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Příští Echo vychází 20. března 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1775 - rychtář Nývlt a rebelující sedláci 

na zámku v Náchodě 

STOLY A ŽIDLE
16. 3.  12. 4. 2015

Nakupte nebo objednejte 
stoly a židle se slevou 10-45%. 

www.bucur.cz

Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516

Nejkratší cesta
   k Vašemu bydlení

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

REALITY od A do Z
NABÍZÍME SLUŽBY KLIENTŮM, KTEŘÍ DÁVAJÍ PŘEDNOST KVALITĚ PŘED KVANTITOU 

- PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍCH DOKUMENTACÍ včetně advokátní úschovy
prostřednictvím advokátní kanceláře v Náchodě.

BONUSY PRO KLIENTY:

- kupujícím GARANCE VRÁCENÍ REZERVAČNÍHO POPLATKU - prodávajícím garance 
� nanční kompenzace v případě, že kupující po podpisu rezervační smlouvy od záměru koupě 
odstoupí
- ZÁKAZNICKÁ KARTA - VÝHODNÉ NÁKUPY SE SLEVOU U OBCHODNÍCH 

PARTNERŮ V NÁCHODĚ,
- PŘÍPRAVA NEMOVITOSTI NA PRODEJ - ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY   - „Nikdy nedostanete 

druhou šanci udělat dobrý první dojem“
- PROFI FOTOGRAF - ZAJIŠTĚNÍ DOKONALÉ PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI
- FINANČNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA - � nanční poradci zajišťují klientovi 

analýzu všech bankovních domů.
- PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - SPOLEČNĚ PRODAT = SPOLEČNĚ POMÁHAT

VÍCE NA www.realitymrstinova.cz     tel. č. 602 352 660, 724 802 605

 V Červeném Kostelci se 15. břez-
na uskuteční vzpomínka na generá-
la Jana Kratochvíla, velitele česko-
slovenských zahraničních jednotek 
za  2. světové války. Program bude 
obsahovat například slavnostní od-
halení generálova náhrobku, téma-
tickou výstavu či besedu za  účasti 
historiků. 

Vzpomínka 
na generála 
Kratochvíla 

 Již nyní    je znám termín oblí-
bených Velikonočních trhů v Hro-
nově. Uskuteční se 22. března dí-
lem v  tamním sále J.Čapka, dílem 
na hronovském centrálním náměs-
tí. Hlavním artiklem trhů bude ře-
meslné  zboží s velikonoční a jarní 
tématikou. A  najde se samozřejmě 
i něco dobrého na zub...  

Velikonoční trhy

 Jeden z  pomníčků, které jsou 
na Náchodsku  mementem prusko 
– rakouské války v  roce 1866, na-
jdeme i na břehu rybníka Pekařovec 
v  Provodově. Označuje místo, kde 
byl pohřben  důstojník a dva vojáci. 
 foto echo

 Rozhledny nemusí být jen stav-
by šplhající do oblak…  Spíše záleží 
na  tom, na  jakém místě takový roz-
hledový  bod do krajiny vybudujeme. 
Příkladem  „malé velké rozhledny“  
je i  ta, kterou najdete na hranici ná-
chodského a  trutnovského okresu – 
v odpočinkové zóně u čerpací stanice 
ve Rtyni v Podkrkonoší. Vybudována 
byla v roce 2002.  I když má plošinu 
pro návštěvníky ve  výšce pouhých 
5-ti metrů na  terénem, poskytuje 
pěkný rozhled do  Rtyňské kotliny, 
na Krkonoše i  Jestřebí hory. 
 Foto echo   

Malá velká 
rozhledna 

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

 Vždycky nás potěší, když  noviny ECHO někdo pochválí, ocení naši práci 
při informační výměně v náchodském regionu. Někdo po nás kamenem, 
jiný po  nás chlebem?  Druhá varianta potěší vždy více.  Může ale nastat 
i varianta, že někdo po vás dortem ! Nám se to stalo a dostali jsme v redakci  
krásný slavnostní dort ozdobený logem novin ECHO (na fotogra� i). Milým 
dárcem byla Sýrárna a mlsárna Eduška v Náchodě v Hrašeho ulici. 
 Moc děkujeme!     

Dostali jsme dort!  

Internet od O2 teď může být
doma i na vaší adrese
Teď je dostupný už pro 3 950 000 domácností.
Přesvědčte se i vy a vyhrávejte telefony

 každý den.

Pro více informací navštivte  
naši O2 Prodejnu v Náchodě, 
Palackého 20.

www.o2.cz

 každý den.

Pro více informací navštivte 
 Prodejnu v Náchodě, 
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty 
v klidné lokalitě Náchodě v blíz-
kosti zámku, plastová okna, vytápění 
ústřední – dálkový horkovod, ohřev 
vody el. bojlerem/dálkově, obecní vo-
dovod a kanalizace. Zahrada se sklení-
kem, zděná garáž, velká terasa.Cena: 2 590 000,- Kč

Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Hotel Valentýna  s restaurací a ubytováním na břehu přehrady Rozkoš .............................. 14 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Rodinný dům se dvěma patry v Opočně u náměstí, 6 místností, podkrovní byt...................... 1 950 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 4 990 000,- Kč

Zajistíme ROZNOS vašich letáků  
a reklamních tiskovin do schránek

v Polsku
(příhraniční oblasti Kudowa Zdrój, Polanica, Duszniki Zdrój, 

Szcytna, Radków, Lewin Klodzki)

Více informací na tel. 602 103 775 
 e-mail: echo@novinyecho.cz

             

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

Satelitní internet TooWay – jak ho pořídit?

