdělit, co
Vás přivedlo do výživové
poradny NATURHOUSE?
Především zdravotní stav, který
pramenil z mé nadváhy, bolely mě
kyčle a kolena. Slyšel jsem chválu
na náchodskou výživovou poradnu NATURHOUSE a rozhodl se, že
vyzkouším redukovat svoji hmotnost s podporou výživové poradkyně.
Pamatujete
te ssi, jak probíhala
Vaše 1. ko
konzultace? Co se na ní
dělo??
Když mě paní poradkyně Michaela
Kasnarová vysvětlila, co mě čeká
a odhodlal jsem se stoupnout na
váhu, výsledek byl katastrofa.

K tomu, aby člověk
čl
upravil svoji
hmotnost,
otnost, je p
potřeba změnit
jídelníček
níček a st
stravovací návyky.
Jaké konkrétn
konkrétní změny se týkaly
Vás?
Naučil jsem se pravidelné stravě,
připravovat si nová jídla bohatá na
zeleninu a ryby. Začal jsem dodržovat pitný režim a omezil pivo.

Začal
čal jste dodržovat metod
metodu
NATURHOUSE.
ATURHOUSE. Co jste na ní
nejvíce
jvíce oceňov
oceňoval?
Jedl jsem podle rad paní poradkyně a byl jsem rád, že mám výsledky Nedílnou
edílnou součástí metody
met
co týden.
NATURHOUSE je u
užívání
produktů. Jak
ak Vám pomáhaly
Co pro Vás znamenaly
amenaly pravidelpravide
a které jste
te si oblíbil?
né týdenní konzultace?
ko
Na snídani jsem začal užívat suchaKaždý týden změna jídelníčku,
ry FIBROKI místo pečiva, vlákninu
kontrola váhy a podpora a motiFIBROKI do jogurtu, která je chuťovace.
vě výborná. Sušenky FIBROKI jsou
též dobré.

DUBEN OTEVŘENO
I V NEDĚLI
PRODEJEM TO U NÁS
NEKONČÍ

205/55R16
1190,-
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Když se ohlédnete zpět, připadalo Vám těžké zhubnout?
Chce to vůli a chtít něco s nadváhou udělat.
Jak se cítíte nyní lehčí o 25,6 kg?
Nebolí mě kyčle ani kolena, srovnal
se mi tlak a necítím se tak unavený.
Kom
mbinoval jste hubnutí se
cviččením?
Jezdil jsem hodně na kole, ale jinak
jsem nijak zvlášť nesportoval.
Plá
ánujete do NATURHOUSE
do
ocházet i nadále?
Ano, rád se zastavím v poradně
a nechám se kontrolně převážit.
Děkuju výživové poradkyni Míše
Kasnarové.

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum,
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.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

BYTY
*Pronajmu byt 2+kk, v centru Nového Města n. Met., zateplený,po rekonstrukci, nová okna, kuchyň, koupelna, komora, sklep. Ihned volny. Tel.
777 750 070
*Sháním k pronájmu byt v Náchodě, děkuji za každou nabídku. Tel.:
736 415 191
*Prodám v Náchodě velmi pěkný
slunný byt 3+1 ve vyhledávané lokalitě. Nachází se v 2. poschodí zděného domu. K bytu náleží velká lodžie
a sklep. kóje. Byt je volný ihned k nastěhování. Parkování před domem. Tel:
608 245 634
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Náchodě na Plhově v ul. Havlíčkova nebo
v ul.Příkopy č.p.1547-1549. Platím hotově. Tel.:602 239 356
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt
3+kk v osobním vlastnictví v Hronově v Jungmannově ulici. Nové rozvody
el., vody, odpadu, nové omítky, okna,
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu
71 m². Tel. 774 311 404 , RK nevolat.
Cena: 895 000,- Kč
*Prodám udržovaný byt 3+1 v družstevním vlastnictví v Náchodě na sídlišti u nemocnice Nová okna, zateplení.
Sklep, lodžie, parkování u domu. Výměra bytu 76 m². Tel. 777 602 884, RK
nevolat. Cena: 1 190 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v Náchodě. Výborný stav v opraveném,
zatepleném domě. Plastová okna, kuchyňská linka s myčkou, krytá lodžie, sklepní kóje. Výměra bytu 97 m².
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:
11 000,- Kč/měs. + služby
*Pronajmu minigarsonku v Hronově,
cena 4600,-Kč komplet, kauce 5000,-Kč
nutná. TEL.: 608 66 77 30
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1
po celk. rekonstrukci, ve zděném domě
v centru Nového Města n.M.v blízkosti
autobus. nádraží. 1. patro, velká lodžie,
připoj. k internetu, vlast. plyn. vytápění,
vel.38 m2. Nájem 4000,-+ služby, vratná kauce 12000,-. Volný od 1. 7. 2017.
Tel.777 136 918
* Dlouhodobě pronajmu garsonku
v Náchodě. TEL.: 604 699 888
* Pronajmu garzonku v Náchodě, Běloveská ul., volná ihned. Tel.
732 136 544
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově. Tel.
736 537 033
* Nabízím levné ubytování v Náchodě osamělé tiché nekuřačce. TEL.:
777 132 430
* Pronajmu byt 2+kk v Č.Kostelci.
TEL.: 736 603 169
* 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
*Prodej RD 3+kk+veranda 130 m2
ve Velkém Poříčí, částečně podsklepený, po celkové rekonstrukci v r. 2010.
Dům je zateplený, topení plyn a krbová
kamna. Dům je situován v klidné ulici u lesa a přesto v dosahu kompletní
občanské vybavenosti do 400m. Krásná
zahrada 860 m2 a oddělený ovocný sad
480 m2. Pergola s dřevěnou chatkou.
Před domem parkoviště pro 3 auta. RK
nevolat! info: 774 000 524
* 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

