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WWW.NOVINYECHO.CZ

listopad 1940 - na školách v regionu se 

z úsporných důvodů používají i břidlicové tabulky

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
oddlužení dle insolvenčního 

zákona = jediný zákonný způsob, 
jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Náplň práce: lepení a  kompletace plastových výlisků, používání jednodu-
chých nástrojů, balení a ukládání výrobků, procesní kontrola jakosti, vizuální 
kontrola

Požadujeme: ZŠ vzdělání, manuální zručnost, schopnost samostatné práce, 
pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, ochotu pracovat v 2 směnném provo-
zu – 7,5 hodinové směny, trestní bezúhonnost, dobrý zrak

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, motivující � nanční ohodnocení, stra-
venky plně hrazené zaměstnavatelem, možnost práce na  zkrácený úvazek, 
nástup ihned nebo dohodou, práce na  HPP/ DPP, vhodná pozice pro OZP 
s docházením do � rmy, vstupní lékařská prohlídka hrazena zaměstnavatelem

Místo výkonu práce: Náchod

Pracovní podmínky: práce převážně vsedě, manuálně náročnější práce, zra-
ková zátěž, pracoviště v přízemí, bezbariérový přístup

Kontakt: 
Veronika Stejskalová, DiS., provozní personalistka, Kladská 112 Náchod
tel. 725 996 795, email: veronika.stejskalova@amuletcz.cz

Amulet logistic, a.s., česká, dynamicky se roz-
víjející akciová společnost, která spolupracuje 
s předními � rmami v oblasti automobilového prů-
myslu, výroby hraček, gumárenství apod. hledá do svého týmu 
vhodného kandidáta/ku na pozici OPERÁTOR VÝROBY

2_Xmas_inz_Echo_105x80_Lenovo_A2010.indd   1 02.11.15   16:55PRONÁJEM
 PROSPERUJÍCÍHO 

HOTELU HRON
v NÁCHODĚ

tel. 602 240 336

ZKUŠENÉMU 
PROVOZOVATELI 

od 1. 1. 2016. 

 Nadace ČEZ a Město Náchod spoji-
ly síly a výsledkem je nové Street Wor-
kout and Slackline volnočasové hřiště 
na  sídlišti Plhov. Je jasné, že zejména 
babičky se budou možná obávat pustit 
děti do míst, jejichž název tak trochu 
zní jako nějaké centrum řízení kos-
mického provozu… Dovolíme si tedy 

přeložit zaměření hřiště více do  rod-
ného jazyka: Street Workout je cvičení 
pouze s vahou vlastního těla. Slackline 
jako sportovní kratochvíle k nám po-
tom dorazila  z USA a jde o balancová-
ní na popruhu upevněném mezi dvě-
ma pevnými body. 
 Foto Josef Pepa Voltr

Nové volnočasové hřiště

 Ačkoli horečka kolem objevení tzv. 
Zlatého vlaku v  sousedním Polsku 
poněkud klesla, je polské příhraničí 
stále dějištěm prospektorských výprav. 
Do nich se nyní dominantně zapojila 
polská armáda, která ve  spolupráci 
s  městem Walbrzych provádí prů-
zkum na úseku železniční trati v délce 
65 km – mezi stanicemi Swiebodzice 
a Szczawienko. Připomeňme, že Zlatý 
vlak měl převážet zlato a další klenoty 
uloupené nacisty a  evakuované v  zá-
věru druhé světové války po železnici 
před postupující Rudou armádou. 

Zlatý vlak

 Radní v  Polici nad Metují schvá-
lili vydání publikace Listování 
v  polických kronikách. Bude se 
jednat o  spolupráci s  � rmou Dali-
bor Hartman za  částku k  fakturaci 
ve výši 30 000,-Kč. 

Listování 
kronikami

FOTOKALENDÁŘE 
a FOTOKNIHY

na www.fotopress.cz
snadno a rychle zhotovíte

svůj kalendář nebo fotoknihu
AKCE na fotokalendáře

Již od  roku 2001 zdobí centrální ná-
městí v Novém  Městě nad Metují so-
cha zakladatele města Jana Černčické-
ho z Kácova. U příležitosti oslavy 500. 
výročí založení Nového Města nad 
Metují ji vytvořil akademický sochař  
Petr Novák.  Foto  Mirek Brát

Dobrotety 
pomáhají
 U  příležitosti Světového dne před-
časně narozených dětí uspořádá ma-
teřské centrum Hopsáček Náchod 
dobročinnou akci. Program je připra-
ven na pátek 13. listopadu od 15 hodin 
a seznámíte se se zdravým a moderním 
přebalováním látkovými plenami, zá-
klady laické první pomoci s  ukázka-
mi a  praktickým nácvikem. Výživová 
poradkyně poučí, jak se orientovat 
v dnešních potravinách.  Součástí akce 
je i doprovodný program pro malé děti. 
 (kp)
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Děkujeme touto cestou zdravotní sestře paní Zuzaně
Fleischerové z Hronova za obětavou a nezištnou péči při
léčbě našeho otce a dědečka, pana Vladimíra Orla z Náchoda.