Jaké rychlosti připojení nabízíte, 
jaký je mezi nimi rozdíl?
Z hlediska rychlosti připojení je 
nabídka stejná 22/6 Mbps down/up. 
Rozdíly mezi jednotlivými služ-
bami jsou v přiděleném měsíčním 
objemu dat, vyšší služby mají navíc 
tzv. neomezený noční provoz, kdy 
v době od 24,00 – 06,00 nejsou 
stažená a odeslaná data odečítána 
z přiděleného měsíčního limitu. 
Máme v nabídce i službu bez ome-
zení dat, je nabízena v Promo akci, 
tzn. možnost pořízení této služby je 
časově omezena.

Co když zákazník neví, jestli mu bude 
Vaše služba vyhovovat? Má možnost 
si ji před pořízením otestovat?
Máme k dispozici aktivovanou službu 
právě pro tyto účely. Stačí si pouze 
domluvit termín a zákazník si může 
i s vlastním počítačem vyzkoušet, jak 
mu bude naše připojení vyhovovat. 

V případě, že se zákazník rozhodne 
pro Vaši službu, jak probíhá proces 
a za jak dlouho může Vaší službu 
využívat?
Snažíme se vše řešit telefonicky 
a elektronickou poštou. Podle toho, 
jakou formu instalace si zákazník 
vybere, buď domlouváme termín 
instalace, případně odesíláme 
zařízení k zákazníkovi. Službu je 
možné využívat okamžikem úspěš-
né aktivace u poskytovatele.

Dnes je jedním z rozhodujících 
faktorů cena. Máte nějaké slevové 
akce, na které byste chtěli klienty 
upozornit?
Nyní je např. možné pořídit satelitní 
komplet za dotovanou cenu. Výše 
dotace je závislá na zvoleném 
produktu. Další možností úspory je 
provedení vlastní instalace a akti-
vace. Je-li nová služba aktivována 
do 2 týdnů od uzavření smlouvy, 

neuplatňujeme aktivační poplatek. 
Slevové akce pravidelně zveřejňuje-
me na našich webových stránkách.

Jaké jsou tedy možnosti instalace?
V případě, že si chce zákazník 
provést instalaci a aktivaci služby 
sám, poskytneme mu podporu 
v nabídce bezplatného vyškolení. 
Dále je možné provést instalaci na 
klíč a to buď našimi pracovníky, 
nebo přes smluvního partnera. Tím 
dosáhneme toho, že cena instalace 
na klíč bude vždy stejná, bez ohle-
du na místo instalace.

Kde a jakou formou je možné získat 
další informace, případně projednat 
podmínky smluvního vztahu?
Základní kontakty jsou uvedeny 
na webu společnosti www.intv.cz, 
včetně kontaktního formuláře, kde 
je možné zanechat dotaz či požada-
vek. Elektronická komunikace je 
pravděpodobně nejvýhodnější v tom 
směru, že jsme schopni odpovědět 
i mimo pracovní dobu. Zákazníkovi 
jsme schopni zaslat nabídkové listy 
včetně formuláře smlouvy.

��V�předchozím�čísle�našeho�periodika�jsme�Vám�představili�jednu�z�alterna-
tiv�připojení�k�síti�internet�a�to�prostřednictvím�satelitní�technologie.�Nyní�se�
k�tomuto�tématu�opět�vracíme,�pokusíme�se�zjistit,�jak�si�tuto�službu�pořídit.

Požadavky: 

- ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru technického zaměření
 a 3 roky praxe v oboru, nebo úplné střední odborné vzdělání 
technického zaměření s maturitou a 6 roků praxe v oboru,

- úplná způsobilost k právnímu jednání,
- bezúhonnost,
- odborná způsobilost pro ustanovení odpovědného zástupce 

podle § 6 energetického zákona č.458/2000 Sb., v platném znění
- manažerská praxe v řízení pracovních týmů min. 5 let,
- komunikační a organizační schopnosti,
- znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících 

s vykonávanou funkcí,
- orientace a znalosti v oblasti podnikání,
- znalost práce na PC – Microsoft O�  ce, prostředí Windows,
 internet…,

- řidičský průkaz skupiny „B“.

Náležitosti přihlášky včetně jejich příloh a  termín pro podání 
přihlášky jsou uvedeny na  www.mezimesti.cz, nebo je podá 
jednatel prostřednictvím dotazu na  e-mail: hecko@tepeho.cz, 
nebo na tel.č. 607 945 518. 
            Bc. Pavel  Hečko, v.r.
 jednatel

Zastupitelstvo města Meziměstí z  pozice jediného společníka 
obchodní společnosti Tepelné hospodářství Meziměstí, s.r.o., se 
sídlem 5. května 1, Meziměstí, 549  81, lČ: 25295381, při výkonu 
působnosti valné hromady,

vyhlašuje výběrové řízení na funkci 
jednatele společnosti  

 Tepelné hospodářství Meziměstí, s.r.o

Tradice dobrovolných hasičů je  v Dobrušce stará více než 
120 let. V  tomto městě však také působí   profesionálové 
z  HZS Královéhradeckého kraje – stanice Dobruška (viz. 
foto). Na starost mají hasební obvod, který je de facto iden-
tický se správní oblastí spadající pod Dobrušku (jedná se 
o teritorium, na kterém je 26 obcí a žije zde více než 20 tisíc 
obyvatel.  Foto Mirek Brát 

    Folklorní soubor Barunka z Čes-
ké Skalice navštívil polské město 
Bardo, kde se zapojil do  projektu 
Umělecké dílny. Připomeňme, že 
Bardo je polským partnerským 
městem   České Skalice. Jedná se 
o  sídlo v  Dolnoslezském vojvod-
ství s  dlouhou historickou tradicí 
a významným mariánským kultem. 
Bardem od  nepaměti procházela 
důležitá obchodní stezka na  tra-
se z  Čech, který je považována 
i za jednu z odnoží legendární Jan-
tarové stezky spojující za antických 
časů Baltské moře se Středozem-
ním mořem.  

