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Příští Echo vychází 4. prosince 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

listopad 1697, požár v Hořejší ulici 

v Polici nad Metují 

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!
Pracovní pozice: 
 
 

Programátor – analytik 
Konzultant – výroba 
 
Do našich řad přijmeme nové zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
firemní benefity, plný pracovní úvazek, nástup 
možný ihned. 
Požadujeme: aktivní přístup, pečlivost a smysl 
pro systém, řidičský průkaz B, zodpovědnost, 
minimálně středoškolské vzdělání, právní 
bezúhonnost. 
Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 

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.)

VYKUPUJEME 
ZLATO

600,- Kč / 1g
otevřeno:

po - pá 9 - 12, 12,30 - 17
so 9 - 11

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, 
Nádražní 80

 
 
 
 
 
 
 
 
Společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Machově, zabývající se výrobou v oblasti 
elektroniky a kabelové konfekce hledá nového spolupracovníka na pozici: 

 
 

Technický pracovník(ce) výroby 
 
 
Pracovní náplň: 
 

 provádění elektrických testů a zkoušek 
 příprava a nastavení technologie pro výrobu - programy, mechanické nastavení strojů 
 spolupráce při zavádění nových technologií  
 příprava technické dokumentace při zavádění nových výrobků do výroby 

   
 
Požadujeme: 
 

 vzdělání elektrotechnického směru 
 vyhl.č. 50/1978 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice, min. § 6  
 orientace v technické dokumentaci 
 základní znalost norem ISO9001:2008 
 ŘP skupiny B 
 Znalost práce na PC ( Word, Excel ) 
 flexibilitu, samostatnost, příjemné vystupování 
 spolehlivost, zodpovědný přístup k práci 
 znalost německého jazyka výhodou  

 
Nabízíme: 
 

 odpovídající finanční ohodnocení 
 nástup možný ihned 

 
 

ADAPT electronic s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 31 Machov, písemné nabídky zasílejte 
poštou na výše uvedenou adresu k rukám paní Kunové nebo na e-mail: 

kunovad@seznam.cz 

LIKVIDACE PRODEJNY 
SLEVA 20 - 50% NA VŠE 
HRA KY U KALÍŠKU 
dopl ujeme zboží, zvyšujeme slevy 

 

Otev eno: PO – PÁ 9:00 –17:00, SO 9:00 –11:30, Adresa: Volovnice 437, NÁ 

www.GATENACHOD.cz

KUCHAŘE /KUCHAŘKU
na HPP 

samostatnost, 
praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 
nebo osobně na hotelu 

u p.Tomáše Hynka
Rezervace: 491 426 752

v Náchodě

PŘIJME

Akce jen pro Hradecko
Přejděte k nám do 31. prosince a ušetřete například:

Dva neomezené 
tarify s internetem

749 Kč měsíčně
úspora za dva roky

5 976 Kč

Neomezené volání
+ Internet + O2 TV

973 Kč měsíčně
úspora za dva roky

7 776 Kč

www.o2.cz/hradecko

Pro více informací navštivte O2 Prodejnu, Palackého 20, Náchod.

Nový kruhák „u Čedoku“ je otevřen
V  pondělí 23. 11. 2015 byla slav-
nostně uvedena do provozu zrekon-
struovaná křižovatka „u  Čedoku“ 
v  Náchodě. Po  téměř půl roce se 
tak průjezd okresní metropolí vra-
cí do normálu a končí všechny ob-
jíždky, které hlavně v  historickém 
centru značně komplikovali běžný 
provoz.

Původní nevyhovující kruhový ob-
jezd byl zvětšen a  rozšířen o  dvě 
spojovací větve (bypassy). Současně 
s  kompletní rekonstrukcí křižovat-
ky byly upraveny například i  dotče-
né opěrné zdi, kanalizace, chodníky 
a  inženýrské sítě. Celkové náklady 
na  rekonstrukci se vyšplhaly na  35 
milionů korun vč. DPH.

