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únor 1820, ve Vídni se narodila 

Barbora Novotná (Božena Němcová) 

Prodej a montáž
- okna (plastová, Alu.)

- vstupní dveře

- interiérové dveře

- žaluzie, rolety

- laminátové podlahy

- vinylové podlahy

- PVC, Marmoleum

- Koberce- Koberce

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz
www.domivo.cz

U nás se nekouří!!!
9. 2. 2015 se staly naše 
prostory nekuřáckými.

Vychutnejte si dobré jídlo 
bez zápachu cigaret.

Rezervace: 491 426 752

Náchod

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)
DO KONCE 

ÚNORA 
SLEVY AŽ 50% 
NA VYBRANÉ 

MODELY 
JÍZDNÍCH KOL

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594
www.cyklotony.cz

Více na www.estetika.ariesklinika.cz

Galerie Luxfer
 V Galerii Luxfer v České Skalici 
probíhá výstava britského umělce 
Frasera Blocklehursta (již 20 let ži-
jícího v Praze – pozn. red.). Prezen-
taci si můžete prohlédnout až do 8. 
března t.r.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou co nejsrdečněji  poděkovat „hošům 
saniťáčkům“, kteří zajišťují dopravu nás, nemocných, mezi 
Náchodem a  Hradcem Králové, za  jejich vstřícný a  velice 
citlivý přístup k pacientům, i když to nemají v mnoha přípa-
dech lehké. Ještě jednou tisíceré díky. 
 Al. Fiedlerová, Náchod

 Úplně nové představenstvo bude 
mít akciová společnost Beránek Ná-
chod. Rozhodlo o  tom Zastupitel-
stvo města Náchoda, které na svém 
posledním zasedání jako majoritní 
akcionář delegovalo svého zástupce 
na  mimořádnou valnou hromadu 
a.s. Beránek Náchod s  mandátem 

hlasovat o odvolání současných čle-
nů představenstva a  dozorčí rady 
a  nově zvolit do  představenstva 
Ivu Cvetanovu, Tomáše Magnuska 
a  starostu Jana Birke a  do  dozorčí 
rady Milana Noska, Ladislava Ti-
chého a Josefa Šimona. 
 (kp)

Personální zemětřesení v Beránku Požil a nespěchal...
 S konzumací alkoholu za volantem  
máme spojenou rychlou jízdu, risko-
vání, ztrátu pudu sebezáchovy. Jisté 
však je, že existují i varinty, kdy řidič 
požije alkohol a  mění se v  nadmíru 
pomalého a  pečlivého motoristu... 
S  takovým případem se totiž nedáv-
no setkala hlídka Městské  policie 

v  České Skalici. Její strážníci spatřili 
na  parkovišti před Penny marketem 
podezřelé vozidlo, které jelo velice 
pomalu a  tím brzdilo plynulost sil-
ničního provozu. Policisté ho zastavili 
a zjistili, že řidič požil alkohol. Kdo ví, 
možná mu za jízdy domlouvala opič-
ka sedící na sedadle spolujezdce...

Rodný domek Aloise Jiráska v Hronově zakoupilo do vlastnictví město Hronov 
v roce 1925 díky výtěžku z oslav 70. narozenin  slavného spisovatele. V letech 
1955 – 57 byl tento objekt rekonstruován  a zpřístupněn veřejnosti.  Foto echo
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Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

 B  Ř  E  Z E  N     2  0  1  5
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc březen
v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

* čtvrtek   5. 3. od 14 hod.
  „Cestomanie s KVD-zámek 

Sychrov a okolí“
- � lm připravil a promítne 

p. Miloslav Hlaváč;

* čtvrtek  12. 3. od 14 hod.  
„Perla Belgie a Jeho Veli-

čenstvo Londýn“,
 � lm ze své cesty nám promítne 

a doplní vyprávěním 
p. Zdeněk Nývlt;   

* čtvrtek  19. 3. od 15 hod.
 bude výroční členská schůze 
v restauraci Reduta /Plhovská ul./ 

od 14.30 - prezence, doprodej 

členských známek, přihlášky 
a zálohy na zájezdy.                

V programu vás seznámíme 
s hospodařením organizace, 

programem na r.2015,  s mož-
ností rekreací se smluv.cenami 

od Svazu důchodců.
 Občerstvení zajištěno.

Od 16 hod. „Josefská zábava“ 
s doprovodem hudby „FRČÍ“ 

p. Františka Čížka

* čtvrtek  26. 3. od 14 hod.
  „ISLAND“ 

– o svých zážitcích z cesty bude 
vyprávět a promítne nám film 

p. Roman Krejčiřík.

 Málokdo už dnes ví, že nejbliž-
ší koncentrační tábor Gross-Rosen 
se nalézal necelých 60 km od  našich 
hranic, nedaleko polského města Ro-
goźnica. Prošlo jím mnoho českých 
vězňů a  převážná část se jich nikdy 
nevrátila domů. I  na  našem území, 
dokonce v  našem regionu, měl tento 

tábor několik poboček. A  v  blízkosti 
Choustníkova Hradiště došlo v únoru 
1945 k masakru 179 vězňů při pocho-
du smrti právě z Gross-Rosen!
 Tato fakta vedla pracovníky Střední 
školy propagační tvorby a  polygra� e 
Velké Poříčí k  rozhodnutí spojit síly 
s  okresním výborem Českého svazu 

bojovníků za  svobodu Náchod a  po-
kusit se díky projektu přiblížit osudy 
lidí, kterým 2. světová válka zasáhla 
do  života. Dne 16. února byla slav-
nostní vernisáží v  atriu Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje na Pi-
vovarském náměstí zahájena výstava 
se symbolickým názvem „Gross-Ro-
sen – Historie, která se nás týká“. Jejím 
cílem je především uctění památky 
vězňů koncentračního tábora Gross-
-Rosen a  obětí pochodu smrti, který 
prošel přesně před sedmdesáti lety 
naším krajem. Tato putovní výstava 
potrvá v  krajské metropoli do  28. 
února. Potom bude ve  dnech 16. až 
20. března instalována na prostranství 
před sálem Josefa Čapka v  Hronově, 
následně od  26. března do  10. dub-
na budou mít možnost ji zhlédnout 
obyvatelé Broumovska v galerii Stará 
radnice. Další plánovanou zastávkou 
výstavy bude ve dnech 4. až 10. května 
náměstí T. G. Masaryka v  Náchodě.      
 Mgr. Renata Lelková
  (redakčně kráceno)