Barunka v Bardu

 Společnost Branka o.p.s., kte-
rá prezentuje turistické možnos-
ti  Kladského pomezí, vydala nové 
propagační materiály. Jedná se 
o dvojici materiálů, které byly vydá-
ny v celkovém úctyhodném nákla-
du 175 000 kusů. Poutavé fotogra� e 
jsou samozřejmě doprovázeny texty 
ve  vícejazyčných mutacích včetně 
sousední polštiny. Materiály byly 
spolu� nancovány Evropskou unií 
a naleznete je rovněž na webových 
stránkách www.kladskepomezi.cz    

Propagace  
Kladského pomezí

Poděkování
Chtěla bych touto cestou 
poděkovat vám všem, kte-
ří jste se zúčastnili dne 3. 3. 
2015 posledního rozloučení 
s  mým manželem, panem  
Milanem Káně.
Zvláště děkuji řidičům au-
tobusů z CDS Náchod, kteří 
mu byli po  celou dobu ne-
moci velkou oporou.
 
 Manželka 
 Věra Káňová s dětmi

Vyhlášen nový ročník ankety 
o Nej sestřičku!
 Řada známých tváří zavítala 
do Hotelu Majestic Plaza na setkání 
k příležitosti vyhlášení již sedmého 

ročníku BATIST Nej sestřička.
Finálový večer se bude konat 3. 
října 2015 v Náchodě. 

Akci pořádá BATIST Medical 
a.s., Červený Kostelec a  David 
Novotný.
 Na  Nej sestřičky čekají disciplí-
ny jako představení, otázka od po-
roty, módní přehlídka zdravotních 
oděvů od  � rmy Zdravtex, úkol 
z  ošetřovatelství či taneční disci-
plína. Přihlašovat sestřičky můžete 
na  stránkách www.nejsestricka.cz 
a to až do 30. 4. 2015. 
 „Přihlásit NEJ sestřičku mo-
hou všichni. Je jedno kolik jí je let, 
výška či váha. BATIST Nej sestřič-
ka je soutěž, jejímž cílem je vybrat 
nejlepší zdravotní sestru z pohledu 
odborného i  lidského, vyjádřit po-
děkování za  náročnou práci zdra-
votních sester u  nás i  zviditelnit 
jejich poslání, přihlášení probíhá 
na www.nejsestricka.cz,“ uvedl Da-
vid Novotný, organizátor soutěže. 
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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

SÝRÁRNA A MLSÁRNA
EDUŠKA

Hrašeho ul. Náchod

Holandské sýry z kravského 

a kozího mléka

Zákusky  podle vlastní receptury

www.mlsarnaeduska.cz

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
přijmou pro provoz Běloves

Řidiče – rozvozce 

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: 
rp@pekarnynachod.cz 

Pro více informací volejte na číslo: 777 765 918

- řidičské oprávnění skupiny C
- trestní bezúhonnost

ČALOUNÍK BEZ NUTNOSTI VYUČENÍ V OBORU
POŽADAVKY:
 manuální zručnost - bez nutnosti vyučení v oboru
 praxe výhodou 
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
 � exibilita, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, ochota spolupracovat
 čistý trestný rejstřík

NABÍZÍME:
 stabilní dlouhodobé zaměstnání
 zázemí silné, dynamicky se rozvíjející společnosti
 možnost vzdělání v oboru
 osobní a profesní růst
 odpovídající platové ohodnocení
 zaměstnanecké výhody

Nástup možný ihned.
Písemné nabídky s uvedením pracovních zkušeností zasílejte na:
Lumco spol s.r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, k rukám p. Martina Lukáše,
e-mail: lukas@lumco.cz, tel., 491 420 473
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SŠ technicko-ekonomické vzdělání, znalost podvojného účetnictví, praxe výhodou
znalost práce na PC - znalost práce v účetním systému Pohoda výhodou
řidičský průkaz skupiny B výhodou
flexibilita, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, práce v týmu
čistý trestní rejstřík

Vypisuje výběrové řízení na pozici:

Nábytek pro
               Váš domov

ÚČETNÍ
POŽADAVKY:
 SŠ technicko - ekonomické vzdělání, znalost podvojného účetnictví, praxe výhodou
 znalost práce na PC - znalost práce v účetním systému Pohoda výhodou
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
 � exibilita, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, práce v týmu
 čistý trestný rejstřík

NABÍZÍME:
 stabilní dlouhodobé zaměstnání
 zázemí silné, dynamicky se rozvíjející společnosti
 možnost vzdělání v oboru
 osobní a profesní růst
 odpovídající platové ohodnocení
 zaměstnanecké výhody

Nástup možný ihned.
Písemné nabídky s uvedením pracovních zkušeností zasílejte na:
Lumco spol s.r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, k rukám p. Martina Lukáše,
e-mail: lukas@lumco.cz, tel., 491 420 473

SŠ technicko-ekonomické vzdělání, znalost podvojného účetnictví, praxe výhodou
znalost práce na PC - znalost práce v účetním systému Pohoda výhodou
řidičský průkaz skupiny B výhodou
flexibilita, komunikativnost, spolehlivost, pečlivost, práce v týmu
čistý trestní rejstřík
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Vypisuje výběrové řízení na pozici:

Nábytek pro
               Váš domov

A VŠE, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ 
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

Příjem zboží: 
Po 23. 3. 11.00  –   17.00 hod.

Prodej zboží:
Út 24. 3. 11.00  –   18.00 hod.
St  25. 3. 11.00  –   18.00 hod.
Čt 26. 3. 8.00  –   14.00 hod.
Pá 27. 3. 11.00  –   16.00 hod.

Od 23. Do 27. 3. 2015
sbor  Církve bratrské Náchod, 
Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron).