Foto: Josef PEPA Voltr
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VZPOMÍNKA
Dne 25. Listopadu 2015 by se dožila 90. let 

paní Kateřina Prouzová,

 dlouholetá poštovní doručovatelka v Hronově.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni, prosím, s námi. 
Děti Eva, Láďa a Hanka s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 27.11.2015 uplyne jeden smutný rok, kdy nás náhle opustil  

pan  Richard KNAP z České Čermné.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   
Mirka s Pepíkem a dcery Renatka a Ilonka

VZPOMÍNÁME
Dne 28. listopadu 2015 uplynou čtyři smutné roky,

    kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, 
dědeček, strýc, švagr, 

pan  Václav Voborník z Náchoda
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

             Stále vzpomíná rodina.

 Ale ano! Konkrétně pak v  učebně 
hudební výchovy Gymnázia v  Brou-
mově. Kromě toho že tyto prostory 
prošly rozsáhlou akustickou rekon-
strukcí, byly doplněny i  o  výtvarné 
prvky provedené technikou gra�  ti. 
Sponzory celého projektu byly HOB-
RA – Školník s  r.o., VEBA – textilní 
závody a.s., Broumovské sdružení 
s.r.o. 

Gra�  ti v učebně? 

 V městysu Nový Hrádek bylo opra-
veno víceúčelové hřiště pro veřejnost 
u tamní základní školy. Opravy se tý-
kaly například výměny poškozených 
sítí na  oplocení, zakrytí pískového 
doskočiště apod. Akce se uskutečnila 
s  � nanční podporou Královéhradec-
kého kraje.  

Opravené hřiště

 Říká se, že silničáři vždy zaspí za-
čátek zimy. Není to tak úplně pravda, 
protože se na příchod zimního poča-
sí pilně připravují. Například silni-
čáři v  Královéhradeckém kraji mají 
připraveno 11  000  tun soli a  stejné 
množství písku a  posypové drtě. 
V garážích je pro boj se sněhem v po-
hotovosti 115 sypacích vozů s radlice-
mi, 50 nakladačů a 15 sněhových fréz.  

Zimní údržba 
v kraji

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA 
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci PROSINCI 2015

* Úterý 1. 12. v 19.00 hodin
Na lehokole okolo Polska

Cestopisné promítání Martina Adámka
Přednáškový sál městského divadla

Vstupné: 50 Kč

* Čtvrtek 3. 12. v 19.00 hodin
Vánoční koncert
Komorní orchestr 

Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček

Sólisté: Karel Untermüller - viola
Josef Vlach - housle

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 90, 80, 60 Kč

* Středa 9. 12. v 19.00 hodin
Janek Ledecký -

 „Vánoční turné 2015“
Vstupné: 350, 330, 310 Kč

* Čtvrtek 10. 12. v 19.00 hodin
Lars von Trier: Kdo je tady ředitel?

DS Kolár Police nad Metují
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

* Středa 16. 12. v 17.00 hodin
Vánoce s princeznou
Koncert ZUŠ Náchod

Vstupné: 80 Kč

* Sobota 19. 12. v 15.00 hodin
Vánoční zvoneček vypravuje

Liduščino divadlo Praha
Klasická činoherní pohádka pro děti

Vstupné: 60 Kč

* Neděle 20. 12. v 16.30 hodin 
a v 19.30 hodin

Vánoční koncert Orchestru 
Václava Hybše s Věrou Martinovou 

a dalšími hosty
Vstupné: 270, 250, 230 Kč

* Úterý 22. 12. v 19.00 hodin
Cestou necestou s Miroslavem 

Donutilem
Pořádá Agentura Židek

Vstupné: 400, 350, 300 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru

 v Náchodě, tel. 491 426 060,
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kos-
telci, tel. 498 100 657, v Regionál-
ním informačním centru v České 
Skalici, tel. 491 453 870 a v Info - 

Centrum Hronov, tel. 491 483 646. 
Vozíčkáři po telefonickém nahláše-

ní na tel.: 737 261 645 
vstup zdarma.

