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české regionální noviny

26 000 výtisků

www.novinyecho.cz

sLEVY NA OKNA
AŽ 50%

okna a dveře
Plastová okna
Plastové dveře
eUROOKNA

Tanax

ZÁruka 10 let!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu
www.tanax.eu

NĚMČINA ANGLIČTINA
výuka • překlady • tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné
a úřední překlady
Informace NĚMČINA:
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784,
pavel_hrabec@centrum.cz
Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz
FB: Jazyková škola Gate

dveře - zárubnyě
okna - podlah

Polická zastavení

Jedná se o soubor téměř 30 míst, zejména zajímavých budov historické
části města Police nad Metují, která jsou (či budou) osázena speciálními
cedulkami, informujícími o historii daných míst a jejich dřívější podobě.
Polická zastavení ve výsledku vytvářejí historickou procházku městem. Pro
tento účel je vytvořen propagační materiál, obsahující výčet všech míst se
základními informacemi a mapou. Materiál k Polickým zastavením je k dostání v informačním centru v Pellyho domech.

Uzavírka stále trvá

Uzavírka ulic Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují stále trvá. Investorem akce je Údržba silnic Královéhradeckého kraje a stavbu
realizuje firma STRABAG, a.s.. Oprava by měla probíhat do 16.11.2019, a to
za úplné uzavírky pro veškerou mimostaveništní dopravu. Objízdná trasa
vede pro osobní automobily přes Nahořany, Slavětín nad Metují, Bohuslavice a Černčice.

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

O řece Metuji
V Hronově (v Jiráskově divadle) se 15. října uskuteční
přednáška Richarda Švandy
s názvem: O řece Metuji aneb
o historii tohoto významného
toku. Přednáška začíná v 19
hodin, vstupné je ve výši 80,Kč.

Vážení přátelé pozor!
PRODEJ BURČÁKU SE BLÍŽÍ!

Poznejte krásy kraje
Boženy Němcové
Navštivte v sobotu 31.8.2019 v 17 hodin domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci. Co u nás zažijete? Soutěžní stezku, spojenou s plněním úkolů a získáním odměny. Povídání o přírodních
a historických krásách zdejšího regionu. Přednášku o netopýrech
s Mgr. Josefem Hotovým, zoologem Muzea východních Čech
(od 18.30 hodin). Vstupné 50,-Kč.

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

ECHO

www.novinyecho.cz

Vzpomínáme

Dne 1. září 2019 uplyne jeden rok, kdy nás
při tragické události navždy opustil můj syn

Tomáš Thér.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Táta s rodinou

Vzpomínka
Dne 21. 8. 2019 uplynou čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,

pan Josef LANGER z Velkého Poříčí.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Horolezecký
festival
V těchto dnech probíhá v Teplicích nad Metují již 36. ročník
Mezinárodního
horozeleckého
filmového festivalu (22.8. – 25.8.).
Součástí akce je, kromě promítání
filmů s horolezeckou tématikou,
i řada doprovodných sportovních
i kulturních aktivit včetně bohoslužby za zemřelé horolezce.

PROVIDENT

Nové Město nad Metují
Půjčky do domu!
Tel. 792 313 143

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka,
dcera s rodinou, syn s rodinou a vnoučata
Ráďa, Štěpánka, Domča a Pepíček

VZPOMÍNÁME
Dne 7.9. uplyne rok,
kdy nás opustila naše milá

Andulka Prokopová
z Řešetovy Lhoty

A láskou vzpomínáme, manžel s rodinou

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ
www.rozvozspecialit.cz
tel: 603 422 845

VYJÍŽĎKY
NA KONÍCH
Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAČÁTEČNÍKY
(cca od 5 let)

Vzpomínání

25.srpna by se naše nejmilejší maminka, babička,
prababička, paní

Miroslava Šrytrová

z Bohuslavic dožila 105 let.
Před dvěma lety své narozeniny ještě s námi slavila
a byla šťastná,že má své milé kolem sebe. Stále
s láskou vzpomínáme na její laskavé jednání
a v myšlenkách nás provází její milý úsměv,
pro nás nejkrásnější na světě.Víme,že na ni nikdy
nezapomeneme. Rodina Rydlova a Henclova

▪ Základy komunikace a práce s koňmi
▪ Základní výcvik
▪ Jízdy na koních na jízdárně
▪ Vyjížďky do přírody s doprovodem

PRO POKROČILÉ

▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně

Dohled instruktorů, hodní a klidní
koně a poníci, individuální přístup
Dárkové poukazy

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 900 000,- Kč
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Rodinný dům se zahradou
v Hronově na Příčnici. Vnitřní i venkovní krb, krytá terasa, garáž, dílna. Nemovitost je podsklepena, větší
technické zázemí. Dvě obytná patra.