Začíná putovní výstava o Gross-Rosen 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dům v klidné části Nového Města n/M 
– Krčín, nad údolím řeky s výhledem do kraji-
ny, je dvoupodlažní, 2x koupelna, 2x WC, poko-
je. V suterénu 2 větší garáže, prádelna, kotelna, 
2 sklípky. K nemovitosti patří udržovaná zahra-
da, za domem pergola s udírnou. El.220/380V, 
vodovod, septik, vytápění ústřední na TP.Cena: 2 895 000,- Kč

Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích  .................................... 699 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 4 990 000,- Kč
Novostavba pensionu ve středu obce Orlické Záhoří, dvougaráž, lyžárna ............................. 3 950 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 

 Rozesmáté děcko nabízí pomoc Vám rodičům, kteří jste 
se ocitli v situaci, kdy potřebujete nastoupit dříve do práce, 
nebo Vám schází příbuzní, kteří by Vám pomohli s hlídá-
ním Vašeho dítěte. V naší dětské skupině nabízíme možnost 
celodenního režimu nebo hodinového hlídání. Do dětské 
skupiny mohou docházet děti již od  2 let, a  jelikož nám 
záleží na zachování individuálního přístupu, naši skupinu 
může navštěvovat maximálně 12 dětí. Kromě alternativy 
k předškolnímu vzdělávání je velmi lákavá naše prodloužená provozní doba. 
Každý všední den máme otevřeno od 7 do 17:30 hodin. Rozesmáté děcko sídlí 
v Sokolské ulici v Náchodě, kde ke své činnosti využívá vilu, která dýchá his-
torií. Dětská skupina v Rozesmátém děcku je již od konce ledna plně v provo-
zu. I Vaše dítě může být součástí skvělého kolektivu, poznat spoustu kamarádů 
a být rozesmáté. Těšíme se na Vás. 
 Pro více informací sledujte náš web www.rozesmatedecko.cz nebo náš 
facebook.com/Rozesmatedecko. 

DÁVÁME RADOST DĚTEM I JEJICH RODIČŮM

Již roku 1970 bylo zapsáno historické jádro Nového Města nad Metují do seznamu 
Městských památkových rezervací tehdejšího Československa.  Žádná ze zdejších 
architektonických památek zatím není zapsána na českém seznamu    světového 
kulturního dědictví UNESCO, ale co není nyní, může v budoucnu klidně být… 
 foto ECHO

Okénko 
energetického 
poradce 80. 

Vážení a milí čtenáři,
pro ty, kteří ještě váhají se k našim cca 
1 500 klientům z okresu Náchod přidat, 
mám vcelku jednoduché počty.
Prvních 100 zákazníků s  námi zača-
lo spolupracovat před 4 roky.. Když si 
vezmeme příklad – domácnost se spo-
třebou plynu cca 20MWh (= 2 000m3)/
rok a  spotřebou elektřiny 3MWh/rok, 
tak spolupráce s námi snížila roční vý-
daje takové domácnosti při pravidelném 
každoročním individuálním cenovém 
režimu, který má každý náš zákazník, 
o více jak 5 000 – 7 000,- Kč/rok oproti 
běžným cenám dodavatelů typu Bohe-
mia Energy, s. r. o., RWE energie s. r. o., 
ČEZ prodej s. r. o., Vemex Energie a. s., 
Centropol Energy a. s...
 Za  čtyři roky spolupráce takováto 
domácnost „nevyhodila zbytečně ko-
mínem“ navíc 20 – 28  000,- Kč, kte-
ré použila na  své jiné potřeby, oproti 
svým sousedům, kteří s  námi ještě 
nespolupracují.Za 4 roky je to taková 
úspora, která odpovídá cca jednoleté 
platbě za  energie v domácnosti se stej-
nou spotřebou plynu a elektřiny u výše 
uvedených dodavatelů. Je to jako bych 
měl oproti sousedovi, který s námi ještě 
nespolupracuje, každou pátou topnou 
sezónu zadarmo. 

 Myslím, že stojí za  to se k nám přidat 
a využít individuálních cen a servisu, kte-
rý každoročně pravidelně děláme. A nebo 
můžete neustále naříkat a  nadávat, jak 
jsou energie drahé, na podomní prodejce, 
na šílené a pro zákazníka naprosto nepře-
hledné smlouvy a dodatky. My se nemáme 
kam schovat a ani nechceme, jdeme zcela 
otevřeně „s kůží na trh“, nemusíme si nic 
vymýšlet, jsou za námi zcela jednoznačné 
a již několikaleté výsledky, za které se ne-
musíme stydět. 
S úctou

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.

Výrobce zdravotnických lehátek 
přijme:

1) Vyučeného zámečníka,
 montáž, servis a rozvoz lehátek

2) Konstruktér, 
mzda 20 000 až 30 000Kč. 

Práce v AutoCAD nebo Solid edge.

U obou profesí požadujeme 
poslední 2 roky práce v oboru.

Životopisy zasílejte na:
 zamestnani@rousek.eu

Na naše programy zveme 
všechny zájemce starší ge-
nerace, i když nejsou členy 

Svazu důchodců.
 Na vaše návštěvy se těší 

členové výboru MO SD ČR.
Poznámka: na  zbývající vol-
ná místa  zájezdů se budete 

moci přihlásit v klubovně 
Harmonie 2

 vždy ve čtvrtek odpoledne 
po programu. Uzávěrka 

na jarní zájezd bude v pon-
dělí 20.dubna. 

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.
 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci BŘEZNU 2015

* Neděle 1. 3. v 15.00 hodin
Matylda zasahuje
Agentura DAP Praha

Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Pondělí 2. 3. v 9.00 hodin
Anton Pavlovič Čechov: 

Povídky Čechov
Divadlo SemTamFór Slavičín

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč

lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

* Čtvrtek 5. 3. v 19.00 hodin
Mandrage - Od začátku

Vstupné: 300, 280, 260 Kč

* Neděle 8. 3. v 19.00 hodin
Keith Hu� : Deštivé dny

Hrají: Richard Krajčo 
a David Švehlík
Divadlo Ungelt

Vstupné: : 450, 440, 430 Kč

* Středa 11. 3. v 19.00 hodin
Violoncelli da camera

Tomáš Strašil, Marie Hixová, 

Václav Bernášek,
Andrea Rattayová, 

Evžen Rattay
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 130, 120, 110 Kč