Prosíme pouze o zboží, které nechce-
te vrátit a u něhož výtěžek z prodeje 
ponecháte na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve  sluš-
ném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

e-mail:  bazarnachod@googlegroups.com 
Sledujte nás také na facebooku
www.facebook.com/dobrocinnybazar

V pátek 27. 3. bude 50% sleva na vše
Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován 

na podporu Domácího hospice Setkání z RK a okolí.
Více najdete na www.hospicrychnov.cz 

OBLEČENÍ, BOTY, HRAČKY, 
KNÍŽKY, ČASOPISY,
NEVHODNÉ DÁRKY 

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980

Penzion TEREZA
Dolní Radechová 269

SVATBY 
– zajistíme hostinu v soukromí 

našeho penzionu
- domácí kuchyně, odpolední raut, 

opékání selete 
- využití velké zahrady a vyhřívaného
 osvětleného bazénu

- dle dohody zajistíme hudbu, 
fotografa, ohňostroj 

- svatebčanům nabízíme 
poloviční ceny ubytování

- pro novomanžele luxusní apartmán
Kontakt: tel. 602 411 808

Veškeré PŘEKLADY z a do 
německého jazyka 

včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

Tel. 603 440 969
e-mail: 

lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA
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Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klid-
né části Nového Města n.M. Dům je zatep-
len, zaveden internet, plastová okna, výtah. 
Nájemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč 
Tel. 608 323 373
* PRONAJMU větší byt 1+1 v  centru 
Náchoda, klidný zděný dům, 1.patro, ná-
jem+služby+energie cca 6.000 Kč, kauce 
7.000 Kč, nekuřák, bez zvířat tel.: 773 974 100
* Pronajmu od  dubna slunný byt 2+1 
s velkou terasou v centru Náchoda. Nájem 
5.500,- Kč, služby (voda, vytápění) 1.500,- 
Kč. Možnost využít přípojku na satelit a in-
ternet. Tel.: 737 407 528
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKO-
VĚ NA NÁMĚSTÍ. 43 m2, cena 3.600,-+ in-
kaso (1800,-),kauce nutná. Tel. 602 133 173, 
E-mail.renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s  balkonem 77 m2 v  Náchodě na  Brance. 
Volný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 3+1 64 m2 Náchod - Plhov, 
2x balkon, zatepleno, nová okna. Nájem 
4500,-Kč + 4300,-Kč energie, kauce nutná. 
TEL.: 777 606 801
* Pronajmu malou garzonku u  náměstí 
TGM v Náchodě. Nájem 3.000,- + energie. 
Tel. 777 737 127
* Pronájem (dlouhodobý) - byt 2+1 v OV 
u centra Náchoda, 78 m2, 1. poschodí, bal-
kon, sklep, park. místo, slunný, plast. okna 
- nájem 4500,-Kč/měs. + energie a  služby, 
vratná kauce 10 000,-Kč - volný, volat po 22. 
březnu - tel. 777 658 308
* Pron.dlouh.nově zrekonstr. byt 2+1v 
2.NP, 63m2, balkon, sklep, plast.okna, zatep-
lený v NA. Náj. 5500,- Kč + zál.voda a teplo 
2500,- + el. + kauce. Volný od 1. 5. 2015. Tel.: 
608 903 050
* Pron.nově zrek. byt 4 + 1  přízemí RD 
v Olešnici u Č. Kostelce, 90m2 + sklep, te-
rasa, garáž, zahrada. Náj. 6000 + zál.voda 
1000,-+ el + kauce. Kotelna na  dřevo. Tel.: 
608 903 050
* Pronajmu byt v centru Náchoda, 50 m2, 
nově zrekonstruovaný, nájem 6.000,- + ener-
gie (bez kauce). Tel. 777 737 127

* PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Volný od  01. 04. 2015. 
Kontakt 602 158 418

* PRONAJMU NOVÝ 1+kk V  ČERVE-
NÉM KOSTELCI NA  VĚTRNÍKU. Cena 
4.800,-včetně inkasa,kauce nutná. Tel. 
602 133 173, E-mail.renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+KK v  Náchodě, cihlo-
vý dům 2. patro, velmi dobrý stav, s  vyba-
vením nebo bez, cena 5.000 + energie, tel. 
604 127 026
* Prodám byt 2+1 v  Náchodě. TEL.: 
606 643 635
* Prodám byt 3+1 80 m2 v  OV, plastová 
okna, zděné jádro, částečně zařízený. Dům 
po  celkové rekonstrukci. Ihned volný. Tel. 
604 656 844. RK nevolat.
* Prodám byt 4+1 (90,49 m2) v  osobním 
vlastnictví v Červeném Kostelci - Koubov-
ka 897, 5. podlaží, plastová okna. Klidné 
místo u lesa. Tel.: 607 556 600
* Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci v cen-
tru Nového Města n.M.,1.patro, velká lod-
žie, internet, vel.38 m2. Nájem 4000,-+služ-
by. Vratná kauce 12000,-. Volný ihned. Tel. 
777 136 918
* Pronajmeme garsonku 36 m2 v přízemí, 
bezbariérový vstup, 200 m od vlakového ná-
draží v Novém 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. pat-
ře byt. domu Na  Malecí v  Novém Městě 
n.M. Nájemné 2500,-Kč + inkaso. TEL.: 
776 224 358 - volat v prac.dny 8 - 16 hodin

* Pronajmu pěkný, nový byt 3 kk o vý-
měře 60 m2 v centru Náchoda. Částeč-
ně zařízený, nová kuchyně + spotřebiče. 
Nájem 5000,- Kč + energie. Kauce nutná! 
Volnyihned. Tel.: 732 164 456