Rodinný dům po rekonstrukci v Českém Meziříčí, pergola, obytné podkroví....................... 2 750 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí............................. 2 690 000,- Kč
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka............................................. 449 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují.................................... 1 090 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva.............................. 1 290 000,- Kč

Senior klub v Náchodě září 2019

Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny na pravidelné
čtvrteční programy: čtvrtek 5. 9. od 14 hod. „Španělsko-Andalusie“ –
cestopisný dokumentární film; čtvrtek 12. 9. od 14 hod. „Obdivuhodné
Náchoďanky“, aneb tři zajímavé životní příběhy, které nám přijde vyprávět a doplní snímky p. Baštecká; čtvrtek 19. 9. Den seniorů v Hradci
Králové – celodenní program připravila Rada seniorů Královehradeckého
kraje a budete se s ním moci seznámit v září na našich vývěskách. Účast
zájemců je individuální. Čtvrtek 26. 9. od 14 hod. „Island – symfonie
přírody“, film pro nás připravil a promítne p. O. Mach.
Pro velký zájem o zájezd do Wroclawi se bude pořádat 2. zájezd s obdobným programem 4. prosince. Přihlášky a zálohy se budou vyřizovat
v klubovně Harmonie 2 od 16. září (15.30 – 16 hod.)
Zájemcům o wellness pobyt v Piešťanech, hotel Harmonia od 15. do 21.
6. 2020, připomínáme podání závazných přihlášek od 2. září v klubovně
seniorů vždy v PO a ČT od 15.30 do 16 h.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i když
nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru
SČR, MO Náchod

KOUPALIŠTĚ STARKOČ
srpen 2019
Sobota 24.8. 19.30
			
Neděle 25.8. 15.00
Pátek 30.8. 19.30
			
Neděle 1.9. 14.00
14.00
15.30
17.00

PRORADOST
– Benátské noc – Rock, Big Beat a R´n´R
LSD – lehká sentimentální disharmonie
DISCO FRIDAY DJ VÍŤAS
– venkovní párty „Open Air“
ZÁVĚREČNÝ FESTIVÁLEK
KRVESAY
DRUHÁ VLNA
HOBLUES

Dobrovolné vstupné na diskotéky a na nedělné akce
Více na www.koupalistestarkoc.wz.cz

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32
p. Prouza Pavel – majitel

VZPOMÍNÁME
Dne 7. 8. 2019 odešel navždy

pan Antonín Šrůtek z Náchoda.
Nezapomeneme rodina Hurdálkova

NAVITA a.s

Vzpomínka
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 1. září 2019 uplyne jeden smutný rok, kdy nás navždy
opustila moje drahá manželka, maminka,
babička a prababička,

paní Milena Trunečková z Vysokova.
Stále vzpomíná manžel Stanislav a dcery s rodinami

v Olešnici u Č.Kostelce

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMA NA MLEJNĚ

přijme

Dvůr Rudrova mlýna v babiččině údolí

řidiče dodávkového vozu

do 3,5 t na zkrácený pracovní úvazek.
Vhodné pro aktivní důchodce.

Podrobnosti na tel.
604 733 110, paní Pavlová

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Polští fotografové
vystavují

Neklidné srdce
vévodkyně

Až do 4. září můžete v prostorách Švédské síně Zámku rodiny
Bartoň - Dobenín v Novém Městě
nad Metují zhlédnout výstavu fotografií. Autory snímků jsou členové
Klodzkiego Klubu Fotograficznego
z polského Klodzka. Vstup na výstavu je volný.

Společnost Boženy Němcové
v České Skalici pořádá 6. září (od
19 hodin) literárně hudební pořad ke 180. výročí úmrtí Kateřiny
Vilemíny Zaháňské. Účinkuje českoskalické literárně hudební kvarteto. Akce s názvem Neklidné srdce vévodkyně se koná v Jiřinkovém
sále Muzea Boženy Němcové.