* Čtvrtek 12. 3. v 19.00 hodin
Kladské pomezí -
 krajina neznámá

Dia show Mgr. Jana Ježka
Přednáškový sál
Vstupné: 60 Kč

* Úterý 17. 3. v 19.00 hodin
J. Kander, F. Ebb, 

J. Mastero� : Cabaret
Východočeské divadlo 

Pardubice
Představení ab. cyklu - sk. „A“

Vstupné: 420, 410, 400 Kč

* Čtvrtek 26. 3.v 19.00 hodin
Pavel Šporcl - Gipsy Fire

Vstupné: 350 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském 
informačním centru v hotelu U Beránka, 
tel. 491 426 060, v Cestovní agentuře M. 
Machová, tel. 491 420 420, v Informač-

ním centru a muzeu v Novém Městě 
nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestov-

ním a Informačním centru v Červeném 
Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním 
informačním centru v České Skalici, tel. 
491 453 870 a v Info - Centrum Hronov, 

tel. 491 483 646.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma. Sleva 
30% na pro držitele průkazů MěÚ v Ná-
chodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání 

předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis
SÝRÁRNA A MLSÁRNA

EDUŠKA

Hrašeho ul. Náchod

Holandské sýry z kravského 

a kozího mléka

Zákusky  podle vlastní receptury

www.mlsarnaeduska.cz

Na  červencový svátek sv. Jakuba 
byl v  minulosti z  oken novorene-
zanční zvonice v  Hronově shazo-
ván  živý kozel. Dole na něho čekal 
řezník  a pověrčivý dav, který věřil, 
že krev kozla má léčivou moc.  Po-
kud by tento poněkud pohanský 
zvyk hronovských sousedů neza-
nikl již v polovině 19. století, jistě 
by nyní neušel pozornosti ochrán-
ců zvířat...  Foto echo  

 Obec Bílý Újezd, ležící u silnice spojují-
cí  Dobrušku s Rychnovem nad Kněžnou, 
má jednu historickou zajímavost.  Musíte 
se však podívat hodně, ale opravdu hod-
ně nahoru. Jen tak uvidíte sekeru zaťatou 
do věže tamní zvonice. Jak se sekera do-
stala na věž? O tom koluje vícero pověs-
tí… Ta základní má dvě verze -  s dobrým 
a špatným koncem.  Nejdříve ten špatný 
konec ?     Říká se, že tesař, který pracoval 
na věži, uklouzl. Nešťastník se chtěl  před 
pádem do hloubky zachránit zaseknutím 
sekery a přidržením  se za topůrko. Špat-
ný konec znamenal, že se mu to nepoda-
řilo. Ten  dobrý ale naopak tvrdí, že mu 
sekera zachránila život. Inu, vyberte si 
verzi pověsti podle svého…  foto echo

 Od  února t.r. funguje internetová 
prezentace společnosti Městské  vo-
dovody a  kanalizace  Jaroměř s.r.o. 
Na přehledných a zároveň estetických 
stránkách se dozvíte množství zají-
mavých a  užitečných informací, daty 
o  kvalitě vody počínaje a  ceníkem 
vodného a  stočného konče. Jaroměř-
sko – josefovská voda virtuálně? Za-
dejte na  klávesnici vašeho počítače: 
www.mevakjar.cz 

drž nad námi svoji ruku... říká jedna česká 
modlitba. V  případě Červeného Kostelce 
se bude sv. Jan určitě maximálně snažit, 
protože do roku 2015 vstupuje toto město 
s dalšími opravenými sakrálními sochami – 
a mezi nimi jsou právě dvě sochy sv. Janů. 
Kromě nich se revitalizace dočkala i socha 
Panny Marie a � nanční prostředky se našly 
i na I. etapu opravy hrobu významného čer-
venokosteleckého rodáka Gustava Vacka. 

Městská knihovna v České Skalici, mi-
mochodem nejstarší veřejná knihovna 
na  Náchodsku -  založená již v  roce 
1845, rozšiřuje svoje služby nejen 
v  kontextu tamního knižního fondu, 
ale i  co se týká periodik, tj. časopisů 
a  novin. Tak například oddělení do-
spělých nabízí rozšířené portfolio den-
ního tisku. Dosud zde byl k  dispozici 
Náchodský deník, od  ledna t.r. jsou 
k mání i Lidové noviny. 

O vodě virtuálně Svatý Jene 
z Nepomuku 

Rozšíření služeb
Realitní služby od A do Z...
- HOME STAGING - nikdy nedostanete druhou šanci udělat dobrý první dojem
- PŘÍPRAVA NEMOVITOSTI - bytový design = zajištění nejvyšší možné prodejní ceny
- FOTODOKUMENTACE - pořízená profesionálním fotografem
- ZÁKAZNICKÁ KARTA - odměna našim klientům za důvěru a poděkování 

za spolupráci
- PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ v náchodském a hradeckém regionu -
 PRODAT společně = POMÁHAT společně

- FINANČNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA
- PRÁVNÍ SLUŽBY včetně advokátní úschovy prostřednictvím 
JUDr. Renaty Dobývalové v Náchodě

- ZAJIŠTĚNÍ znaleckých posudků, průkazů energetické náročnosti budov, 
zastupování klienta na KN a FÚ

- ZNALOST REALITNÍHO TRHU V REGIONU = záruka kvalitního a rychlého prodeje

Nejkratší cesta
   k Vašemu bydlení

Telefon: +420 602 352 660 www.realitymrstinova.cz kancelář: Palachova 1742, Náchod

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST CDS Náchod   
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

PRO MEZINÁRODNÍ
KAMIONOVOU DOPRAVU 

S MOŽNÝM VÝDĚLKEM AŽ 50.000 KČ

Náborový příspěvek 10.000 Kč

KONTAKT: 725 761 401
EMAIL: PATZELT@CDSNACHOD.CZ 

Mléčný bar Itálie
po – pá 6,30 – 17,00, so 9 – 12, ne 13 – 14

Snídaně – svačiny
LAHŮDKY – polévky, teplá sekaná, čerstvé chlebíčky
CUKRÁRNA – čerstvé zákusky, ovocné poháry, jahodový 
koktejl, polské zákusky, káva s sebou
Narozeninové dorty na objednávku
Možnost objednávek pro � rmy vč.dovozu            
Množstevní slevy             

Mléčný bar Itálie            
Náchod, Kamenice

NOVĚ OTEVŘENO



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

* Muž 63 let vdovec by se rád seznámil se ženou při-
měřeného věku z okolí Náchoda. TEL.: 722 279 313
* Rád se seznámím s asi 70letou paní z Náchodska. 
Tel. nebo sms: 720 422 263