Jarmila a Markéta Vyšatovy, Náchod

PODĚKOVÁNÍ

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františ-
ku, ulice V Aleji. Největší předností nemovitos-
ti je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné 
blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.Cena: 2 990 000,- Kč

Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují  ....................... 1 650 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš  ...................... 6 990 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

 V  Teplicích nad Metují byla ote-
vřena rekonstruovaná sinice III/3023. 
Stavba byla spolu� nancována pro-
střednictvím zdrojů Evropské unie. 

Rekonstrukce
silnice

 Další ročník Libereckého poháru 
v  karate se konal v  českolipské spor-
tovní hale netradičně v  neděli 25. 
října. O  diplomy, medaile a  skleně-
né poháry od místních sklářů přijelo 
soutěžit přes 200 karatistů všech věko-
vých kategorií ze 17 klubů z celé Čes-
ké republiky. Oddíl sportovního ka-
rate Náchod, v  současnosti startující 
pod záštitou královédvorského klubu 

Karate-Do, reprezentovali závodníci 
Petr Matyska a Jakub Šolín, závodnice 
Veronika Mišáková a Pavlína Škaldo-
vá a závodící trenéři Josef Mišák a Re-
gina Plašilová, kteří společnou záslu-
hou vybojovali na této soutěži celkem 
10 medailí. 
 V  individuální soutěži kata žáků 
do 8 let obsadil po výborném výkonu 
P.  Matyska druhé místo. O  katego-

rii výše, tj. 9-11 let vybojoval J. Šolín 
bronz. Společně pak přidali bronzo-
vou medaili v kategorii kata družstev. 
Děvčatům P. Škaldové a V. Mišákové 
se nepodařilo v  individuálních kate-
goriích prosadit, chuť si však spravila 
v  soutěži kata družstev, kde obsadila 
rovněž bronzovou příčku. Pozadu ne-
zůstali ani jejich trenéři, R. Plašilová 
skončila na stříbrném stupínku, J. Mi-
šák ve své kategorii zvítězil. 
 Náchodští karatisté se neztratili ani 
v soutěži kumite - P. Škaldová získala 
v mladších žákyních bronz a R. Plaši-
lová nenašla přemožitelku a s přehle-
dem vyhrála kategorii žen bez rozdílu 
hmotností. Další tři účastníci kumite 
- P.  Matyska, J. Šolín a  V. Mišáková 
obsadili shodně pátá místa ve  svých 
kategoriích.

Všem zúčastněným gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci.

Za  KD-DKnL- Oddíl sportovního 
karate Náchod
Plašilová Regina & Mišák Josef
Foto Erika Matysková

Náchodští karatisté na Libereckém poháru

 Nic takového! Pouze jsme dali 
do fotogra� ckého zákrytu dvě stavby 
historického centra Nového Města 
nad Metují – zámeckou věž a objekt 
hotelu Brouček. Starší  kořeny má jis-
tě novoměstský zámek, jehož základy 
vznikají bezprostředně po  založe-
ní Nového Města nad Metují v  roce 
1501.  Foto echo

Zámecký hotel 
Brouček? 

 Mladí sociální demokraté jsou 
hlavními iniciátory  připomín-
ky výročí státního svátku 28. října 
u památníku  v Náchodě – Bělovsi ( 
mohyla obětem válek u  sportovního 
areálu). Uctít oběti těch, kteří polo-
žili život za československou státnost 
přišel i  starosta Náchoda Jan Birke. 
Hlavní projev přednesl náchodský 
radní Jan Čtvrtečka. Historický ko-
lorit celé ceremonie dotvořili členové 
klubu vojenské historie v  dobových 
uniformách.  Foto Mirek Brát   

Uctění památky 
československé 
státnosti 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje posvětilo připravovaný projekt zatrak-
tivnění předválečné pevnosti Dobrošov. Z rozpočtu kraje budou uvolněny dva 
miliony korun na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci pevnosti 
Dobrošov, která je jedinou národní kulturní památkou v regionu a mohl by se 
dočkat jak rozšíření turistické trasy a expozicí, tak třeba i výtahu do podzemních 
chodeb. Změny by měl doznat nejen celý komplex krytů a podzemních chodeb, 
ale i vstupní hala, zázemí pro zaměstnance a sály s expozicemi.   (foto archiv)

Revitalizace pevnosti Dobrošov 

 V Náchodě byla 5. listopadu  zahá-
jena rekonstrukce výpravní budovy 
Českých drah. Náchodský silničně – 
železniční dopravní uzel  tak brzy po-
těší cestující veřejnost zkvalitněním 
zdejších prostor a zvýšením komfortu 
pro veřejnost.Přiléhající  autobusové 
nádraží již prošlo zdařilou rekon-
strukcí, nyní jsou tedy na pomyslném 
tahu České dráhy.  