Posezení na mlejně, a Správa NKP Státní zámek Ratibořice
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici
Vás srdečně zvou na akci

Rodinné domy, bytové domy,
ČS PHM, rekonstrukce, zateplení,
energetický audit
Kontakt: www.inkopp.cz

Nabízíme
ubytování pro firmy v Náchodě a okolí.

Tel. 722 497 778

Sobota 31.8. od 14.00 - koncert folkové kapely Kdoví Chrudim
Neděle 1.9. od 10.00 - staropražské písničky bude vyhrávat
náchodská kapela KLAPETO
Vstupné na tyto akce: 30,- + koláč zdarma

Neděle 1.9. od

14.00 - koncert kapely

PETR NOVÁK REVIVAL BAND
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 50-Kč
Bude se vybírat od 12.00
Nabízíme:
Chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, bramborový placky se
škvarkama, poplamenice, škvarkový placky, zelný plněný kapsy, koláče,
buchty, prostě vše, co se na mlejně vysmejčí, nebude chybět
ani pečená prasečí kejta

„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“
Sponzoři akce: PRIMÁTOR a.s.,
Mediální partneři: Náchodský deník, Mladá Fronta Dnes, ECHO noviny náchodského
regionu, HIT RADIO MAGIC, Český rozhlas Hradec Králové, Country radio

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 187.

Vážení a milí čtenáři,

Neúprosně se blíží topná sezóna, bohužel… A teď je ten poslední čas si zajistit
dobré ceny energií.

l Výroba kabelové konfekce
l Kontaktních systému l CNC obrábění

Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:
Seřizovače výrobních linek

Elektrotechnické vzdělání výhodou, práce s nejmodernější technologií,
3-směnný provoz, vhodné pro absolventy

Řidič interní kamionové dopravy
Nutné ŘP sk. C + E, profesní průkaz, zkušenosti,
Každodenní návrat domů!

Nabízíme Vám zajímavé finanční ohodnocení, nadstandartní příplatky
ve směnných provozech, docházkový bonus
a mnoho dalších benefitů
Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel:+420 727 814 795, www.hronovsky.cz

Oprava fasády dokončena
V červnu a v červenci probíhala
oprava fasády dvorní části radnice čp. 40
na Masarykově náměstí. Stavbu za bezmála 855 tisíc korun provedla firma
ENTAZE s.r.o. a zhotoviteli se podařilo
zkrátit smluvně sjednaný termín dokončení stavby o celé dva měsíce.
Oprava fasády byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 30%.
NA

Chcete cenu plynu
559,-Kč / MWh se
stálým měsíčním platem
0,-Kč ( BEZ DPH )
Chcete takovou špičkovou cenu na topnou sezónu 2019
/ 2020 nebo i 2020 / 2021.
Stačí se přidat k našim více jak 1 500 spokojených zákazníků.
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

Kuba Šípků,
ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

www.j-e-s.cz

775 710 521

Jak se žije v českých městech?
Index kvality života, který sestavuje společnost Obce
v datech ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte, porovnává dostupná data
v oblasti zdraví, materiálních
podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 obcích s rozšířenou působností. Analýza
zahrnuje celkem 29 ukazatelů
vyjadřujících úroveň zdraví
prostředí, dostupnosti zdravotní péče, práce, bydlení,
vzdělání či dostatečnost služeb.
V tabulce, kterou naleznete
na www.obcevdatech.cz, jsou

u jednotlivých obcí uvedeny
příslušné ukazatele hodnocení.
Z našeho regionu jsou to
města Náchod, Broumov, Jaroměř, Dobruška a Nové město
nad Metují. Náchod se umístil
na 81. místě a oproti loňsku si
pohoršil o 20 míst, Broumov je
na 201. místě (198.), Jaroměř
100. (87.), Dobruška 32. (30.)
a Nové Město 60. místo (17.).
Smutné je, že oproti rokům
minulým (číslo uvedené v závorce), si všechna města z našeho regionu pohoršila.