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám pří-
ležitost nalézt životního partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v  klidné části 
Nového Města n.M. Dům je zateplen, zaveden inter-
net, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + energie. 
Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 55 m2 v zrekonstruovaném domě 
na  náměstí v  Náchodě. Nájem 4500,-Kč + služby. 
TEL.: 733 735 709
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě na Plhově, ná-
jem + služby 5.000 Kč. Ihned volný. Kauce dohodou. 
Tel. 777 236 500 po 20. hod.
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s balko-
nem 77 m2 v Náchodě na Brance. Volný ihned. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu částečně vybavený byt 1 + 1 KK 
o  rozloze 55 m2 v  rodinném domku, blízko cent-
ra v Náchodě . Byt je rok po celkové rekonstrukci. 
Dům má novou zateplenou fasádu. Nájem 4 000 Kč 
+ energie cca 2200 Kč. Vratná kauce 12 000 Kč. Vo-
lejte na tel: 604 640 190
* Prodám 1 + kk v Hronově - u centra, obsazené 
platícím nájemníkem. Dobrá investice. Cena 490 
tisíc Kč. tel. 777 595 888
* Prodám DB 2+1 58,35 m2, 1.podlaží, Koubovka 879, 
Červený Kostelec. Cena dohodou. TEL.: 601 563 687
* Pronajmeme garsonku 36 m2 v přízemí, bezba-
riérový vstup, 200 m od vlakového nádraží v No-
vém Městě n.M. Nájemné 3000,-Kč + inkaso. TEL.: 
776 224 358 volat v prac.dny 8 – 16 hodin
* Pronajmeme DB 1+kk 36 m2 ve  4.patře byt.domu 
Na Malecí v Novém Městě n.M. Nájemné 2500,-Kč + 
inkaso. TEL.: 776 224 358 – volat v prac.dny 8 – 16 hodin
* Hledám byt 1+1 nebo 2+kk v  Náchodě. Nájem 
i s energiemi do 6.000,-Kč/měs. Jsem nekuřák, žádní 
domácí mazlíčci. Info o  vybavení bytu či prohlídce 
bytu na tel. 607 400 518. (volat ve všední dny 14-17h, 
o víkendu kdykoliv)
* Pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 3+1, Hro-
nov-Padolí, 3.patro s  balkonem, 72m2. Občanská 
vybavenost 10min. chůze.Vybavený-kuchyňská linka 
včetně sporáku, jídelní stůl+židle, obývací stěna+-
sedačka,ložnice, pracovna a  plynový kotel (možno 
lednice a  pračka). K  bytu patří sklep. Připravený 
od března 2015. Kauce nutná. Nájem 6 000,-Kč +zá-
loha na vodu+odpady 640,- + služby. Tel. 721 612 422
* Prodám slunný družstevní byt 1+1 24m2 v  Me-
ziměstí. Nezařízený, ihned volný. Cena: 220 000 Kč. 
Tel.: 604 628 520
* Pronajmu byt 4+1 v  obci Horní Rybníky. Pěk-
ný, slunný, částečně zařízený. Kuch. linka s  myč-
kou, plast. okna. Nájem 5.500,- Volný od  1.3. Tel. 
776 727 427
* Prodám pěkný slunný DB 1+1 v Červeném Kos-
telci. TEL.: 608 270 793
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Byt je v 1. 
p. zděného bytového domu v Náchodě nedaleko ná-
městí. Tel.: 737 407 528
* Pronajmu malý byt v Náchodě u nemocnice pra-
cující osobě. TEL.: 777 021 798
* Pronajmu byt 2+1 54m2 OV v Náchodě-Staré Měs-
to za Albertem. Byt je po celkové rekonstrukci. Nová 
okna,velký balkon,kolárna, sklep,výtah. Od rána slu-
níčko.Nájem 5500,-Kč + energie. Kauce nutná Tel. 
608 380 686
* Prodám byt v OV 3+1, výměra 82 má v Náchodě 
Bělovsi, po rekonstrukci kuchyň, nové podlahové kry-
tiny, dřevěná eurookna. Velká lodžie.Tel.774 311 404, 
RK nevolat. Cena: 1 100 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v OV, výměra 70 má v Nahořa-
nech, po rekonstrukci, balkon, zděná koupelna s va-
nou. Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 949 000,- Kč
* Prodám byt DV 1+kk, výměra 28 má v Náchodě, 
plastová okna, velká opravená lodžie, opravený ku-
chyňský kout. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
420 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v OV, výměra 68 má v Náchodě 
- Bělovsi, po částečné rekonstrukci, (koupelna, WC), 
plastová okna, lodžie, dva výtahy. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 1 095 000,- Kč
* Pronajmu byt 45m2 v  novostavbě, v  N.Městě n.
Met., klidná část obce, s vlastním parkováním před 
domem, nadstandardní a  slunný byt, nájem včetně 
energií 6.500,- kauce nutná, Tel: 775 182 793
* Prodám byt v družstevním vlastnictví ve správě 
SBD Náchod, byt 4+1 ve  4. patře, nová koupelna 
(sprchový kout). Byt je vyklizený prázdný připraven 
k  prodeji. Náchod, Plhov, Příkopy 1118. Informace 
a cena na tel. 607 185 664
* Prodám, pronajmu byt v Náchodě na Brance 2+1 
v  OV, 40m2, 1NP, sklep, kolárna, volný od  začátku 
dubna, RK nevolat. TEL.: 776 730 849
* PRONAJMU BYT 2+KK VE STÁRKOVĚ NA NÁ-
MĚSTÍ. Byt 43 m2 je po rekonstrukci, cena 3.600,- + 
inkaso (1.800,-),kauce nutná.Tel. 602 133 173 Email.
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě v Jugoslávské ul. Byt je 
zateplen, má nová okna a je dobře udržovaný. Nájemné 
včetně všech energií a služeb je 7700,-Kč. Hlaste se jen 
slušní zájemci. TEL.: 776 141 603
* Prodám byt 3+1 v družstevním vlastnictví v pa-
nelovém domě v  Hronově. Obytná plocha 72 m2, 
velmi pěkná dispozice bytu, výhodná poloha, nová 
plastová okna, nové stoupačky a výtah. Nutná rekon-
strukce sociálního zařízení. Kontakt 725 398 855
* Pronajmeme byt 3+1 94 m2 v OV v centru Nácho-
da. TEL.: 777 292 940, 608 976 956
* Prodám garsonku na  Brance v  Náchodě v  OV, 
1.patro,cena 700tis.Kč. TEL.:602 848 785
* Prodám DB 2+1 s balkonem na sídlišti u nemoc-
nice v Náchodě, cena 650.000  Kč. Tel. 605 571 595, 
608 976 956
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 ve  2. patře 
zděného bytového domu poblíž centra v NA. Prostorný 
byt po výměně oken za plastová, vybavený novou ku-
chyňskou linkou je k dispozici ihned. Nájemné 4500,-
Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 602 790 044.