„Nádraží 
prokoukne“

 Na 14. a 28. listopadu jsou v Brou-
mově připraveny mimořádné pro-
hlídkové okruhy tamním klášterem. 
V  rámci trasy „Klášterem od  sklepa 
po  půdu“ se podíváte i  do  prostor 
běžně nepřístupných. Nahlédnete 
i do nově opravených tzv. Opatských 
sálů. Kapacita návštěvníků je v rámci 
těchto mimořádných prohlídek ome-
zena – nutná rezervace. 

„Od sklepa 
po půdu“

Teplická vařečka
aneb

 Je tady doba, kdy máme zahrádky plné cuket. Tedy, jak kdo. Ale cuketu si 
koupíte klidně i v obchodě.  Proto vám nabízíme cuketový dezert. Je jedno-
duchý a lahodný.
 Připravíme si 30dkg cukru moučka, 3 vejce, ¼ l oleje, 1 ½ vanilkového cuk-
ru, 42 dkg polohrubé mouky, ½ kg nastrouhané cukety bez jadérek a  1 ½ 
prášku do pečiva.
 Postup přípravy je následující. Cukr, vejce, olej a vanilkový cukr pořádně 
vyšleháme. Přidáme mouku, cuketu a prášek do pečiva.  Nalijeme na vyma-
zaný plech a pečeme. To je taková klasika. Můžeme ale trochu „čarovat“. Ode-
bereme asi třetinu těsta, tu vložíme do dortové formy, posypeme hrubě na-
krájenou čokoládou a nakonec zasypeme drobenkou s kokosem. Zbytek těsta 
nalijeme do bábovkové formy (můžeme část těsta smíchat s kakaem) a peče-
me jako třenou bábovku.  Po vychladnutí můžeme přelít čokoládou, citrono-
vou polevou nebo jenom pocukrujeme. Jednoduché, tak proč to nezkusit???

Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
 a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Cuketové pohlazení

 Koncem září vedení Města Náchod 
slovy místostarosty Tomáše Šuberta 
oznámilo, že z technických důvodů musí 
uzavřít oblíbený prameník minerální 
vody IDY v Bělovsi, který byl slavnostně 
obnoven v červnu 2011. Vlastní objekt 
prameníku a pozemku mělo Město Ná-
chod ve výpůjčce od jeho vlastníků ak-
ciové společnosti Běloveské lázně. „Pro-
tože stávající technologie slouží již řadu 
let, je pro vybudování nového pramení-
ku nutné provést její rozsáhlé obnovení 
včetně zkvalitnění čerpání vody. S  tím 
souvisí nutná odstávka stávajícího pra-
meníku v následujících týdnech. Velmi 
se proto omlouváme všem návštěvní-
kům, že od soboty 26. září 2015 nebude 
prameník v  Bělovsi přístupný,“ uvedlo 
město v tiskové zprávě. 
 Místní občany však zaráželo, že se 

kolem prameníku nic neděje, žádné 
stavební ani technické práce nikdo ne-
provádí. Situace se začala vyjasňovat 
v druhé polovině října. Jak nám potvr-
dil člen představenstva Běloveské lázně 
a.s. Marian Khalifa, společnost městu 
vypověděla smlouvu o výpůjčce ze dne 
21.5.2011. Podle dostupných informací  
byly hlavním důvodem výpovědi ne-
shody se současným vedením radnice, 
které se týkaly zajištění pořádku, kvality 
čerpané vody a dodržování provozního 
řádu v  prameníku a  jeho okolí. V  po-
slední době se také vyrojily informa-
ce, že IDA obsahuje značné množství 
zdraví škodlivého arsenu, který mno-
honásobně převyšuje hygienické limity 
a  zvýšená konzumace IDY tak přímo 
ohrožovala lidské zdraví.  
 Karel Petránek

Stáčení IDY v Bělovsi de� nitivně skončilo

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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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO 

STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ 

VÝUČNÍ LIST 
 ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK 
 
MATURITNÍ ZKOUŠKA 
 HOTELNICTVÍ 
 GASTRONOMIE – nástavbové studium 

PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
 
 
 

V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU 

 

GASTRODEN  20. 11. 2015 OD 8 DO 17 HODIN 

www.zajimavaskola.cz 

VÍTE, co je CUKROVKA, jaké jsou její příznaky, rizika a jak se proti ní bránit?

Přijďte za námi v předvečer Světového dne diabetu,  
ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v době od 10 -16 hodin  

do foyer Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.

Všechna měření jsou pro Vás zdarma.

Akce se koná v rámci 10. ročníku odborné
konference Náchodské mezioborové dny určené pro lékaře, sestřičky

a další zdravotníky, kterou pořádá společnost EDUMED s.r.o.

akci podpořili:

měření glykémie (krevního cukru)
měření krevního tlaku
měření tělesného tuku
nutriční poradenství

Bude pro vás připraveno

Motto:
Nenechte cukrovku, aby vám ničila život. Nechte si svůj cukr změřit včas !