Adopce hrobů

Naučná stezka
v Křinicích

Neodkladnou opravu si vyžádala v Červeném Kostelci poškození
na pískovcovém pomníku s plastikou legionáře od tamního sochaře
Břetislava Kafky. Město Červený
Kostelec vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky na opravu
této kulturní památky. Vzhledem
k tomu, že se jedná o význačnou
kulturní památku, podléhají restaurátorské práce dozoru odborného
pracoviště Národně památkového
úřadu v Jaroměři a schválení příslušného odboru výstavby a územního plánování v Náchodě.

(kp)

Obec Křinice na Broumovsku
má nyní vlastní naučnou stezku.
Obsahuje celkem 12 zastavení.
Vede převážně po neznačených turistických cestách a začíná v horní
části obce. Seznámí Vás s místní
historií, drobnými památkami
ve volné krajině, místní těžbou
nerostů a dalšími zajímavostmi.
Dočtete se také o pověstech nebo
Broumovském meteoritu. Obec
Křinice je jedinou vesnickou památkovou rezervací na Broumovsku.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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MV č.34/2016 Sb.

bazény • zastřešení
plastové nádrže
výroba • montáž • servis

www.bazenymachov.cz

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme

Požadujeme:

• vyučen nebo vyučen
s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• pravidelný třísměnný provoz
pondělí - pátek
• spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:

• seřizování a obsluha strojů

Seřizovače
Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• věrnostní program
• benefity za plnění
pracovní doby
• nástupní mzda 27 000,- Kč,
mzda po zaučení
vč. benefitů 31 000,- Kč

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Škola bruslení
je opět tady!!!

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby neváhali a přihlásili se včas do naší školy. Bruslíme již od 1. září v 8:45 na ledě a pak dle
Rozvrhu na Zimním stadionu v Náchodě nebo na našich webových stránkách. Máme zase připravšeny hry na ledě pro děti, ale chodí s námi bruslit
již i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu, tak se můžete v případě
volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky a další informace najdete
na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733508392.
Bruslíme pro radost !!!
Těší se na vás trenérský tým

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

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Vedoucí Oddělení správy nemovitostí
| Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání:
1. října 2019 nebo dle dohody
| Přihlášky podávejte do 12. září 2019 do 14:00 hodin
| Podrobné informace na
http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/

| Případné další dotazy o pracovní pozici podá
Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města,
e-mail: pozdena@novemestonm.cz

Řidiči pozor!
Do 31. 10 2019 bude v obci Horní Radechová úplná uzavírka silnice I/14
v úseku přibližně od označení začátku obce Horní Radechová ve směru
od Náchoda k objektu pošty v Horní Radechové, v délce cca 640 m, silniční km cca 112,84, – 113,48. Důvodem je provedení opravy této silnice
v rámci stavby „I/14 Horní Radechová, oprava silnice – I. úsek“.

Přijmeme do týmu:
MONTÉRA NÁBYTKU
Náplň práce:

• montáže nábytku
• obsluha prodejny
• rozvoz k zákazníkům
• stěhování

Požadavky:

• manuální zručnost • fyzická zdatnost •
• časová flexibilita • čistý trestní rejstřík •
• řidičský průkaz sk. B výhodou •

www.MARCONABYTEK.cz
obchod@marconabytek.cz
608 480 700

Blahopřejeme
Dne 11.8.2019 oslavila své významné životní jubileum- krásných
100 let paní Antonie Kábrtová, původem z Náchoda - Babí.
Do dalších let přeje hodně zdraví a elánu rodina a zaměstnanci
a klienti Domova odpočinku ve stáří Justynka
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koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ
Tel.: 730 173 493
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

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

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

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

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

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborného pracovníka / odborné pracovnice
životního prostředí na odboru životního prostředí
Náplň práce

l agenda na úseku ochrany zvířat proti týrání a na úseku lesního hospodářství a myslivosti
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme

l vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání, v oboru lesní hospodářství a myslivost výhodou
l řidičský průkaz sk. B
l kladný vztah k domácím a hospodářským zvířatům
l odolnost vůči stresu
l dobré komunikační schopnosti
l praxe ve státní správě výhodou
l znalost práce s PC

Nabízíme
l
l
l
l

pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01.10.2019
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 30.08.2019.