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. 
patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Ve-
likost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám kočárek Casualplay S4 tiatinium + hlu-
boký díl Mako, barva carbon (šedá), zdarma k tomu 
autosedačku Baby Zero, která jde dát na podvozek, 
jako hluboký díl Mako. Vše je po jednom dítěti. Ná-
chod a okolí. Tel.: 776 629 080

* PRODÁM velkou pánskou kabelu - pravá 
kůže (Marlboro) - uzamykatelná, nepoužitá, 
menší krosové kolo - nepoužívané (nevhodný 
dárek), starší, zachovalý, plně funkční masážní 
stroj - výkonný, automatickou domácí pekárnu 
Professor DP 02 - málo používaná, potápěčský 
žaket vel.S. Možno poslat foto mailem. Cena do-
hodou.TEL.: 606 452 440

* Prodám zánovní kancelářská křesílka. Cena do-
hodou. Tel. 602 103 775
* Prodám dětské kolo DEMA ISEO. Kola 24“. 3 roky 
staré, v bezvadném stavu. Za 2500 Kč. Tel. 720 310 810
* Prodám KRÁLÍKÁRNU novou 1 až 15 kotců roz-
měr kotců 65x65, výška 50 cm, cena 1000,-Kč za kotec. 
KURNÍK pro 10 až 20 nosnic, plně vybavený, zateplený, 
cena 6500,- až 8500,-Kč. TEL.: 777 956 304
* Prodám mrazák ZANUSSI 50 litrů. TEL.: 604 699 888
* Prodám lednici s mraznicí, lednice 200 l, mrazni-
ce 100 l, rozměr 60x60x180 cm, nakoupeno za 6 999,-
Kč, prodám za 5000,-Kč záruka do 15.9.2015. v Ná-
chodě. TEL.: 603 865 112
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci 
volejte 720 581 277

* Prodám suché truhlářské fošny + prk-
na, smrk, borovice, dub, buk.Levně. mob. 
774 308 086

* Koupím housle, violu, cello, basu, saxofon a kla-
rinet i poškozené a nekompletní. T. 728 473 687
* Koupím do  své sbírky pivní etikety, tácky, staré 
pivní láhve, staré hračky, stereokotoučky, vláčky, LP 
- desky, staré pohlednice atd. Tel. 606 115 393
* Koupím staré pivní lahve. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční ozdoby. 
TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník a  bovden 
od  výrobců zn. ITES, KDN, IGRA, IGLA, OMNIA 
a SMĚR a jiné. TEL.: 724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.: 722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn. PRIM. TEL.: 
724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení sta-
ré domácnosti). Tel. 722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše sta-
ré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MERKUR aj., 
různé plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automo-
to aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930

* Hledám učitele/učitelku hry na  příčnou �étnu. 
Zn. Náchod. Tel.:732 810 434
* Nabízím pomoc v domácnosti,běžné práce. Časo-
vě dle domluvy. TEL.: 603 326 033
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domác-
ností a domků i po malování a rekonstrukci, žehlení 
prádla, praní koberců a čištění sedacích souprav, čiš-
tění interiérů aut. TEL.: 737 564 496
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže (vhod-
né i  pro seniory) 15 - 20 tis.Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359

* Čivava - prodám dlouhosrstá a  krátkosrstá 
štěnátka. Jsou odčervená, očkovaná, mají čipy. 
Jen do  výborných podmínek. Tel. 603  206  743, 
491 426 680 

* Pronajmu 2+1 s balkonem na sídlišti u nemocni-
ce v Náchodě. Tel. 605 571 595, 608 976 956
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 667 730
* Prodáme družstevní byt 2+1 (62,44 m2) v Broumo-
vě, Pionýrská 368, 6. podlaží. Cena činí Kč 349 tisíc. 
Info 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 2+1 (62,44 m2) 
v Broumově, Pionýrská 368. 6. podlaží. Cena mini-
málního měsíčního nájemného je Kč 3,5 tisíce bez 
služeb. Bližší informace na telefonu 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v  Jaroměř, Sme-
tanova 718, 1. podlaží, cena Kč 690 tisíc. Telefon 
733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 v Jaroměř, Sme-
tanova 718, 1. podlaží. Minimální nájemné bez slu-
žeb Kč 4 tisíce.Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po celkové rekonstrukci 
1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778, 8. poschodí. 
Cena Kč 450 tisíc. Info 733 131 189.
* 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
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. Pod-
laží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. Cena Kč 
590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v  Jaroměři, J. Šímy 778, 8. 
podlaží, 31,88 m2. Měsíční nájemné bez služeb Kč 
3300,-Kč .TEL.: 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v  Červeném Kostelci, Koubovka 895. Cena 
minimálního měsíčního nájemného je Kč 4,5 tisíce 
bez služeb). TEL.:  733 131 189.

* Koupím rodinný dům v  Náchodě. Kontakt 
776 100 393
* Prodám rodinný řadový dům v Náchodě na Klín-
ku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, garáž, velmi dobrý 
stav. Cena dohodou. TEL.: 608 464 601
* Nabízím podnájem v RD ve Vel.Dřevíči.Topení-
-kotel na  TH-dřevo uhlí nebo elektrika.Vše doho-
dou. Tel. 737 318 827
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v ceně 
do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 608 245 634
* Pronájem dvougeneračního rodinného domu 
na klidném a pěkném místě v Náchodě (Pod Ho-
molkou). Velmi hezké bydlení. Osobní jednání. Tel. 
607 501 842
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE VELKÉM POŘÍ-
ČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, PŮDNÍ PROSTORY, 
PLYN, KANALIZACE, PO  CELKOVÉ REKON-
STRUKCI - IHNED K  BYDLENÍ BEZ DALŠÍCH 
INVESTIC. CENA:1.790.000,-KČ, TEL.: 777 302 483
* Pronajmu garáž od 1.3. v Náchodě - Staré Město. 
Vhodná pro obyvatele Bražce, Starého Města, Lipí, 
sídl. u nem. TEL.: 724 261 369 večer
* Prodám ŘD v  lokalitě Náchod - Branka, jedná 
se o  dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna, sklep, zahra-
da s  pergolou. Cena dohodou. TEL.: 737  416  624, 
603 753 638