Nové a původní turistické cíle se v našem regionu někdy velmi dobře podporují. 
Tak je tomu na Slavíkově u Horní Radechové, kde vznikla moderní rozhledna 
nedaleko těžkého předválečného československého opevnění.  Foto ECHO 

 V České Skalici si na pietním aktu 
připomněly desítky tamních obča-
nů 40 let od smrti pedagoga a  skau-
ta Jiřího Šimáně. Připomeňme, že 
tento propagátor skautského hnutí 
čelil před listopadem 1989 perzeku-
ci a  šikaně ze strany komunistické 
moci. Zemřel, za dosud ne zcela vy-
jasněných okolností, v kotelně cihelny 
v Miskolezích v roce 1975. 

Památka Jiřího Šimáně

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky
 na měsíc prosinec v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819,

 kde se sejdeme při následujících programech:

 P  R  O  S I  N  E  C     2  0  1  5
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky

 na měsíc prosinec v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819,

 P  R  O  S I  N  E  C     2  0  1  5

čtvrtek  3.12. od 14 hod. 
„Slunnou Itálií 

od severu k jihu“ 
 II. část, ostrov Capri,

Řím – � lm ze své cesty promítne 
a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 10.12. od 14 hod.  
Vánoční koncert žáků ZUŠ 

z Police nad Metují
pod vedením p. učitele Fialy.

Přijďte podpořit mladé talenty.

čtvrtek 17.12. od 14 hod.
Společné setkání u stro-

mečku s kávou a cukrovím
 – zastavte se poslechnout si 

vánoční melodie i koledy.

čtvrtek 17.12. od 14 hod.
Společné setkání u stro-

mečku s kávou a cukrovím
 – zastavte se poslechnout si 

vánoční melodie i koledy.

 úterý  29.12. od 14 hod. 
 „Silvestrovská 

zábava v klubovně“
 – přijďte se pobavit,

zatančit i zazpívat s hudbou „FRČÍ“ 
p. Františka Čížka.

Občerstvení připravíme.

Na naše programy zveme všechny 
zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. 

Na vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD ČR.

Některé  objekty mají velmi  přiléhavé názvy. Příkladem je restaurace – pen-
zion Na Bojišti v České Skalici. Právě z návrší nad tímto místem ostřelovalo 
v roce 1866 rakouské   dělostřelectvo pruské jednotky.  Foto ECHO  

Domov hledají

Městský útulek Broumov, tel.: 721 543 498

TÝNKA - asi 2letá fenečka, která 
nikomu nechybí, nikdo ji nehledá. 
Ze začátku byla bázlivá, ale už se 
rozkoukala a užívá si hlazení, drbání 
a  procházky. Je hodná a  moc milá, 
přátelská. Týnka je odčervená a oč-
kovaná. Vhodná do bytu. 

LUCINKA - byla vrácena po  pár 
měsících z adopce. Důvodem vráce-
ní bylo štěkání na zahradě. Lucince 
je asi rok a  půl. Je zvyklá i  na  dru-
hého pejska, i  fenky a  také kočky. 
Na zahradě je „velká“ hlídačka. Uží-
vá si procházky a  zbožňuje „honič-
ky“ s  ostatními pejsky na  louce. Je 
moc milá a hodná.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem 
umístěný v klidné lokalitě ve Vel-
kém Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, při které byla vyměněna 
okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety).    Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 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 v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

 Srdečně jste zváni na tradiční osla-
vy ADVENTU do Ratibořic. Letos  
oslavy probíhají  3. až 6.prosince, vždy 
od 9 do 16 hodin.  Pro více informací 
můžete použít tel. 491 452 123 nebo 
mail: info@zamekratiborice.cz  