Světový den diabetu
Echo 160x100.indd   1 25. 9. 2015   16:04:22

Roco Roco IV

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarmadoprava a montáž po celé ČR zdarma

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL: 724 173 560

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300 tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?značková

OKNA + DVEŘE 
z německých profi lů za super cenu

- nejprodávanější okna na trhu
- profi l třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma. 
Volejte, pište: tel.: 774 733 040 

  nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná německá bílá
- okna bez kompromisu

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Hotel U BERÁNKA v Náchodě
zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HUSY a VÍNA 

Rezervace na 
tel. 722 927 488

od středy 
11.11.2015

Jan Janko 
Mobil: +420 604 564 998
Vladimír Janko
Mobil: +420 604 935 442
E-mail:  janko@mainstone.cz

www.mainstone.cz 

KAMENNÉ 
KOBERCE
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu gar-
sonku v  klidné části Nového 
Města n.M. Dům je zatep-
len, zaveden internet, plastová 
okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Prodám byt 3+1 v OV v Nácho-
dě, ve zděném domě, - blízko cen-
tra. Tel. 775 39 93 90
* Pronajmeme pěkný zděný me-
zonetový byt 3+1 o  výměře 106 
m2 v  2. patře v  Dobrušce v  Kos-
telní ul. 3 (nad drogerií).Byt je 
nově zrekonstruovaný. Cena ná-
jmu je 9000,- Kč plus energie. Tel. 
604 981 773
* Pronajmu slunný byt 3+1 v  Č.
Kostelci. Tel. 605 246 800
* Pronajmeme garsonku (35 m2) 
v  přízemá u  vlak. nádraží v  No-
vém Městě n.M. Nájemné 3000,-
Kč + inkaso. TEL.:776 224  358 - 
volat v prac.dny 8 - 16 hod.
* Pron. byt 2+1 ve 3.NP 46 m2 + 
sklep + parkoviště u domu v Ná-
chodě Bělovsi (u  Korunky). Náj. 
4.000,-+1.000,-zál.voda + el+ ply-
n+kauce. Volný od 1.12.2015. Tel. 
608 903 050
* Pron. nově zrek. nadst. pod-
krov. byt 3+1, garáž, zahrada 
v rod.domě v Olešnici u Č. Kos-
telce. Náj. 6.000,-+1.000,-zál.
voda+el.+kauce.Kotel na  tuhá 
pal.Volný od  1.1.2016. Tel: 
608 903 050
* Prodám zděný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují v  Havlíčkově uli-
ci. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nové 
rozvody el., nová koupelna. Tel. 
777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 990 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+1 92 m2 v  No-
vém Městě n.M. na Františku, pří-
zemí, zahrada, internet, plast.okna. 
Volný od 6.12.15. Nájem 6500,-Kč 
+ energie. TEL.: 606 773 111
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41

* Koupím garáž v Náchodě.TEL.: 
776 224 358 volat v prac, dny 8 - 16 
hod.
* Prodám nízkoenergetický RD 
v  Polici n.M., možnost částečně 
na splátky. TEL.: 603 525 531
* Prodám stavební pozemek 
o  rozloze 644 m2 v  centru obce 
Velká Jesenice. Na pozemku se na-
chází nová přípojka elektřiny,vody 
a kanalizace. K pozemku je vydáno 
stavební povolení na stavbu rodin-
ného domu. V případě zájmu vo-
lejte 737 935 230, RK nevolat.

* Pronajmu prostory pro 
sklad nebo provozovnu, 390 
m2. Voda, elektřina, plyn.Hro-
nov, Zbečník-Padolí. TEL.: 
603 887 304

* Nabízím k  pronájmu zave-
denou jídelnu v  Červeném 
Kostelci. Objekt je na  náměstí 
a  přilehlé hlavní silnici s  kapa-
citou 50 míst, 150 obědů/den, 
modernizovaná kuchyně, kterou 
lze rozšířit o rychlé občerstvení. 
Jídelna je v přízemí, má nové so-
ciální zařízení. K objektu příslu-
ší velký dvůr, 3 x garáž, plynová 
kotelna a  velké sklepy. Ve  dru-
hém podlaží velká chodba, 5 
hostinských nově vybavených 
pokojů, koupelna, kuchyňka pro 
hosty, 2 x WC. Vše v  provozu, 
volné k 1.1.2016. Kontakt na te-
lefonu 606 141 575, 605 858 245, 
603 535 848
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn. jakékoliv využití navr.cena 1.5 
mil.Kč. TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ 
PROSTORY V  TRUTNOVĚ, 
KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 
170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, 
BOWLING, KAVÁRNU, FIT-
NESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V TRUTNOVĚ NA KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-
Kč ; INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu pro-
story k  podnikání, cca 50 
m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, WC a kuchyňkou k dispozici. 
Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází 
na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám časopisy WES-
TERN WORLD - ročníky 2001 
až 2007 (kompletní od  IX/01 
do VI/07). Nabídněte cenu. TEL.: 
606 452 440