* Prodám stavební pozemek ve  Zlíči, voda a  el. 
na  pozemku, ostatní na  hranici, leží v  centru obce 
a je oplocený. 850,-Kč /m2. Tel. 721 170 313
* Koupím lesní pozemky na  Náchodsku a  Rych-
novsku. TEL.: 776 327 208
* Hledám pronájem zahrádky v Náchodě a okolí. 
TEL.: 776 527 543

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do zele-
ně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafránice. Nutno 
vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 zál.na el.,vodu, topení.+-
kauce., tel. 608 903 050.
* PRONAJMU OBCHOD NA PĚŠÍ ZÓNĚ V NÁ-
CHODĚ, PALACKÉHO 27 (KAMENICE) cca 15m2 
; PŘÍZEMÍ; VOLNÝ IHNED. INFO: 777  302  483 
nebo 776 208 916
* Pronajmeme nebytové prostory 55 m2, vhodné jako 
kancelář, v zrekonstruovaném domě na náměstí v Ná-
chodě. Nájem 4500,-Kč + služby. TEL.: 733 735 709
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V TRUT-
NOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, ORDINACI, 
BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KAN-
CELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ 
ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč ; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, cca 
50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel. 608 667 730
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavár-
ny, jiných obchodních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, �tcentrum a  jiné služby. Pro-
story 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

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

 

DANĚ
Daňové přiznání Přiznání DPH 
Daňová evidence Silniční daň 
Silniční daň Komplexní služby 

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZůSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
vyklidím půdu, sklep, dům

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

PRODÁM
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod Klínek-Sluneční vyhlídka-poz. (800 m2) k výstavbě RD..od 875,-Kč/m2,Náchod centrum-Zděný byt 3+1 po rekonstr.(66 m2) ........... 1.295.000,-Kč,
N.Město n/M-Malecí-Kompl.rekonstr.byt 2+1,nová zděná koupelna s WC,nové rozvody,plast.okna,dveře,kuchyň na míru, klidná část ............... 895.000,-Kč
N.Město n/M-Na Františku- RD se zahradou,rekonstr.na pension (6 vybav.pokojů se social.),kuchyň,ob.pokoj .................. 4,25 mil.Kč,příp. pronájem dohodou
N.Město n/M-ul.Malecí-Byt 3+1 (60 m2) po část.rekonstr..950.000,-Kč,N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží ........... 1.500.000,-Kč
Č. Kostelec-Pozemky k výstavbě RD (700-900 m2) v centru města..1.000,-Kč/m2,Č.Kostelec-centrum-Pronájem prodejny (18 m2)...................3.000,-Kč/měs.
Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2)..210.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz.až 1000 m2 ...................od 1,29 mil.Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..2,39 mil.Kč, Sviništ‘any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 ................ 799.000,-Kč
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klidné místo..1.800.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží,možnost zahrady .............. 1.190.000,-Kč
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě,oploc.pozemek 403 m2..400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ............... 2.490.000,-Kč
Č.Skalice-náměstí-Pronájem vybaveného kadeřnictví (možné zařízení odkoupit)..4.500 Kč/měs. a pronájem restaurace (baru) u náměstí ...................dohodou
Náchod, Č.Kostelec, Č.Skalice, Provodov, Slavoňov a Jestřebí u N.Města n/M, Miskolezy, Nové Dvory-pozemky k výstavbě RD ........................... od 290,-Kč/m2

Obchodní družstvo Impro
Červený Kostelec

Prosperující �rma zabývající se širokým 
spektrem činností hledá pro zeměděl-

skou divizi zaměstnance na pozici

Řidič nákladních vozidel
/ TATRA T815, IVECO 6,6t, 

dodávky do 3,5t /

Požadujeme:
- Vyučen – zemědělské obory – výhodou
- Řidičský průkaz sk. C, 

profesní průkaz – podmínkou
- Karta řidiče, školení ADR – výhodou
- Časovou �exibilitu
- Nástup – květen 2015

Nabízíme: 
- Odpovídající mzdu 

/ 18 000,- Kč měsíčně /
- Práci v kolektivu rozvíjející se �rmy

Profesní životopis zašlete 
na e-mailovou adresu: 

personalni1@odimpro.com

Informace na tel. 491 445 206
 p. Prouzová

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

CHLAPSKÁ PRÁCE
Drobné i větší opravy a úpravy 

vašich bytů, domů, zahrad
777 057 875

T
O
J
E

ČALOUNICTVÍ 
– opravy nábytku

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 
– čištění sedacích souprav 

a koberců
Tel. 733 585 275

ŠVADLENA Červený Kostelec
opravy a úpravy oděvů, šití ..

tel. 775 970 687,
email: jitkabuskov@seznam.cz

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 12. 3. 2015

mob. 736 763 929

nutno

objednat

NOVĚ OTEVŘENO
KVĚTINY - DÁRKY

Iveta Škodová
Kladská 104 Náchod

Řezané květiny - hrnkové květiny 
– dárky - svatební vazba 

- pohřební vazba 
- sukulenty  bonsaje

Údržba a úklid zahrad  - květiny 
na donášku - dárkové poukazy

Po – pá 8.30 – 17.30     
So  8.30 – 12,00
Tel. 605 055 910

Těšíme se na Vaši návštěvu

Dietetik a výživový poradce 
s 20-letou praxí 

Mgr. D. Budařová 
Tel.604 281 812 

www.poradnahubnuti.com

simply smart

Programátor 
pro Linuxové aplikace na úrovni ovladačů.

Hledáme nového člena týmu 
na pozici

Hledáme člověka, který se rád zapálí 
pro věc, ovládá programování linuxo-
vých aplikací na profesionální úrovni. 
Pečlivého, samostatného se smyslem 
pro zodpovědnost. 

Životopis a motivační dopis zasílejte na:   
solc@smart-tec.cz www.smart-tec.cz

Nabízíme práci v mladé prosperující spo-
lečnosti. Příjemné a přátelské pracovní 
prostředí. Velkou možnost profesního 
růstu. 