ADVENT 
V RATIBOŘICÍCH
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› CNC FRÉZAŘ HORIZONTKÁŘ - do dvousměnného provozu

› CNC FRÉZAŘ - do dvousměnného a třísměnného provozu

› OBRÁBĚČ KOVŮ - do dvousměnného provozu

› NÁSTROJAŘ - do jednosměnného provozu

› SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ - do nepřetržitého provozu

› KONTROLOR  3D stroj - do dvousměnného provozu

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

POŽADUJEME: 
- vzdělání - vyučen v oboru nebo 

vzdělání strojírenského zaměření
- praxe vítána (vhodné i pro absol-

venty)
- nástup možný ihned
 

NABÍZÍME:
- stabilní, dlouhodobé zaměstnání 

v rozvíjející se fi rmě
- týden dovolené navíc
- příspěvek zaměstnavatele 

na penzijní připojištění
- příspěvek na obědy
- další zaměstnanecké výhody

WALTHERGLASS s.r.o.
provozovna Kovopol

17. listopadu 226
549 54 Police nad Metují

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

N
důd

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
níí p

 Křížová1018/6, 150 00 Praha 5 

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

nízeníz

Ve školním roce 2016 – 2017 pro žáky 9. t íd ZŠ nabízíme 

• Strojírenství
•Všeobecné strojírenství
•Ekonomika a administrativa

• Informa ní technologie
•Multimédia a webdesign
•Ekonomika a administrativa

• Lyceum
•Aplikovaná informatika
•Ekonomika a administrativa

• Programátor CNC stroj
•Mechanik elektrotechnik
•Programování a po íta ová grafika

•Gastronomie
•Kucha  – kucha ka
• íšník – servírka

Studi jní  obory

St ední pr myslová škola,
st ední odborná škola a st ední odborné u ilišt ,

Nové M sto nad Metují,  Školní 1377      

U ební  obory
• Strojní mechanik
•Obráb  kov
• Karosá  (autoklempí )
• Elektriká -silnoproud
• Truhlá
• Cukrá
• Kucha - íšník
• Kade ník

Nástavbové denní studium
• Podnikání
• pro absolventy u ebních obor

www.spsnome.cz
www.facebook.com/spsnome.cz

info@spsnome.cz
491 470 158

Pátek 4. prosince 2015 14.00 – 18.00
Sobota 5. prosince 2015 8.00 – 12.00
Pátek 15. ledna 2016 8.00 – 14.00

Dny otev ených dve í
Pro zájemce o studium po ádáme

Jadeit – relaxační centrum Přináší vyrovnanost do života

Jadeit, známý také pod jménem ne-
frit, je starodávný kámen z Dálného 
východu, který je symbolem čisto-
ty, vyrovnanosti a  harmonie. Ja-
deit je také název nově otevřeného 
relaxačního centra v  Krámské ulici 
v Náchodě.  Relaxace v centru Jadeit 
probíhá na certifi kovaných automa-

tických termomasážních lehátkách 
CERAGEM MASTER V3, která se 
úspěšně používají   již v  70-ti ze-
mích celého světa. „Pobývala jsem 
dlouhodobě v Číně. Právě tato země 
dala světu hodně cenných poznatků 
v  oblasti akupresury, masáží a  ce-
lostního pohledu na  lidské zdraví 
a pocit pohody. Lehátka CERAGEM 
kombinují starodávné relaxační po-
stupy s  moderní technologií“, říká 
majitelka centra Jadeit paní Lenka 
Franková. Lehátka jsou plně au-

tomatizovaná, masáž je prováděna   

přes oblečení. K dispozici je 9 různě 
zaměřených programů. Relaxační, 
na  zlepšení imunity, koncentrace, 
podpory spánku atd. Délku masá-
že si lze vybírat od  20-ti minutové   
po  delší. Jak lehátko CERAGEM 
pracuje? „Především se jedná o  tzv. 