* Nabízíme od  1.11. výhodný 
pronájem bytu 3+1 v  1.NP rod. 
domu, v  Náchodě-Bělovsi, Klad-
ská 132. Vstupní hala, WC, kou-
pelna, el. ÚT, garáž, dvorek, před-
zahrádka, zahrada 360 m2, půda, 
za  4000,-/měsíc + poplatky cca 
3000,-Kč/měsíc. Tel. 603 443 576
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě 
na Brance (možnost garáže). Tel. 
776 723 840
* Koupím byt 1+1 v centru Nácho-
da či Bělovsi, nutný výtah a  bal-
kon. RK nevolat! Tel. 777 224 127, 
e - mail: misha.trnka@seznam.cz

* Prodám zachovalý zděný byt 
2+1, 70 m2, v nejžádanější lo-
kalitě v Novém Městě nad Me-
tují, po  částečné rekonstrukci 
- nová okna, izolace a stoupač-
ky. Cena 1.390.000 Kč. Tel. 
602 462 397

* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH 
BYTŮ V  NÁCHODĚ Nabízíme 
k  prodeji nadstandardní druž-
stevní byty v  Náchodě v  nízko-
energetickém bytovém domě 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 
až 3+kk Byty jsou částečně zaří-
zené a  připravené k  okamžitému 
nastěhování Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709
* PRODEJ BYTŮ V  KRKONO-
ŠÍCH. Nabízíme k prodeji do osob-
ního vlastnictví nadstandardní byty 
v  obci Horní Malá Úpa Dispozi-
ce bytů: 1+kk, 2+kk až 2+1 Byty 
jsou připravené k okamžitému na-
stěhování Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* PRONAJMU kompl. zařízený 
byt 1+1 s balkonem v N.Městě 
n.Met., OV, internet. Celkové ná-
jemné 6.500,- Kč/měs. Jistina = 
jednoměsíční nájem. Pouze spoleh-
livým zájemcům. Tel.: 737 902 160
* Pronajmu garsonku v Hronově. 
TEL.: 608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Prodám stavební pozemky 
Červený Kostelec - Stolín, počet 
m2 dle dohody. Zasíťováno, vše 
na hranici pozemku. Pěkné místo,-
celý den slunce. RK nevolat! Tel.: 
608 862 823

* Prodám stavební pozemek 
orientovaný k  jihu v  klidné, 
okrajové části Hronova, cena 
dohodou. RK NEVOLAT. TEL.: 
608 518 396
* PRODÁM LES. Trubějov, 1ha, 
stáří 25 let. Tel. 732 284 594
* Prodám stavební pozemek 
v Dolní Radechové 2500 m2 za 1 
mil. Kč. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám chalupu vhodnou 
i  k  trvalému bydlení s  možností 
dlouhodobého vedlejšího příjmu 
v  Orlických horách. Cena doho-
dou. Info. 602 436 986

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám ruční nůžky Haupt-
ner na stříhání psů 2 ks 3cm, 1 ks 
4,5 cm levně. TEL.: 723 261 331
* Prodám tmavý sekretář výro-
ba v  50. letech, kulatý rozkládací 
stůl. Vše dýhované a  4 polstrova-
né židle. Vhodné na chalupu. Tel. 
608 851 594
* Prodám cirkulárku na  palivo-
vé dřevo s  kolíbkou, je možno 
i stůl a kotouč. Cena 5.000 Kč. Tel. 
608 851 594
* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277
* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390
* Prodám centrálu, nivelák, vel-
kou pokosovou pilu, nohy šrou-
bovací PERY, vrtačky, pily, šrou-
bovačky, kulečník, suchozemskou 
želvu. TEL.: 603 525 531

* Nabídněte sběrateli pozůstalost 
po � latelistovi - známky, obálky, 
dopisnice, atd. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
vybavení černé komory, staré foto-
gra� e, reklamní fotogra� cké ma-
teriály. Hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím garáž v Náchodě na Pl-
hově u  koupaliště nebo Příko-
pech. TEL.:604 437 128

* KOUPÍM starý nábytek, 
skříně, truhly atd... půdní ve-
teš, hračky, obrazy, porcelán, 
vše staré. V případě zájmu vy-
klidím Vaši nemovitost. Dobře 
zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 
1970. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a  známky. 
TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré časopi-
sy, komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Přijmeme na rozvoz knih ženy 
i  muže (vhodné i  pro senio-
ry) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359

KOUPÍM

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Vašeho pejska ostříháme 
u Vás doma
Tel. 737 570 378

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

PŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08

PŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08

PŘIJMEME KADEŘNICIPŘIJMEME KADEŘNICIPŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE NáchodStudio VISAGE NáchodStudio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08Tel. 723 33 98 08Tel. 723 33 98 08

PŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08

HLEDÁME NOVÉ
PRACOVNÍKY NA POZICI

RECEPČNÍ, ČÍŠNÍK,
 SERVÍRKA, POKOJSKÁ

Jedná se o lokalitu 
Pec pod Sněžkou,

Hotel Energetik

Bliší info na tel. 725 356 103
P. Mazák-PROVOZNÍ

* ZDARMA PŘENECHÁM hutni-
telnou prosakující zeminu v Ná-
chodě. Cca 100m3. Zdarma na-
ložím, cena dopravy podle místa.
TEL.: 737 329 151

* Pro luxusní kartouzská koťátka 
s PP hledám milující zodpovědné 
páníčky. Vhodná na výstavy, chov, 
nebo na  mazlíčka. Koťátka bu-
dou plně očkována, socializována, 
skvěle se snáší s  domácími pejsky. 
Kupní smlouva a  bohatá výbava 
do  nového domova samozřejmos-
tí. Cena DOHODOU. Více infor-
mací na www.bluestarkolda.eu, tel. 
728 433 424 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ
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VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

Nabízíme:
- Slušné pracovní podmínky v rodinné � rmě 

s 25-letou tradicí
- Moderní vozový park
- Velmi dobré platové podmínky

Přijmeme řidiče MKD skupiny C+E

Kontakt na tel.: 491 453 132 nebo mailem na: info@pjpt.cz

Kvali� kační požadavky:
• vyučení v oboru
• praxe výhodou
• zodpovědnost, spolehlivost, fl exibilita, 

zručnost

Podmínky:
• HPP
• zázemí české prosperující společnosti

TONAVA, akciová společnost, Úpice
hledá spolupracovníky na pozice strojírenských dělníků:

• strojní obráběč – FRÉZAŘ
• strojírenský DĚLNÍK - SVÁŘEČ

• OBSLUHA CNC STROJŮ (vysekávací 
a ohraňovací lisy – 3 směnný provoz)

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, případné informace na tel. 499 802 170.   

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA, 

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RK REKA - RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Říkov u Č.Skalice – opl.poz. k zástavbě 2 443 m2, sítě, dobrý příjezd ........................... 320,-Kč/m2

Zdoňov – poz. k zástavbě 2 271 m2, dobrý příjezd, cca 3 km Adrš.skály ....................... 139,-Kč/m2

Nové Město n.M.- udržovaná chata s opl.poz.1 202 m2,pergola,udírna, sítě .................349.000,-Kč
Otovice u Broumova- pěkný RD s 1+4, garáž, dílna, kolny, sítě, poz.5007 m2 ..........1.510.000,-Kč 
Česká Metuje – velký RD, 2 byty cca 100 m2, dílny, garáž, poz.1080 m2 ...................1.797.000,-Kč
Náchod – pěkný dr.byt 1+3, balkon, 12.NP s výtahem, po úpravách .............................737.000,-Kč
Náchod – druž. byt 1+3, 72 m2, balkon, 1.NP s výtahem, původní ................................693.000,-Kč
Bohdašín u č.Kostelce – pěkný poz. 2 520 m2 k zastavění, sítě v dosahu, ...................... 330,-Kč/m2

Machov N.Srbská – zděná hala 648 m2, výborný sttav, sítě veř., ÚT plyn ..................2.810.000,-Kč
Úpice Podrač – rekr. chata s opl.poz. 2 304 m2, bazen, sítě, voda sezonní .......................98.000,-Kč
Říkov u Č.Skalice  RD, 2 garáže, stodola, poz. 1716 m2, započ.rekon .......................1.495.000,-Kč
Červený Kostelec – byt 1+2, 71 m2 v přízemí RD s poz.135 m2, ÚT plyn .....................988.000,-Kč
Náchod – pěkná chata 3místnosti,  pozemek 355m2, voda, el, klidné místo ..................395.000,-Kč
Červený Kostelec – větší RD, 2 byty, nebyt.prost. s výlohou, poz.1080 m2 ...............1.548.000,-Kč
Zdoňov - rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2,sítě v dosahu ..................595.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn ................................490.000,-Kč
Všeliby – dr.byt 1+3, 88 m2, cihla, I.NP s balkonem, zahrádka......................................425.000,-Kč
Vysokov- .rovinatý  poz. k zastavění 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd.................. 310,-Kč/m2
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            hurdálkova 156, náchod
naproti stanici městké policie a hasičů
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SLEVOVÝ 

KUPON 10 %
PLATÍ DO 23.12.

OD 10.11.2015
HURDÁLKOVA 156, NÁCHOD 
NAPROTI  BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICIE, 

HASIČŮ A KINU VESMÍR

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 
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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

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

 Rekreační areál Kemp Náchod 
– Běloves (Královéhradecký kraj, 
okres Náchod) přijme SPRÁVCE 
KEMPU na  sezonní zaměstnání. 
Práce na  živnostenský list pod-
mínkou. Pracovní náplň: zpraco-
vání objednávek, obsluha recep-
ce, ubytování hostů, pokladna, 
marketingová činnost a zabezpe-
čuje provoz a údržbu kempu. Po-
žadujeme: praktickou znalost AJ 
nebo NJ, uživatelskou znalost PC 
(MS Excel, Word, Outlook). 
Kontakt: kempnachod@seznam.cz, 
tel. 731 237 327 

SPRÁVCE KEMPU

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.