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135 

www.venclik.com

vykupujeme starožitný nábytek
a starožitnosti

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
Luboš Adamec
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

e-mail: echo@novinyecho.cz
SEZNÁMENÍ
*53letá veselá, rozvedená nekuřačka
hledá nezadaného přítele pro hezké
chvíle a výlety. Náchod a okolí. TEL.:
607 560 960

BYTY
*Pronajmu dlouhodobě krásný byt 4+kk
v přízemí s garáží a zahradou v nově
zrek. RD v Olešnici u Červeného Kostelce. Topení ústřední na tuhá paliva. Náj.:
7.500Kč + 500Kč zál.na vodu + el.energie. Kauce 22.000 Kč, volný od 10/19, tel.
608 90 30 50.
*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici. Ihned
volný. Povinná kauce. Tel. 608 869 885
*Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, Pražská 1400. Nájem 8.500,-Kč včetně služeb
bez elektřiny. Kauce 10.000,-Kč. Volné
od 1.9.2019. Tel: 604 250 202
*Pronajmu byt 4+1 Náchod.Cena 11000
vč. služeb. Mob. 608 724 096.

776 622 777

www.realitytichy.cz
* Rozvedená žena koupí menší byt v Náchodě, zavolejte prosím na tel.774 777 073
*Pronajmu zařízený, zrekonstruovaný, cihlový byt 3+kk v NMn/M, Krčín,
celková cena včetně všech poplatků
činí 14150 Kč měsíčně, kauce 17tis.. Tel:
603 274 937
*Pronajmu částečně vybavenou garsonku
v Hálkově ulici v Náchodě. V domě 3 bytové jednotky. Možné nastěhování od září
2019. Cena: 5.500,- + energie. Vratná kauce 11.000,-. Tel. 737 464 578/ 777 894 422.
*PRONAJMU byt v Náchodě SUN
v OV,42m,1+1+balkon, nájem+energ-6200kč,kauce-15tis. Volný 1.9.2019.
Tel.605 752 745
*Pronajmu jedné osobě byt 1+kk v Náchodě u nemocnice. Nájemné 4 000,- Kč,
zálohy za služby + el. 3640,-Kč. Kauce
15 000,- Kč. Tel.777 021 798
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě nedaleko
centra. Nájemné 5000,Kč + elektřina Kauce 3 měs.nájem. Volat
po 19 hod. Tel: 723 577 280
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte na tel.
776 566 630
*Prodám nový luxusní družstevní byt
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém
domě s vlastním parkovacím stáním.
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Náchod – Karlův kopec.
Více info na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

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



604 687 554

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby
AQUA PARK

*Nabízíme k prodeji nové luxusní družstevní byty 1+kk, 2+kk a 3+kk v Náchodě. Byty jsou částečně zařízené a připravené k okamžitému nastěhování. Členský
vklad je možné rozdělit do splátek. Kontakt: 730 517 357, 733 735 709.
www.sbdnachod.cz
* Pronajmeme byt 30 m2 v blízkosti centra v Náchodě. Po celkové rekonstrukci.
Parkování u domu. Nájem 6000,-Kč +
služby, kauce 10 tis. Kč. TEL.: 733 735 709
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům
v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel.
775 777 073

NEMOVITOSTI
* Pronajmu garáž v Náchodě na Plhově.
TEL.: 608 558 726
* Pronajmu garáž v Náchodě za okresním
úřadem. TEL.: 491 424 502
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí
Náchoda do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*Koupím garáž na Plhově.Platím hotově
do200tis.Kč.Tel:604 899 645
*Pronajmu dům nedaleko od Náchoda.
Nejlépe starším lidem i důchodcům.Krásné prostředí,dopravní dostupnost SMS,nebo volejte na tlf. 605 285 792
*Prodám rodinný dům v Náchodě
na Klínku. Info.602 190 030
*KOUPÍM LES I S POZEMKEM. Na velikosti ani stáří nezáleží, horší stav nevadí.
Platím hotově. TEL.:773 585 290