moxování, kdy jsou prohřívány aku-
punkturní body či celé části těla. Po-
tom je zde efekt chiropraxe, akupre-
sury a  tepelné terapie. Součtem 
tohoto působení je komplexní masáž 
odstraňující stres a napětí. Blahodár-
ně se stimuluje nervový  a imunitní 
systém. Zlepšuje se držení těla. Hlu-
boké uvolnění  navrací  energii.“, vy-
světluje paní Franková. Technologie 
lehátka CERAGEM, jehož masážní 
válečky jsou vyrobeny právě z jadei-
tu, navíc dokáže přizpůsobit celý ma-
sážní proces vaší individuální tělesné 

PRO TĚLO I DUŠI

TERMOMASÁŽNÍ LEHÁTKO

Paní Lenka Franková připravuje klientku na masáž na lehátku CERAGEM. 
Po masážích vám v centru Jadeit  nabídnou i šálek  jasmínového čaje. Přijď-
te si pro novou sílu do života!

Relaxační centrum Jadeit najdete v Krámské ulici (č.p.30) v Náchodě (na-
proti redakci novin ECHO). Protože masáže na  lehátkách CERAGEM 
probíhají přes oblečení, můžete se  blahodárnému účinku jadeitových ma-
sážních válečků svěřit kdykoli během dne a zabere vám to minimum času. 

Hledáte ideální
 vánoční dárek pro vaše blízké? 

Dejte jim pod stromeček dár-
kové poukazy do relaxačního 

centra Jadeit! Dárkové poukazy 
jsou pro různé délky masáží. 

Konkrétní masážní program si 
již vybere sám obdarovaný.

konstituci a reliéfu páteře. Znamená 
to, že každý masážní program je je-
dinečný a přizpůsobený pouze Vám. 
Představte si masáž, která je určena 
jen a jen vám a pocítíte léčivou moc 
jadeitu!
Kontakt: Jadeit – relaxační cent-
rum, Krámská 30, 547 01 Náchod. 
Tel. 606 415 501

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

04 233 900 00

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

LUBOMÍR ZEMAN

VÝROBA 
BETLÉMŮ

Müllerova 267, Náchod
Tel.: +420 734 496 420

www.betlemy-zeman.cz
e-mail:

lubomir@betlemy-zeman.cz 
kolorace: Milan Jícha 

Od 30.11.2015

OPĚT V PROVOZU 

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

* OPRAVA TEL. ČÍSLA: Hledám touto 
cestou kamaráda (časem i více) 55 - 62 let, 
vysokého nad 180 cm. Na kolo, běžky, autem 
i  pěšky. Náchodsko. TEL.:774 282  448 NE 
SMS!
* Rozvedená 64 let plnoštíhlá z  Náchoda 
hledá pohledného hodného zábavného 
muže od  58-65 let na  vážné seznámení. 
Vzájemné sympatie rozhodnou. SMS na tel. 
604 575 203
* Hledám milou, slušnou, sympatickou 
ženu - dívku mezi 25 - 35 lety na  vážné 
seznámení. Já 34, svobodný, sport.postavy 
176/85. Náchod a  blízké okolí. Zatím jen 
SMS na tel. 725 769 792