Prověřená půjčka
4 - 80 tisíc Kč

- individuální přístup
- bez ručitele

- pošlete SMS - zavoláme zpět!

tel. 702 381 107

Borsovo 
energetické
okénko 107.

Vážení a milí čtenáři mého okénka,
dnes se zmíním o dvou nových 
nešvarech, které se začínají na 
trhu s plynem a elektřinou pou-
žívat :
 1. Plné moci pro energetické 
poradenské � rmy, které umožňu-
jí Vás zastupovat a to automaticky 
každý rok ve věcech jakýchkoliv 
převodů k jakémukoliv dodava-
teli. Zjednodušeně : podepíšete 
takovouto plnou moc a tím dá-
váte bianko šek pro poradce, kte-
rý Vás bez Vašeho vědomí bude 
každý rok / aniž by jste to tušili / 
převádět z dodavatele na dodava-
tele, hlavně aby dostal tu nejlepší 
provizi bez ohledu na Vaše potře-
by a věřte, že i ceny nebudou pro 
Vás ty nejzajímavější…A pozor 
smlouvy tohoto typu jsou větši-
nou se sankcemi a kamu� ují se 
jako nezávazné přihlášky na „vý-
běrové řízení“. VELMI OPATR-
NĚ !!!
 2. Podmiňování a kompliko-
vání ukončování jakéhokoliv 
smluvního vztahu dalším smluv-
ním vztahem např. tzv. výhodnou 
koupí LED žárovek za symbolické 
ceny. Vždy když se něco prodává  
nebo pronajímá tzv. za symbo-
lickou cenu, tak to si pište, že to 
není zadarmo a vždy to smrdí 
dalšími komplikacemi ve Vašem 
smluvním vztahu s dodavatelem. 
OPATRNĚ !!!
Vzhledem k velmi zajímavým ce-
nám na komoditní burze otvírá-
me mimořádně pro další zájemce 

z řad potenciálních našich dlou-
hodobých zákazníků  III.KOLO 
HROMADNÉ POPTÁVKY NA 
CENY PLYNU A ELEKTŘINY 
NA ROK 2016. Připojte se i VY k 
našim již více jak 5 000 zákazníků 
z Náchodska, Trutnovska a Rych-
novska. Uzávěrka této akce je do 
30.11.2015.
NAVŠTIVTE NAŠE POBOČKY, 
možná se budete divit kolik svých 
peněz šetří každoročně naši zá-
kazníci a to s celoročním servi-
sem. 
S ÚCTOU VÁŠ

Mgr. BORS Michal: poradce ře-
ditele společnost Armex Energy 
a.s. ing. Jana Nesměráka, kan-
celář Husovo náměstí 22, Česká 
Skalice Tel: 731 508 654, e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod:
Tel: Hofmanová 607 007 927, 
Kumprechtová 601 354 385, e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634, 541 01 Trutnov
Tel: K. Šípků  727 805 792, 
Nováková 730 897 101 e-mail: 
kuba.sipku@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Rychnov nad Kněžnou
Tel. Jirotková 601 342 066, 
Novotný 727 850 658,
tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)

Opravy, přestavby a seřizování 
vstřikovacích čerpadel Motorpal všech provedení

Prodej náhradních dílů k čerpadlům 
Zetor, Tatra, Avia, Liaz, IFA, Multicar…..

milan.babi@seznam.cz, 
Okrajová 59,  Náchod 54 701, 
tel.: 608 758 933, 498 100 908

Zetor, Tatra, Avia, Liaz, IFA, Multicar…..

 Krátké dodací lhůty, 
v případě nutnosti i výměnou

Zetor, Tatra, Avia, Liaz, IFA, Multicar…..

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou, práce vhodná pro muže.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučen v oboru a praxe
min. 5 let podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

STŘÍHÁNÍ PSŮ a koček
NÁCHOD  tel. 608 143 903

Celková úprava, šijeme oblečky na míru, 
výroba obojků a vodítek

www.salonsaluki.cz
salon saluki

VELKÉ POŘÍČÍ  tel. 774 297 015
celková úprava, domácí HLÍDÁNÍ PSŮ

Přijmeme pro nově
 připravovanou provozovnu

 v Náchodě 
KUCHAŘE/KUCHAŘKU

vyučení s praxí

Pracovní doba
 PO-PÁ 7.00 – 16.30

SO, NE + svátky volno.
Tel. 775 703 440
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

PNEUSERVIS Česká Skalice
Připravte se na zimu za ty nejlepší ceny!