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám okrasnou a i užitkovou
zahradu v centru Kramolny vybavenou zahradním domkem, pergolou
s krbem, přístřeškem pro auto, jezírkem a skleníkem. V objektu elektřina,
na hranici plyn, voda, odpad. Dle ÚP
je to zároveň stavební parcela cca 590
m2. Cena 737,-Kč/ m2 + výše uvedená
vybavenost. TEL.: 205 036 018

*Hledám na Náchodsku ke koupi domek nebo trvale obyvatelnou chalupu.
Menší opravy nevadí. Tel: 608 245 634
*Nabízím dlouhodobý pronájem garáže v Náchodě v Komenského ul. 1000
Kč/měsíc. Tel.775 677 169
* PRODÁM POZEMEK 1000 M2,
RO ŠPINKA, CENA DOHODOU.
TEL.: 603 269 313
* Prodám zahradu v zahrádkářské
kolonii Otovice - Broumov. TEL.:
736 603 169

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Prodám nemovitost vhodnou pro
podnikání a zároveň i pro bydlení. Nemovitost se nachází v klidné, okrajové
části Hronova, je opravená a udržovaná.
K nemovitosti patří i pozemky, které
sloužily jako skladovací prostory. Další
informace a sjednání možné prohlídky
na tel. 608 201 771
*PRODÁME KOMERČNÍ OBJEKT
UPROSTŘED ČERVENÉHO KOSTELCE - LEVNĚ (150 m od náměstí).
3 patra – 900 m2 podlahové plochy,
jedno komerční patro po rekonstrukci
a kolaudaci v provozu, další dvě patra
připravená na výstavbu malometrážních bytů, projekt hotový, parkování
zajištěno. Tel: 603 560 846
*PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR UPROSTŘED ČERVENÉHO
KOSTELCE – LEVNĚ (150 m od náměstí): fotokomora, obchody nepotravinového typu, modeláž nehtů,
kadeřnictví, kancelář, sklad, masérna,
ordinace. Tel: 603 560 846
*Nabízíme pronájem prodejny 80 m2
v Náchodě na pěší zóně u Karlova námēstí. Tel. 602 575 252
* Hledám pronájem garáže, nejlépe
u spodní nemocnice, případně jinde
v Náchodě. Tel. 723 233 247
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč.
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* 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

PRODÁM
*Nabízíme levně starší rotoped
Training 147, cena 200,-Kč. TEL.:
722 480 396
*Prodám domácí vodárnu. H48m,
sání 8m, 1100W. Nové čerpadlo s motorem. 2tis. Kč. Tel.606 690 702
*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.:777 690 390
* Prodám vepřové půlky - menší
za 55 Kč/kg, větší za 50 Kč/kg, krmeno bez směsi, volat po 20 hodině. Tel.
773 914 858

KOUPÍM
*Koupím mince, bankovky, vyznamenání, bony Tuzex, Darex. T.602 237 489

Tel./Fax: 491 424 522

* 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,
známky, plakáty, aj.papírový materiál, bankovky, mince, LP desky, CD
atd. TEL.:777 579 920
*Koupím vojenské a civilní řády
a vyznamenání. Též socialistické. Tel.
608 420 808
*Koupím mosazné kování na okna
a kliky na dveře. Nabídněte. Mob:
739 711 628
* 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 filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
*Přijmu důchodkyni na úklid –
4 hodiny týdně, Náchod. TEL..
734 485 588
*Nabízím úklid domácnosti, žehlení
prádla,mytí oken.Tel.731 170 200

AUTO - MOTO
*Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný. Nabídněte. Mob: 739 711 628
*Do své sbírky koupím ČZ 175
Skútr zvaný „prase“. Výhodou pěkný
původní stav a platný TP, za což dobře zaplatím! Děkuji! Tel.: 606 515 966
t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv
starý motocykl či vůz, případně vraky
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Prodám německého ovčáka, stáří 10
měsíců, čistokrevný, celočerný, bez PP.
Cena 2500,- Kč. TEL.: 777 329 985

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

HLEDÁME
SPOLEHLIVÉHO
DISTRIBUTORA
pro roznášku novin ECHO
v Novém Městě nad Metují
– oblast Na Františku.