* Pronajmu byt 3+1 93 m2 v  přízemí se 
zahradou v Novém Městě n.M. František. 
Nájem 6500,-Kč + energie. Kauce dvouměs.
nájem. Volný ihned.TEL.: 606 773 111
* Prodám ihned družstevní byt 4+1 v Ná-
chodě na Příkopech. Jedná se o byt s novou 
koupelnou. Byt je prázdný připravený k na-
stěhování. Bližší info na tel. 607 185 664

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybave-
ní provozu jsou nutné. TEL.: 777  152  750 
v pracovní dny

* Prodám elektrokotel Dakon, elektroměr 
a interiérové dveře dýhované mahagon 90ky. 
Tel. 602 103 775
* Prodám nádrže na  vodu, 850l. Cena 
8000,-Kč/ks. Tel. 602 411 808
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg krmeno 
bez směsí. Volat po 20.hodině 773 914 858
* Daruji za odvoz - starší skříň - š. 120 cm, 
v. 180 cm, h. 65 cm. Barva hnědá. Tel. 
776 629 136

* PRODÁM velkou pánskou kabelu 
- pravá kůže (Marlboro) - uzamyka-
telná, nepoužitá, menší krosové kolo 
- nepoužívané (nevhodný dárek), star-
ší, zachovalý, plně funkční masážní 
stroj - výkonný, automatickou domácí 
pekárnu Professor DP 02 - málo pou-
žívaná, potápěčský žaket vel.S. Možno 
poslat foto mailem. Cena dohodou.TEL.: 
606 452 440

* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. 
Tel. 777 690 390

* Sběratel koupí pozůstalost po � latelisto-
vi nebo sběrateli pohledů. Tel. 604 452 789
* Koupím do své sbírky pivní etikety, tác-
ky, staré pivní láhve, staré hračky, stereoko-
toučky, 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  poš-
tovní známky, Čína, Československo 
a jiné. Dále staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, 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, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920

* Koupím pěkný, slunný byt 3+1 v  OV 
v  Novém Městě n.M. Platba v  hotovosti. 
TEL.: 723 324 031
* Prodám slunný družstevní byt 1+1 24m2 
v  Meziměstí. Nezařízený, ihned volný. 
Cena: 220 000 Kč. Tel.: 604 628 520
* Prodám byt 3+1 v družstevním vlastnic-
tví v panelovém domě v Hronově. Obytná 
plocha 72 m2, velmi pěkná dispozice bytu, 
výhodná poloha, nová plastová okna, nové 
stoupačky a výtah. Nutná rekonstrukce soci-
álního zařízení. Kontakt 725 398 855
* 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 kuchyňskou 
linkou je k dispozici ihned. Nájemné 4500,-
Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044.
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 667 730
* 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  hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.

* Prodám chatu se zahradou v OV v osadě 
Port Arthur v Hronově. TEL.: 732 819 936
* Koupím pole 10-20 ha. Nabídněte. Tel. 
777 55 10 21
* Dlouhodobě pronajmu udržovanou cha-
tu se zahradou a ovocným sadem v Nácho-
dě na  Plhově. Voda, elektřina, kompletní 
vybavení k dispozici. Tel. 603 458 641
* Prodáme lukrativní pozemky s  výhle-
dem na zámek. Parcely 1000- 1400m2 vhod-
né pro stavbu RD. Náchod, nad ulicí U Vo-
dojemu. TEL.: 607 771 216
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE  VEL-
KÉM POŘÍČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, 
PŮDNÍ PROSTORY, PLYN, KANALI-
ZACE, PO  CELKOVÉ REKONSTRUK-
CI - IHNED K  BYDLENÍ BEZ DALŠÍCH 
INVESTIC. CENA:1.690.000,-KČ, TEL.: 
777 302 483
* Prodám velký zasíťovaný pozemek - cel-
ková výměra 1846 m2, na  slunném místě 
ve Václavicích, po  slevě k  jednání 900 tisíc 
Kč. Tel. 725 129 051
* Pronajmu dlouhodobě chatu se zahra-
dou 400 m2 na Kramolně. Od 1.4.2015. Tel. 
732 154 934 po 16. hod.
* Prodám rodinný řadový dům v Náchodě 
na Klínku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, ga-
ráž, velmi dobrý stav. Cena dohodou. TEL.: 
608 464 601
* Koupím rodinný dům v Náchodě. Kon-
takt 776 100 393

* Pronájem dvougeneračního rodinného 
domu na  klidném a  pěkném místě v  Ná-
chodě (Pod Homolkou). Velmi hezké byd-
lení. Osobní jednání. Tel. 607 501 842
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod - Branka, 
jedná se o dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna 
, sklep, zahrada s pergolou. Cena dohodou. 
TEL.:737 41 66 24, 603 75 36 38

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl. 
do zeleně, +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 NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, 
KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCE-
LÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* Pronajmu malý obchod na  pěší 
zóně v  Náchodě, 45 m2, od  května. Tel. 
777 737 127
* Pronajmu prodejnu v Novém Městě nad 
Metují. TEL.: 774 127 366
* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, 
cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel. 608 667 730

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

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.

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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.

Motel EDISON Kleny
přijme

SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA
Praxe nutná

Tel. 775 576 515

Menší textilní � rma 
přijme pracovnici(ka) do přípravy

výroby - střihárna.
Dále přijmeme pracovnici 

na zhotovování střihů.
Telefon: 777 737 122

ŠVADLENA Červený Kostelec
opravy a úpravy oděvů, šití  ..

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

Státní zámek v Náchodě nabízí 
pronájem přízemí
 budovy Lesárny

 k využití cukrárna-kavárna
tel.602 883 842  

ruzicka.jiri@npu.cz

Přijmu krmiče masného skotu 
(krmení, telení)

 Praxe podmínkou. 
Ubytování možné.

e-mail: karnikova@elisint.cz

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Bezpečná půjčka
24 hodin denně 7 dní v týdnu

I pro důchodce, 
ženy na MD apod.
Tel. 722 732 992

Firma MAVET CZ s.r.o., 
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie, 

přijme do trvalého poměru pracovníky na 2 pracovní pozice: 

MECHANIK 
A FRÉZAŘ – SOUSTRUŽNÍK.