• pneu osobní, dodávkové, nákladní
• ocelové a alu-disky

PNEUSERVIS Jan Isák, 
T. G. Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina)

tel. 732 918 500

 Výluka na trati Starkoč - Václavice  je již minulostí a vlaky po opraveném 
železničním svršku projíždějí  s komfortem a jistotu ke všeobecné spokojenosti 
cestující veřejnosti. Připomeňme, že  železnice mezi Starkočí  a Václavicemi 
byla vybudována již v roce 1876 Rakouskou společností státních drah. 
 Foto Mirek Brát 

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Polské státní vyznamenání pro Jana Birke 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

 Evropské seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) NOVUM je výsled-
kem čtyřletého úsilí polských a českých 
samospráv. Dokument o vzniku tohoto 
seskupení byl podepsán v Krkonoších  
na vrcholu nejvyšší české hory Sněžky. 
O� ciálním sídlem seskupení je polská 
Jelení Hora, kde měla tato iniciativa 
svůj začátek. Seskupení dá v evrop-
ském měřítku oceňované polsko-české 
přeshraniční spolupráci nové mož-
nosti rozvoje. Slavnostního podpisu 
zakladatelské smlouvy se zúčastnila 
rovněž polská velvyslankyně Graży-
na Bernatowicz. Při této příležitosti 
předala státní vyznamenání činitelům 

samosprávy, kteří se zvláště zasloužili 
o podporu polsko-české spolupráce v 
příhraničních oblastech. Rytířský kříž 
Řádu za zásluhy o Polskou republiku 
zde obdržel starosta Náchoda a po-
slanec PS PČR Jan Birke. „Je pro mě 
samozřejmě velká čest obdržet polské 

státní vyznamenání. Uvědomoval jsem 
si výjimečnost této chvíle, do které se 
promítlo to mnohaleté úsilí o rozvíjení 
partnerských kontaktů s Polskem na 
úrovni regionů. Nejsme už jen o� ciální 
partnerské regiony, myslím, že už jsme 
ve stádiu, které by sneslo označení dob-
ří sousedé. V Náchodě se nám ve spo-
lupráci s naším partnerským městem 
podařilo realizovat řadu důležitých 
projektů. Svoji roli v tom samozřejmě  
hrají i výjimečné mezilidské a osobní 
kontakty. V osobě dlouholetého sta-
rosty Kudowy Zdroje a současného 
člena Sejmiku Wojewodztva Dolno-
slaskiego pana Czeslawa Krecichwosta   
jsme našli ideálního partnera s obrov-
skou erudicí, zkušeností a potřebnými 
kontakty“, říká Jan Birke.  

ČESKO – POLSKÁ SPOLUPRÁCE

„Založení ESÚS, přestože sdružuje samosprávní jednotky z různých zemí, nevyža-
duje podpis patřičné mezinárodní dohody, již by musely na obou stranách schválit 
parlamenty“, říká Jan Birke, čerstvý držitel Rytířského kříže za zásluhy o Polskou 
republiku (na snímku s C.Krecichwostem)

Padá listí, přijďte 
k nám nechat 

„padnout“ 
přebytečná kila…

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  8 - 20 hod.

č. inzerátu 

4.690.000,- KčCena:

RD Trutnov
Zděný RD 5+1 s dvougaráží. CP 442 m2. 
Dům zmodernizován v r. 2012. PENB: C

N8417č. inzerátu 

950.000,- KčCena:

RD s restaurací Božanov
RD se zavedenou restaurací. Možno provo-
zovat i jako penzion.  CP 618 m2. PENB: G

N5651č. inzerátu 

1.295.000,- KčCena:

Novostavba Velké Petrovice
RD 4+kk před kolaudací, CP 794 m2. Tech. 
místnost, šatna, balkon,... PENB: G

N8750 Řádková inzerce

 

 
Pronájem kom. prostor TU č. N8633
CP od 15 m2, od 1 990 Kč / měs.
St. pozemek Meziměstí č. N7954
CP 816 m2, 180 000 Kč
St. pozemek Meziměstí č. N7150
CP 2.083 m2, 399 000 Kč
St. pozemek Držkov (Jablonec) č. N6070
CP 1.004 m2, 260 000 Kč
St. pozemek v zahr. kolonii TU č. N2264
CP 1.124 m2, 450 Kč / m2

St. pozemek Kvasiny (RK) č. N8274
CP 1.301 m2, 1 235 000 Kč

ti

Kom. objekt Nové Město n. Met.
Kompletně zrek. kom. objekt – byt. dům 
a provozní část. CP 2.433 m2. PENB: G
Cena: 8 500 000 Kč
č. inzerátu: N8416
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Mléčný bar Itálie – Náchod
Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,

 obložené mísy, chlebíčky, jednohubky, 
vánoční dárkové koše

Tel.: 777 576 056

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,
 obložené mísy, chlebíčky, jednohubky, 

vánoční dárkové koše

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,
 obložené mísy, chlebíčky, jednohubky, 

vánoční dárkové koše