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

www.gatenachod.cz
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Hledáme operátory/rky 
do výrobní � rmy Ametek s.r.o., v Náchodě

Kontakt:
Alena Dubovská:
+420 778 002 270

email: 
alena.dubovska@comacjobs.cz

NÁSTUP IHNED
plat 13.800.- Kč 

+ stravenky

práce na tři směny

Provozní elektro-mechanik (údržba strojů ve  výrobní lince)
Náplň práce:
• provádění operativní elektro-strojírenské údržby ve výrobní lince
• provádění havarijních zásahů při poruchách strojů a zařízení
• plánování a provádění preventivní údržby 
• práce ve 3 směnném provozu
• různorodá práce technického směru

Požadujeme:
• SŠ / SOU vzdělání s maturitou, ideálně v oboru elektrotechnik, 
 mechatronik, mechanik-elektronik

• vyhláška 50/1978 Sb, § 6 podmínkou
• zkušenosti z oblasti strojní údržby ve výrobní lince
• zkušenosti s elektro údržbou a PLC řízením strojů výhodou (SIEMENS S7)
• topičský průkaz výhodou, svářečský průkaz výhodou
• samostatnost a schopnost týmové práce
• základní znalost MS Offi  ce
• ochota učit se a časová fl exibilita, zručnost, komunikativnost

Nabízíme:
• pracovní poměr v nadnárodní společnosti
• plnohodnotné zaškolení, trvalý odborný růst
• široká škála benefi tů včetně měsíčních bonusů až do výše 25%
• možnost nástupu IHNED

Informace o pozici:
Místo pracoviště:  Nové Město nad Metují
Typ pracovního poměru:  práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou

Kontakt: tel.  + 420 491 439 111, e-mail: info.deva@danone.com
Kontaktní osoba: Zuzana Kavanová – HR Manager
Adresa:   Generála Klapálka 519, Nové Město nad Metují  549 01

Zaujala Vás tato volná pozice? 
Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Chcete se podílet na instalaci nových výrobních zařízení ? Získat další zkušenosti z pro-
vozních podmínek výrobního závodu? Přispět svými nápady k zefektivnění výroby? 

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Farní charita Náchod, IČ46524282 - Realizace IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III, tisková zpráva

Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2015 prostřednictvím zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III. 

Služby jsou � nancovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

SV. ANNA DOMOV PRO MATKY S DĚTMI NÁCHOD
Zařízení je určeno pro matky s dětmi nebo těhotné ženy, které jsou bez přístřeší a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Cíle projektu 
představují komplexní zajištění aktivit k dosažení samostatnosti, nezávislosti,
soběstačnosti a stabilizaci situace osob cílové skupiny (zejména matek). 
Uvedené sociální zařízení podporuje integraci osob do společnosti, snižuje sociální a zdravotní rizika související se způsobem života. 
Současně je důležitá podpora pozitivních aspektů  přirozeného prostředí uživatelů. Sociální služba spolupracuje s orgány sociálně právní 
ochrany dětí a dalšími návaznými zdroji.
Maximální kapacita je 72 lůžek.

Cenová nabídka zdarma
Tel.: 605 435 350

www.strechynachodsko.cz 

- Montáž všech druhů krytin
- Pokrývačské, klempířské 

a tesařské práce
- Opravy a renovace
 eternitových střech

- Montáž střešních oken
- Nátěry žlabů a plechových střech

- Opravy a stavby komínů
- Výškové práce pomocí 

horolezecké techniky

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.

Bowling & Bar 
– REDUTA
Plhovská 340, Náchod

AKCE  
TURNAJE  
PÁRTY
Otevřeno středa – neděle
Rezervace na tel. 607 424 900
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034
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840 111 177
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Teplice n.M., Adršpach a okolí 

Mezimìstí, Broumov a okolí 

Broumov a okolí

Hronov, È.Kostelec a okolí

N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí

Náchod, È.Skalice a okolí

Jaromìø a okolí

Úpice a okolí

725 995 654

702 602 930

728 242 789

604 216 189

775 110 989

725 317 668

730 175 241

603 500 339

Nástup možný  dle dohody 
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:

lambertova@detecha.cz,  tel.  491 477 133
adresa provozovny : Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

Požadujeme: SPŠE nebo SOU elektrotechnické
 vyhláška 50/78 Sb. min § 6
 znalost výrobních zařízení v kosmetické výrobě výhodou
 řidičský průkaz B
 spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

Náplň práce: údržba a seřizování  výrobních zařízení
 opravy el rozvodů strojů a zařízení
 preventivní údržba, vedení dokumentace

Nabízíme: práci ve společnosti s mnohaletou  tradicí   
 příjemné pracovní prostředí
 fi remní výhody

seřizovače  strojů - elektrikáře
hledá pro svoji provozovnu  kosmetiky

chemické výrobní družstvo
se sídlem v Novém Městě nad Metují

Knihkupectví SOVIČKA

Hurdálkova 206, Náchod (naproti kinu Vesmír), info@knihasovicka.cz, tel: 491 424 546,  721 299 633

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

ČTEME DĚTEM!

Pondělí   2.3.   16:00-16:30

Pondělí  16.3.  16:00-16:30

Úterý    10.3.   15:30-16:00

Úterý     24.3.  15:30-16:00

KREATIVNÍ ODPOLEDNE

„Skládání čajových sáčků“
Sobota 14.3.2015, 15:00 – 17:00

- přijďte si k nám užit sobotní odpoledne u kávy a drobného tvoření (kytičky, 
stromečky,…) Omezený počet míst – přihlašujte se v obchodě!                   

Vstupné dobrovolné.                                                                                                
(Pokud máte možnost, vezměte s sebou papírové sáčky (obaly) od čajů) 

Přijďte si poslechnout pohádku.

1
0
%

 S
L

E
V

A
(p

la
tí

 p
o

u
ze

 v
 b

ře
zn

u
, 

n
e

vz
ta

h
u

je
 s

e
 n

a
 ji

ž 
zl

e
vn

ě
n

é
 z

b
o

ží
) Knihkupectví 

SOVIČKA BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

- přijďte si k nám užit sobotní odpoledne 
u kávy a drobného tvoření 

Omezený počet míst – přihlašujte se 
v obchodě!

Vstupné dobrovolné.
 

ČTEME DĚTEM!

Pondělí
Úterý
Pondělí
Úterý

2.3.
10.3.
16.3.
24.3.