Čeká Vás pestrá práce, každý stroj je originál, žádná sériová výroba. Jeli Vaším 
koníčkem „strojařina“, hledáme právě Vás. Požadujeme zručnost, samostatnost 
a technické myšlení. Zkušenost ve čtení a používání technických výkresů, která je 

nutná jak při obrábění dílů, tak i kompletaci strojů a linek z nerezavějící oceli. 
Svářečský průkaz na Argon výhodou.  

Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností. Závod-
ní stravování, masérské služby přímo v závodě a další zaměstnanecké výhody. 

Pracovní doba od 7:00 do 15:30 h.
 Pracoviště Rychnovek 55, 552 25. Zájemci kontaktujte p. Ing. Šafránka,

 tel.: 736 483 402, e-mail: m.safranek@mavet.cz .

NÁCHODSKO
776 353 038

Kurz INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ 
pro děti & PŘÍMÉHO

VNÍMÁNÍ pro dospělé proběhne 
podle metody Marka

Komissarova od 8. – 12. 4. 2015 
v Úpici v hotelu Beránek.

Bližší informace na 
tel: 732 90 51 13 nebo na emailu

katkamasaze@atlas.cz

Nový Elton a.s. v Novém Městě 
nad Metují přijme:

Obsluha galvanických linek 
do nepřetržitého provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výuč-
ním listem podmínkou,
práce vhodná pro muže

Obsluha poloautomatické montážní 
linky do jedno až dvousměnného 

provozu,
 ukončené středoškolské vzdělání výuč-
ním listem podmínkou, práce vhodná 

pro muže

Pracovníka na CNC frézování do tří-
směnného provozu,

vyučen v oboru a praxe podmínkou

Nástup ihned
Informace: pí Martinková tel. 
491403113, nebo eltn@eltn.cz

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* PŘIJMEME BRIGÁDNICI DO STÁN-
KU PRO PRODEJ KVĚTIN V NÁCHO-
DĚ . TEL.: 608 143 570

* Prodám skútr Kentoya 125 typ C5 téměř 
nejetý, najeto cca 900 km, r.v.2013, cena dle 
dohody. TEL.:606 72 21 66
* Prodám ŠKODA ROOMSTER scout 1.9 
TDi, r.v.2008, naj.160 tis.km, plná výbava, 
cena 125 tis.Kč. TEL.: 608 510 936

* Čivava - prodám 2 malinké, krátkosrsté 
pejsky (bílý a  černý), dále jednoho dlou-
hosrstého strakoše. Všichni jsou odč., očk. 
s čipy. TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Hledám starší paní nebo manželé, kteří 
měli pejska ale dnes si už nechtějí nového 
pořizovat.Jedná se o  nárazové hlídání psa 
„Jorkšíra „, který není zvyklý být sám.Tel. 
777 062 347 

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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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 � 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

Okénko 
energetického 
poradce 82. 

 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 začalo spo-
lupracovat před 4 roky.. Když si vezmeme 
příklad – domácnost se spotřebou plynu 
cca 20MWh (= 2  000m3)/rok a  spotře-
bou elektřiny 3MWh/rok, tak spolupráce 
s  námi snížila roční výdaje takové do-
mácnosti 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 Bohemia 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 domác-
nost „nevyhodila zbytečně komínem“ na-
víc 20 – 28 000,- Kč, které 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 domácnos-
ti se stejnou spotřebou plynu a elektřiny 
u výše uvedených dodavatelů. Je to jako 
bych měl oproti sousedovi, který s námi 
ještě nespolupracuje, každou pátou top-
nou 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 nemá-
me kam schovat a ani nechceme, jdeme 

zcela otevřeně „s kůží na trh“, nemusíme 
si nic vymýšlet, jsou za námi zcela jedno-
značné a již několikaleté výsledky, za kte-
ré se nemusíme stydět.
PROTOŽE JSME VÝBORNĚ A  VČAS 
NAKOUPILI PLYN PRO DOMÁCNOS-
TI I PRO MALOODBĚRATELE Z ŘAD 
FIREM, TAK TENTOKRÁT ZAHA-
JUJEME NAŠI KAĎOROČNÍ  „INDI-
VIDUÁLNÍ CENOVOU AKCI“ PRO 
NAŠE STÁVAJÍCÍ I  NOVÉ KLIENTY 
JIŽ NYNÍ. KDO TOHO TEĎ NEVY-
UŽIJE, TAK S  NEJVĚTŠÍ PRAVDĚ-
PODOBNOSTÍ PŘIJDE NA  ROK 2016 
O MOŽNOST JAK SI RAZANTNĚ SNÍ-
ŽIT VÝDAJE ZA ENERGIE, PROTOŽE 
VÝVOJ NA  BURZE SE PO  PROPADU 
CEN PLYNU VRACÍ VELMI RYCHLE 
K K PUVODNÍM HODNOTÁM.
 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)

A2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Hersteller elektronischer und elektromchanischer

 Einrichtungen mit Sitz in Nové Město nad Metují sucht:  

Kontakt: t.janyra@a2000elektronik.com,     Tel.: 491 470 378

Büroassistentin
 für administrative

 Firmenunterstützung.
Deutsche Sprache in Wort und Schrift ist Bedingung

Halbtagsbeschäftigung 

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

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

ÚKLID – VÝPOMOC – DOMÁCÍ PRÁCE – ŽEHLENÍ – ÚDRŽBA

Nestíháte uklízet, netroufáte si na některé 
práce? Sháníte výpomoc pro své staré rodiče? 