Tel. 602 103 775
– nejlépe sms
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Koupím náhradní válce na mačkač
obilí nebo celý válcový mačkač - šrotovník. Mob: 739 711 628

str.

PROVIDENT
24 hodin
Náchod • Červený Kostelec

Tel. 725 725 816

OBUV NOBL
nabízí novou kolekci
ci letní obuvi.
Žabky od 299,-Kč!
(Náchod náměstí u potravin
vin
Verner, Jaroměř
naproti České poště)

www.obuvnobl.cz

PŮJČKA NA COKOLI
– seriózní jednání
Pro zaměstnané, OSVČ,
ženy na MD, důchodce.

Tel.: 731 716 646

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

ZDARMA VYKLIDÍME
VAŠI POZŮSTALOST.
TEL. 739 363 920

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

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

Přijte navštívit

KORÁLKÁRNU
v Červeném Kostelci, Sokolská 108.
Prodáváme už druhým rokem
– české korále (mačkanice, ohňovky,
rokajl, perly), Jablonecká bižuterie
s kameny Swarovski a Preciosa,
kovové komponenty, kůže, návlekový
materiál, vlasová galanterie,
tvořivé projekty pro děti.
Velké množství ukázkových výrobků.
Vše, co u nás objevíte, naučíme Vás
vyrábět. DÍLNY KAŽDÝ DEN!
Otevřeno
Po – Čt 13:30 – 16:30
Pá 9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30
So 9:00 – 11:00.
Těšíme se na vaši návštěvu
Hledáme milou a přátelskou
kolegyni do našeho kolektivu.
Informace na www.pojistenicohla.cz
Práce makléřky na ŽL. Prosím volejte
na infolinku: 604 505 605

Základní škola Červený Kostelec, Olešnice

PŘIJME KVALIFIKOVANOU
VYCHOVATELKU
do školní družiny s nástupem od 28. 8. 2017.
Nabídky s životopisem zasílejte na adresu
zs.ck.olesnice@tiscali.cz
nejpozději do 16. 6. 2017.
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Stěhování Macek

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
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

NÁCHODSKO
776 353 038
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

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

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU
TEL. 604 437 128

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

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

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

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

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
 veškeré stavební práce, hydroizolace,
instalatérské a topenářské práce,
zemní práce, doprava (kontejner
+ hydraul. ruka) půjčování lešení
a závěsných lávek
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Poděkování

Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Zdeňku
Roubalovi za jeho vstřícnost.
Díky němu jsme mohli strávit
prvomájový podvečer v přátelské pohodě….
Líba, Laďka, Zdeněk a Pepa

NOVĚ

Setkání rodáků

NABÍZÍME PRODEJ PŘÍRODNÍHO
KAMENE RŮZNÝCH BAREV

Svaz Česko-polsko-německého
přátelství pořádá 15. 5. 2017 od 11
hodin setkání se mší svatou v kostele ve Velkém Poříčí, kterou bude
sloužit prelát Jung a poté sraz
v restauraci na náměstí. Zveme
všechny občany, kteří pocházejí
z okolí Čermné a Kudowy a okolí.
Na setkání se těší J. Jung

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

Polická
Jarní NoFi ve víru muzikálových melodií! zelňačka 2017
V ZUŠ v Novém Městě nad Metují
pilně cvičí Novoměstská filharmonie zbrusu nový, jarní program.
Copak si asi NoFi pro Vás pod taktovkou Jaroslava Rybáčka připravila
tentokrát? Posluchači se mohou těšit na koncert na téma „Muzikálové
melodie“ skladatelů A. L. Webbera,
J. Kandera a L. Bernsteina. Názvy
muzikálů, které tito velikáni napsali, Vás už nenechají na pochybách. Jesus Christ Superstar, Chicago a West Side Story jsou však
pouze začátek, NoFi Vám nabídne

mnohem více. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru
v Novém Městě nad Metují, nebo si
je můžete zakoupit on-line na www.
mestskyklub.cz. Samotný koncert
pak proběhne tradičně v rámci
Smetanovských dnů, v neděli 14.
května 2017 od 18:00 hodin v sokolovně N.M.n.M. Jak kdysi řekl jeden
moudrý člověk: „Mluvit o hudbě
je jako tančit o architektuře.“ Novoměstská filharmonie a smyčcový
orchestr Archi con Brio (host koncertu) se na Vás velmi těší!
NoFi