16:00 - 16:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
15:30 - 16:00

Sobota 14.3.2015, 15:00 – 17:00

„Skládání čajových sáčků“

KREATIVNÍ ODPOLEDNE

Hurdálkova 206, Náchod (naproti kinu Vesmír), info@knihasovicka.cz, tel: 491 424 546,  721 299 6333

 Dne 22.2. slaví všichni skauti a skautky na 
celém světě toto významné datum a to hned z 
více důvodů. Prvním je, že se v tento den na-
rodili zakladatelé světového skautingu  - Robert 
Baden-Powell a jeho žena Olave St.Clair So-
ames.  Robert Baden-Powell byl nejen zakladatel 
skautského hnutí, ale také voják s mnoha vyzna-
menáními a řády. Za svého života měl úspěšnou 
kariéru vojáka , ale později se rozhodl podpořit 
skauting a všeho mu obětoval. Rok 1907, kdy 
uspořádal první tábor na ostrově Brownsea v jižní Anglii, si připomíná-
me jako založení světového skautingu. Druhý důvod je ten, že pro všechny 
skauty a skautky je tento den zároveň dnem zamyšlení – připomínáme si, 
že máme bratry a sestry po celém světě a že všichni jsou si rovni bez ohledu 
na barvu kůže, národnost či věk.   Ondřej Fáborský

Den sesterství 
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

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

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

Točíme náchodský Hron 10°
 a nealkoholické pivo Primátor.

www.elkohotel.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

 O  plánovaném obchvatu Brou-
mova se mluví již mnoho let. Tento 
záměr má dokonce několik variant. 
O  tom, která z  nich je nejvhodnější, 
mohli 9. února občané a představitelé 
Broumova a okolních obcí diskutovat 
s  kompetentními osobami. Zodpo-
vědět jejich dotazy přijeli projektanti, 
zástupci SÚS Královéhradeckého kra-
je i hejtman Lubomír Franc. 
 Semináře o  obchvatu Broumova, 
který začal v  16 hodin v  sále Info-

centra, se zúčastnila zhruba stovka 
zájemců o tuto problematiku. Přítom-
ní projektanti jim vysvětlili, že podle 
provedených studií je jedinou alter-
nativou, která může dopravě ve městě 
ulehčit, varianta „E“. S  tou navíc již 
několik let počítají platné územní plá-
ny Broumova i Hejtmánkovic.
 Ve studiích navíc existuje ve dvou 
podvariantách, z nichž každá má své 
klady i  zápory. Přínos varianty „E“ 
nakonec nikdo z přítomných nezpo-

chybnil a  občané se zajímali přede-
vším o přesnou trasu obou podvari-
ant.
 Varianta „E“ by vyřešila hned dvě 
problematická místa ve  městě: Střel-
nickou ulici i křižovatku pod nemoc-
nicí. Její � nanční náročnost je navíc 
podstatně menší než u  variant „A  – 
D“, které by však podle provedených 
měření intenzity dopravy využíval jen 
zlomek aut projíždějících městem.  
 (red)

Občané Broumova diskutovali o obchvatu 

EXPEDIČNÍ KAMERA 

 Festival Expediční kamera, to je 
tradiční přehlídka nejúspěšnějších 
cestovatelských a  outdoorových � lmů 
uplynulé sezóny, které můžete vidět 
v Červeném Kostelci. Na 5. ročník se 
můžete těšit v pátek 20. 3. 2015 od 17:00 
v  kině Luník. I  letos bude vstupné 
na celý program festivalu za symbolic-
kých 99 Kč na  všechny � lmové bloky 
a  celý výtěžek bude věnován spolku 
Šotek a  oddílu červenokosteleckých 
Kadetů. Oba spolky se zároveň aktivně 
podílí na  organizaci celého festivalu. 
Předprodej vstupenek v  informačním 
centru v Červeném Kostelci.
Program na www.kinolunik.cz

IMPULS HK, Městské kulturní středisko a DS NA TAHU
za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR 
pořádají Krajskou postupovou přehlídku amatérského činoherního a hu-
debního divadla:

DIVADELNÍ FESTIVAL
4. - 8. 3. 2015

Divadlo J. K. Tyla
Červený Kostelec

Předprodej vstupenek na jednotlivá představení (50Kč-80Kč)
a permanentek (300Kč na celý festival) probíhá v IC Červený Kostelec: 498 100 657

Budova nádraží v České Skalici je spojená se železniční tratí v linii Jaroměř 
– Trutnov. Počátky železnice zde sahají až do roku 1859, kdy byla uvedena 
do provozu trať  z Josefova do Svatoňovic.  Foto ECHO

 V  únoru začíná letní semestr 
Univerzity třetího věku v  Brou-
mově. Jeho tématem bude první 
světová válka. Přednášky se budou 
týkat Čechů v  rakousko – uherské 
armádě, československého  zahra-
ničního odboje atd. 

Letní semestr

Zima může být  mrazivá, třeskutá, 
chladná, ledová, tuhá, ukrutná… 
Co si ale myslet o  náchodské zimě 
L.P.2015, ve  které se do  teplého ob-
lečení „oblékly“ i pouliční hydranty?!  
Jeden takový zimomřivý hydrant se 
objevil například v lokalitě Náchod – 
Třešinky.  
 Foto echo

 Do  letošního ročníku soutě-
že o  nejlepší internetové strán-
ky v  kraji se hlásí i  Nové Město 
nad Metují. Nutno dodat, že jeho 
webová prezentace se úspěšně  
plní dalšími a dalšími novinkami. 
Mezi nimi  jmenujme například 
možnost poslechnout si zvukové 
záznamy z  jednání městského za-
stupitelstva.  

Zlatý erb 

 Místní skupina Vodní záchranné 
služby ČČK Náchod a Vodní záchran-
ná služba Náchod o.s. jsou organizáto-
ry tradičního cvičení vodních záchra-
nářů, které v  letošním roce proběhne 
v  areálu přehrady Rozkoš v  termínu 
od 1. do 3. května. Přihlášky a další in-
formace o Rozkoš Rescue 2015 získáte 
na webu www.vzs-nachod.cz/rescue

Rozkoš Rescue 2015

Výstava ve � nále 
   Již jen do konce února je možno na-
vštívit interaktivní výstavu Play Brou-
movsko (v areálu akciové společnosti 
Veba v Broumově). Výstava končí 28. 
února t.r. Dodejme, že výstava Play 
Broumovsko, připravená podle umě-
lecké koncepce Petra Nikla, navazuje 
na  projekt Orbis Pictus Play autorů 
Jiřího a  Radany Waldových, který 
po celém světě navštívilo 2,5 milionu 
návštěvníků. 