Máte malé školáky?
Nabízíme:
• pravidelný i mimořádný úklid,
• úklid po malířích, řemeslnících
• mytí oken
• čištění koberců i čalouněných souprav mokrým čištěním
• žehlení prádla, případné odborné opravy a úpravy
• doprovod dětí na zájmové kroužky,
• krátkodobé hlídání dětí od 3 do 6 let 
(např. při Vaší návštěvě lékaře či kadeřníka)

• drobné domácí údržbářské práce.

Vše podle Vašich představ a přání. Podle smluvně sepsaných požadavků, 
na základě námi předloženého ceníku a závazné smlouvy, 

kde bude vše přesně specifi kované.

Chceme tu být pro Vás. Pomoci Vám a ušetřit Váš čas. Jsme 
ochotni přizpůsobit se Vám a Vašim požadavkům.

Zavolejte nám na toto telefonní číslo: +420 602 959 893
Nebo napište na email: uklidnm@email.cz  

Ceník na: www.uklidnm.webnode.cz   

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Hypotéky,
úvěry na bydlení 
s úrokem 1,99%,
půjčky na cokoliv,

pojištění
Tel: 776 333 292

Nabízím od nejbližší možné doby 
PRONÁJEM 

zavedeného Hostince 
U Nováků na Lipí.

V hostinci je výčep, salonek, sál 
pro cca 100 lidí, bytová jednotka.

Tel.: 606 635 304

MICROTHERM CZ, s.r.o.
hledá zaměstnance  (4 pracovní pozice) 

na montážní a/nebo pájecí práce.

Nejprve na dohodu o provedení práce 
na jeden měsíc, poté  možnost uzavření 
pracovního poměru na dobu určitou.

Montáže se provádějí převážně pinzetou 
a je zde určitá náročnost na dobrý zrak.

Nástup možný ihned
Info na tel. 491 549 361 (příp. 491 549 317).

PRONAJMU 
VÝHODNĚ OBCHOD  
- cca 40 m2 v Náchodě 
naproti Kinu Vesmír

Tel.: 603 194 192

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

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 4. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 Zákon o svobodném přístupu k informacím je účinný v ČR již více 
než 15let, stále panuje mnoho nejasností, na co má každý z nás po-
dle něj právo, jak jej využít a jak o informace požádat. Zákon umož-
ňuje žádat kterékoliv osobě (bez vysvětlování důvodu) o informace 
po  státních orgánech (úřady), samosprávných celcích (obce, kraje) 
nebo veřejných institucích. Pro určení okruhu povinných osob je 
nejvíce diskutovanou kategorií právě veřejná instituce. Za ni je totiž 
dle judikatury považován subjekt (nemusí se jednat o úřad, může jím 
být i obch.společnost nebo zájmová organizace, apod.) splňující ně-
který ze znaků veřejné instituce, tedy např. hospodařící s veřejnými 
prostředky, ovládaný samosprávným celkem, subjekt zřízený záko-
nem, apod. V konkrétních případech je ale vhodnější porovnávat ju-
dikaturu Nejvyššího správního soudu. Ta za veřejnou instituci ozna-
čila např. VZP, Českou televizi, fotbalový klub zřízený městem apod.
 Důležitou otázkou je také to, na  jaké otázky je povinnost odpo-
vědět. Obecně lze říci, že povinnost poskytnout informace se vzta-
huje na všechny informace týkající se působnosti takového subjektu 
(např. rozhodnutí stavebního úřadu týkající se nemovitosti, kterou 
chci koupit; informace o tom, kolik město zaplatilo za park, výše ná-
jmu konkrétní obecní nemovitosti atd.). Zákon pak vyjmenovává in-
formace, které se neposkytují. Jsou jimi např. informace o vnitřních 
pokynech a personálních předpisech; v případě, že by poskytnutím 
bylo zasaženo do autorského práva; o trestním řízení; platu konkrét-
ního zaměstnance a mnoho dalších. 
 Pokud nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informací, 
musí je povinný subjekt poskytnout ve lhůtě do 15 dnů ode dne při-
jetí žádosti (tato lhůta může být v odůvodněných případech o 10 dní 
prodloužena). V případě nevyhovění žádosti o informace nebo jiném 
negativním řešení věci, je možné podat odvolání nebo stížnost (zále-
ží na způsobu vyřízení) a následně také žalobu ke správnímu soudu.
 Jelikož sdělení informací může být pro povinný subjekt časově ná-
ročné, je možné, aby za jejich poskytnutí požadoval předem určitou 
úhradu (zejm. za kopie, ale také čas strávený při mimořádně rozsáh-
lém vyhledání informací).
O informace lze žádat písemně, ústně i emailem. V žádosti fyz. oso-
by nesmí chybět jméno, trvalé bydliště, narození. Dále je nutné, aby 
v žádosti bylo uvedeno, že je žádáno ve smyslu zákona o svobodném 
přístupu k informacím (z.č. 106/1999 Sb.). 
 JUDr. Jan Dostál, advokát
 Advokátní kancelář JUDr. Renaty Dobývalové

Vaše právo na informace
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DÍVKA ECHA

MARTINA Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

 je viníkem toho, že městys 
Nový Hrádek musí revitalizovat 
tamní hřbitov. Lýkohub (brouk – 
poznámka redakce) napadl dře-
viny na  novohrádecké nekropoli. 
Revitalizace hřbitova bude trvat 
několik let.  

Lýkohub jasanový 
 V  Městské knihovně v  Broumově 
se 26. března (od 17 hodin) uskuteční 
přednáška se zajímavým názvem: Ta-
jemství Boženy Němcové a její nejslav-
nější knihy“. Protagonistou přednášky 
bude uznávaný odborník na dílo Bože-
ny Němcové pan Jaroslav Kreibich. 