PRODÁM
*Prodám chlapecké oblečení vel.80-116,
20Kč/kus. TEL.: 606 581 168
*Prodám 3 kusy keramický smaltovaný
zelňák s víkem o objemu 30 litrů, 17 litrů
a 10 litrů. Možno i jednotlivě. Dále plastový barel bílý s uzávěrem na závit 70 litrů.
Ceny dohodou. TEL.: 704 713 019
* Prodám levně z důvodu stěhování
skříňovou sadu, 2 skříně ke stěně (vxšxd)
159x40x100, 150 cm a jedna skříň šatní
159x59x100, možnost koupit i jednotlivé
kusy, cena dohodou. TEL.: 607 744 038
*Prodám pšenici a ječmen 400 Kč/g pytle
výměnou,nebo za 10,možno našrotovat
plus 50 V,Kocourek,Slavětín nad Metují e
vl.kocourek@seznam.cz ,tel 732 381 524
*Štípané palivové dřevo na prodej. Suché
nebo surové. Cena od 600,- za 1 prms.
Při odběru nad 10 prms sleva. Tel.:608
072 171.
*Prodám 6 ks broušených napoleonek,
nepoužívané a další broušené předměty
– vázu, mísu, karafu, popelník, cena dohodou. Levně. Tel. 723 615 803
*Prodám levně vyschlé palivové dřevo
pořezané cca na 30 cm. Cena 490 Kč/m3
+ zdarma staré palety. Tel. 777 737 127
Výrobce dámské módy hledá asistentku
s ekonomickým povědomím a dobrými počítačovými
Různorodá práce. Dobré finanční hodnocení.
Více informace na osobním pohovoru. Provozovna:
Kramolna 118, 547 01 Náchod. Kontaktní osoba:
Elena Lolova – jednatelka společnosti
elena@ariatex.cz , gsm: 774 510 445

Hledám
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KOUPÍM
*Alfons Mucha pohlednice. Koupě – výměna. Tel. 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
a příslušenství – objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM – pláště, sklíčka,
řemínky, ciferníky, strojky a další díly.
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 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 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
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN
aj..vláčky TT, HO, MERKUR 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

RŮZNÉ
SEČENÍ TRÁVY.Volat po 19.hodině
na tel. 606 312 337
*Daruji zeminu zdarma za odvoz
z České Skalice. Jedná se o jílovici,
a také o ornici smíchanou s rozdrcenými sutinami. Zemina je ideální pro
urovnání terénu. Tel.: 725 648 090

AUTO - MOTO
*Prodám skútr Jonway Italia 50 cm,
platná STK, najeto 8000 km, nový
aku, přilba, bezproblémový provoz, +
nějaké náhradní díly, cena dohodou.
TEL.: 606 026 134
*Prodám Ford Focus Hatchback, r.v.
2008, Motor 1.6 benzín 74kW, najeto
82t km, nebourané. Výbava: ABS,ESP,
klimatizace, mlhovky, 4 x airbag, výškově stavitelný volant a sedadlo řidiče, 2 klíče, sada zimních kol. Cena
95000 Kč. TEL.: 724 131 088

paní do penzionu
– příprava snídaní a úklid pokojů

(vlastní doprava nutná).
Tel. 604 89 39 39

HROMOSVODY

HYDROIZOLACE

Montáž, Opravy
Revize
Tel. 608 677 021

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

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

Kudowa-Zdrój

Koupím knihy

platnost do 31. 8. 2019 r.

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

tel. 0048 74 866 45 02

str.

Tel./Fax: 491 424 522

SVAŘOVANOU PVC FÓLII

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-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

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Chcete se koupat po celý rok zdarma?
Ptáte se, jak na to?

Celkem jednoduše. Nepřestávejte
se koupat ani na konci prázdnin. Stačí 2x týdně 10-15 min. Pokud byste si
přece jen nenašli čas, tak se pravidelně sprchujte ledovou vodou. Stačí 5
minut denně. Kdo se na to zpočátku
necítí, může začít vlažnou sprchou
a postupem času snižovat teplotu.
Koncem prázdnin je totiž ideální doba začít s otužováním, jelikož
vaše tělo je adaptované okolní teplotě
vody i vzduchu, a tím že v kontaktu
s okolními teplotami vody i vzduchu
nebudete přestávat si vaše tělo bez
většího násilí a zcela přirozeně zvykne i na chladnější prostředí.
Pokud máte trochu obavy nebo
budete chtít povzbudit na Vaší cestě
za lepším zdravím, tak bez obav přijďte na tréninky náchodských Metujských tygrů (www.metujsitygri.cz).
Členové tohoto oddílu, který tu
je skoro 50 let vám rádi pomohou,
poradí a povzbudí vás v bezpečném
otužování. Záměrně zdůrazňuji slovo bezpečné, jelikož tělo prochází
různými stavy a je nezbytné znát