Druhý ročník akce Polická zelňačka připravují v Polici nad Metují.
Jedná se o soutěž ve vaření zelné
polévky. Nejlepší zelňačku vybere
porota, pochutná si ale i široká veřejnost. Máte chuť na dobrou zelňačku? Poznamenejte si do diářů,
že 10. června bude v Polici nad
Metují její velký výběr k ochutnání. A spěchat s přípravou se nebude. Bude se totiž provářet a provářet… Na uvaření soutěžní zelňačky
je stanoven velkorysý čas v délce
180 minut.

SMACZNEGO VÁM OPĚT
PŘEJE POLSKÉ LETOWISKO
Jen malou chvíli pojedete polským
příhraničím, než dojedete do Pstražné. Smažírna a loviště ryb leží 7 km
od centra lázní Kudowa Zdrój, směrem ke skanzenu lidové architektury.
Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše
rybářské umění. Pstruha, kapra, či
jinou rybu, kterou si sami ulovíte,
Vám na místě usmaží nebo vyudí.
Samozřejmě, můžete jen zasednout
ke stolu a rybku si koupit. V čase,
kdy čekáte na "tu svou pochoutku",
můžete posedět na venkovní terase se slunečníky nebo v selské jizbě
v objektu smažírny. Využít můžete
příjemného prostředí ke krátké procházce.
A Ti z Vás, kdo dají přednost před
vůni pečených ryb něčemu trvalejšímu, mohou si zde vybrat ze široké nabídky dekorativních stromků,
vhodných k dotvoření exteriérů.
Na objednávku Vám tu připraví tatarák, pečení selete nebo jehněte.
V Pstražnej sezóna již začala, otevřeno tu mají denně od 10 do 20 hodin.
Smažírna je v dosahu oblíbené cyklostezky Kladským pomezím. Proto
šlápněte do pedálů, obujte pevné
boty, nastartujte Váš vůz a udělejte si
pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova: šlápněte
do pedálů z Hronova na Žďárky
- potom směr hraniční přechod
Doly (na mapce červená šipka)
a máte to už jen
dva kiláky - cíl:
Pstražna.
* Autem do Kudowy
Zdroj,
první světelná
křižovatka, je
tam benzinová
pumpa,
dejte
se na ní vlevo, stejně jako
na další větší

křižovatce. Neuhněte ze směru
na skanzen lidové architektury
a po 7 km jste v cíli: Pstražnej
Echo (pi) foto,
Laďka Škodová

Tel./Fax: 491 424 522
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Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz



Podpořte 10. května již 21. ročník
Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční
jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za zlepšení léčby
a výzkumu nádorových onemocnění ve středu dne 10. května již 21.
ročník celonárodní veřejné sbírky
Květinový den s označením Český
den proti rakovině 2017. Akce je
zaměřena na výchovu ke zdravému
způsobu života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. Účelem sbírky je
preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím informací
v letácích a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky
na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu
onkologické výchovy, výzkumu
a vybavení onkologických pracovišť. Tradičním symbolem sbírky je

ČARODĚJNICE NA BABÍ
Na konci dubna jsme se všichni
těšili na tradiční čarodějnický rej
na školní zahradě s příjemným opékáním špekáčků. Deštivé a mrazivé
počasí nám ovšem překazilo plány
a my museli zůstat ve škole.
To ale naše čarodějnice ani černokněžníky neodradilo a užili jsme
si báječné odpoledne plné zajímavých soutěží jako metání pavouků,
lovení hrůzné havěti, vymýšlení
strašidelných rýmů či výrobu sladkých pavoučků.
Moc jsme si to všichni užili a těšíme se za rok za každého počasí 
ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.

žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky u kytiček bude letos modrá. Kvítek bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. V našem
regionu se Květinovému dni dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině
Náchod se sídlem v budově MěÚ
Náchod, Palachova 1303, která
již více než 20 let působí v oblasti
prevence a podpory nemocných.
Díky její spolupráci s 15 středními
školami a skauty v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska,
Policka, Trutnovska, Novoměstska
a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má
Květinový den každoroční širokou
podporu veřejnosti. Šíření zásad
prevence rakoviny je naším hlavním
cílem, pomozte prosím 10. května
i vy!
MUDr. Vladimír Müller
- Liga proti rakovině Náchod