Tajemství Babičky

 Ředitelstvím silnic a  dálnic 
dlouho připravovaná rekonstrukce 
okružní křižovatky u  Slávie v  Ná-
chodě bude zahájena 15. března 
2015. V  rámci oprav dojde k  re-
konstrukci všech inženýrských sítí 
- RWE (plyn), Teplárna Náchod 
(teplovod), Vodovody a kanalizace 
Náchod, a. s. (vodovod) a přeložky 
některých kabelových tras. Nava-
zovat bude rekonstrukce vozovky 

včetně podkladních vrstev, výmě-
ny obrub, opravy živičného krytu 
a  obnovy vodorovného dopravní-
ho značení jak přímo v křižovatce, 
tak do  všech navazujících směrů. 
Celá stavba je rozdělena do  dvou 
etap a  jejím investorem je Ředi-
telství silnic a  dálnic ČR – Sprá-
va Hradec Králové, zhotovitelem 
bude společnost SOVIS, s. r. o., 
Hradec Králové. 

 V  první etapě dojde k  uzavření 
poloviny kruháku ve  směru k  ne-
mocnici po křižovatku s ulicí Deni-
sovo nábřeží. Od 7.5. bude navazo-
vat druhá etapa a uzavření zbývající 
části okružní křižovatky. Objízdné 
trasy budou vedeny po  městských 
ulicích a doprava v Náchodě v těch-
to dnech důkladně prověří antistre-
sovou odolnost nervové soustavy 
řidičů.  (kp)

Rekonstrukce „kruháku“ u Slávie v Náchodě  začne 15. 3. 

Srdečně Vás zveme na 6.ročník  Hu-
debně divadelního festivalu, kde se 
bude zpívat, hrát a  tancovat. Festi-
val se koná dne 1.dubna 2015 od  9 
do  12,30 hodin v  Divadle Dr.Josefa 
Čížka v Náchodě.
Program je vhodný pro děti před-
školního věku a žáky 1.stupně ZŠ.
V  případě zájmu o  návštěvu festi-
valu nás kontaktujte na adrese: 
monika.vochomurkova@zsjzemana.cz 
Na  Vaši návštěvu se těší žáci a  za-
městnanci ZŠ a  MŠ Josefa Zemana 
v Náchodě.

Hudebně divadelní 
festival

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 Primátor 11̊ ,
Hron 10̊  a primátorské pito

www.elkohotel.cz

„Jeřáb jako korouhvička“
   Na Městskou policii v Červeném 
Kostelci bylo ohlášeno, že jeřáb, 
stojící nad staveništěm v  tamní ul. 
17. listopadu, je natočen ramenem 
nad domy. Strážníci zkontaktovali 
stavební � rmu, která jim vysvětli-
la, že je to záměr – rameno jeřábu 
nesmí být zaaretováno kvůli větru 
a točí se jako korouhev.  Červeno-
kostelecký zpravodaj, březen 2015

Přečetli jsme 
za Vás...

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého distri-
butora letáků a novin v Nácho-
dě – Klínek a Nový Svět.
Roznáška 2x týdně. Vhodné 
pro důchodce, ženy na  MD 
nebo studenty.
Více info na tel. 606 748 710

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Zapoť triko,
zkus si rico....

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86, 
Nové Město nad Metují

Operátorky pro obsluhu 
vstřikovacích strojů

Seřizovače vstřikovacích lisů

Přípraváře pro vstřikovací lisy

V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz
nebo 

pro více informací volejte: p. Přibylová  491 478 344 

Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC 
• manuální zručnost

Požadavky: směnný provoz • vzdělání elektro nebo strojírenského 
zaměření • základní ovládání PC • řidičský průkaz skupiny C, E 

výhodou • praxe v seřizování vstřikolisů vítána

Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC

přijme do stálého pracovního poměru

Mikoláš Chadima and Ex EXTEMPORE 
Members Play THE CITY

(kompletní VELKOMĚSTO + další pecky z punkového období)

Pokračovací koncert k oslavě 40 let EXTEMPORE 
se koná 21.března 2015 od 19.00 

v hostinci U Škaldů ve VRCHOVINÁCH 

Předkapely: Tuha 5ka - punk  , Asfalto -  underground hc 
Po koncertě zábava s rockovou kapelou  EXPERIMENT

Po úspěšném říjnovém koncertu ve Vrchovinách, kde Extempore 
zahráli v Neduhovské sestavě s divadelním doprovodem rockovou 
operu Milá 4 viselců přijede původní sestava okolo Mikoláše Chadi-
my. Vystoupí s programem Velkoměsto, které je považováno za stě-

žejní ne-li vůbec nejstěžejnější dílo českého alternativního rocku. 
Můžeme se těšit na "hity" jako Varování darebáků ředitelem výzkum-
ného ústavu, Ach není tu není, Koktavej, Závody ve skoku z nuselský-

ho mostu nebo Každej se musí někdy rozhodnout. 
Koncert doplní promítání dobových snímků.

přijme zaměstnance se zdravotním omezením 
(osoby invalidní v I., II. či III. stupni, osoby zdravotně znevýhodněné) 

na pozici Operátor/ka výroby 
Náplň práce: ruční opracování dílů, balení a ukládání výrobků, vizuální 
a procesní výstupní kontrola
Požadujeme: manuální zručnost, dobrý zrak, pečlivost, samostatnost
Nabízíme: stabilní pracovní místo, odpovídající � nanční ohodnocení 
(od 10 000 Kč), stravenky, � remní autobus ze směru Náchod, Hronov, 
Úpice 
Práce na HPP, dvousměnný provoz, práce v sedě, nástup možný ihned 
Místo pracoviště: Červený Kostelec

Kontaktní osoba: Ing. Věra Martincová +420 724 342 122

AMULET logistic, a.s.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775