základní pravidla, která se musí dodržovat, aby se nejednalo o hazard se
životem.
Koupeme se a plaveme pravidelně v pondělí a středu od 17:00
na rybníku Podborný za koupalištěm a od prosince chodíme plavat
na Metuji. Jsou mezi námi mladí
i dříve narození, nováčci i veteráni,
silnější i štíhlejší. Předseda klubu
Petr Kocián je dokonce rekordmanem v několika otužileckých disciplínách.
Začít se dá v každém věku. Na silvestrovském křtu otužilců 2018
na Metuji do vody o teplotě 3 stupňů
vlezly jak děti předškolního věku, tak
paní ve věku 88 let. Klub kromě tréninkových schůzek, jezdí i na plavecké závody v zimním plavání. Účast je
však dobrovolná a musí být schválena sportovním lékařem.
Ptáte se, proč jsem napsal: Na vaší
cestě za lepším zdravím? A k čemu
to otužování je dobré? Otužování
totiž posiluje výrazně imunitu, tzn.,
že v zimě byste neměli být nemocní
a když, tak s podstatně lehčím průbě-

hem, dále posiluje kardiovaskulární
systém, působí příznivě na kožní problémy, posiluje žíly i pevnou vůli, díky které možná sklidíte
i uznání okolí a lepší pocit ze sebe
sama. Ač se to zdá neuvěřitelné, tak
otužilci si svůj pobyt ve vodě opravdu užívají a zažívají pocity štěstí či
euforie, jelikož se do těla vyplavují
tzv. hormony štěstí. Mnoho lidí zaujme fakt, že se při této aktivitě taky
hubne.
Pokud vás článek zaujal a chcete se
dozvědět více nebo to chcete s námi
zkusit, tak vás rádi uvidíme 4. září
v 17:00 hod. na rybníku Podborný.

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com
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HledAJÍ domov

Bohoušek je další nalezenec, kterého se prostě někdo
zbavil. Je to asi 3měsíční kotě,
mazel, opravdu hodně veliký
mazel, naučený na kočkolit.
Hledá nej domov, v bytě, rozhodně ne ven na lovení myší
u domu.

...oznamujeme tímto,

že se opět koná tradiční POCHOD 10.hospod novoměstskem
O proti loňské předlouhé trase,již teď můžeme slíbit,
že letošní trasa bude příjemnější, kratší a romantičtější.
V cíli bude také - jako vždy - Rockotéka a koncert skvělé kapely

CLARK BAND.

Zveme a těšíme se na již 42.ročník Pochodu. Pořadatelé.

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR

Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!
Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů

Městský útulek Broumov
Jana Slováková
- tel: 721 543 498

ČESKOSKALICKÝ
FAUNATRH

Tréninky úterý a pátek
od 16 hodin v tělocvičně školy
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).
Kontakt: Pavel Prouza
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/

CHARITATIVNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVELNÍ
Celý výtěžek z této akce bude věnován Sofince Petrovické, která trpí
spinální svalovou atrofií 1.stupně…
Charitativní divadlení představí od „NOVIUSE“. NOVIUSE –
Novověstská divadelní sebranka
sehraje 11.9.2019 v kongresovém

Bobík je asi 10letý pejsek,
který se našel v příkopu a opět
nikomu nechybí.
Je moc hodný a podle venčitelů nejumazlenější pejsek.
Hledáme milující domov.

centru v Pardubicích inscenaci
z pera Nicolace de la CHesnay
„Odsouzení hostiny“. Výtěžek bude
věnován Sofince Petrovické, která trpí spinální svalovou atrofií I.
stupně. www.nadejeprosofinku.cz
vstupné dobrovolné…

Českoskalický Faunatrh je další
chovatelskou prodejní burzou, určenou pro širokou veřejnost, kde lze
prodat či koupit zvířata. Sortiment
trhu je široký a odvíjí se v závislosti
na chovné sezóně chovatelů. Akce se
mohou zúčastnit drobní chovatelé
např. králíků, holubů, drůbeže, exotického a okrasného ptactva, drobných savců, bezobratlovců, obojživelníků, ještěrů, hlodavců, akvarijních
ryb, krmného hmyzu, ale i ovcí a koz.
Součástí bude prodej chovatelských
potřeb. Akce proběhne 7. září (od 8
do 12 hodin) v českoskalickém chovatelském areálu v Jiráskově ulici.