* 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 nově zrekonstruovaný byt 2+1, 
2 komory, balkon v cihlovém domě v centru 
Náchoda. Volný ihned. Nájem 5400,-Kč + 
energie, kauce 10 000,-Kč. TEL.:737 211 973
* Prodám DB 1+kk v Náchodě. RK nevolat.
Tel.605 180 862
* Pronájem bytu 1+1 v  Polici nad Metují 
od 1. 1. 2016.  Byt se nachází na sídlišti a má 
vestavěné patro na spaní. Cena 6200 Kč včet-
ně internetu. TEL.: 775 158 538
* Pron. nově zrek. nadst. podkrov. byt 
3+1, garáž, zahrada v  rod. domě v  Olešni-
ci u  Č.Kostelce. Náj. 6.000,- +1.000,- zál. 
voda +el. +kauce. Kotel na tuhá paliva. Tel: 
608 903 050
* Prodám v Náchodě pěkný byt 3 +1 s lo-
džií. Byt se nachází nedaleko centra . Jsou 
vyměněna okna za plastová, v domě je nový 
výtah. Pěkný výhled. Příjemné bydlení. 
Ihned volné. Tel.:608 245 634
* Pronajmu garsonku v  Náchodě. Ihned 
volná. Povinná kauce. Tel. 608 869 885
* Pronajmu dlouh. pěkný slunný byt 2+1 
cca 65 m2, 3. patro cihl. domu - bez výtahu, 
2 balkony. Velká předsíň, kuchyň, 2 pokoje, 
koupelna, WC. ÚT dálkové. Příjemné, klid-
né bydlení nedaleko centra Náchoda. Cena 
- nájem 3500,-Kč + služby cca 3700,- Vratná 
kauce 15 000,-Kč. Volný od 1. 1. 2016. Tel. 
777 203 752
* Pronajmu v přízemí byt 3+1 92 m2 v No-
vém Městě n.M. na Františku, přízemí, za-
hrada, internet, plast. okna. Nájem 6500,-Kč 
+ energie. TEL.: 606 773 111
* Koupím byt 2+1 v Náchodě, platba v ho-
tovosti. Tel. 731 888 597
* Prodám DB byt 1+1 v  Náchodě - Bělo-
veská ul.Tel. 728 386 162
* Pronajmeme pěkný zděný mezone-
tový byt 3+1 o  výměře 106 m2 v  2. patře 
v Dobrušce v Kostelní ul. 3 (nad drogerií).
Byt je nově zrekonstruovaný. Cena nájmu je
9000,- Kč plus energie. Tel. 604 981 773
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. TEL.:
608 11 00 41
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V NÁCHODĚ. Nabízíme k prodeji nadstan-
dardní družstevní byty v Náchodě v nízko-
energetickém bytovém domě. Dispozice 
bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 až 3+kk. Byty jsou 
částečně zařízené a  připravené k  okamži-
tému nastěhování.  Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* Prodej 2+kk, Hronov, osobní vlastnictví, 
48m2.Výborný stav, komplet rekonstr. v r. 
2010 (topení, elektrika, voda, krb. kamna, 
okna, podlahy, kuchyň, koupelna), k bytu 
půda s ateliérem, sklep, kůlna, parkov. mís-
to. 680  000Kč-při rychlém jednání sleva! 
SPĚCHÁ! RK nevolat. Tel. +420 603 525 703
* Pronajmu garsonku v  Náchodě. Nájem 
3.300 + energie. Kauce 5.000,- Info na  tel: 
777 810 626
* Pronájem bytu v  novém bytovém do-
mě,1+1(40m2) v Novém Městě nad Metují, 
hezký slunný byt, klidné bydlení, vhodné 
i  pro starší pár, pronájem včetně energií 
do 7tis/měs, kauce nutná. Tel:775 182 793
* Koupím zděný byt v  osobním vlastnic-
tví v  Náchodě o  velikosti 1+1, 1+kk, 2+1 
nebo 2+kk. Prosím nabídněte. e-mail: ariz@
seznam.cz
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk 
v  osobním vlastnictví v  Hronově v  Jung-
mannově 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 hospodu ve  Vysokově, zn. ja-
kékoliv využití navr.cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 
606 951 546
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi 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 pánský oblek. TEL.: 722 677 595
* Prodám pánské kolo ľ ve  velmi dobrém 
stavu. Značky NGINE CAMPO. Levně - do-
hodou. TEL.: 774 595 981
* Prodám šicí stroj zn. LADA, skříňový, 
funkční, cena 600,-Kč. TEL.: 774 595 981
* Prodám jehňata, váha 25-30 kg, cena 800-
1100 Kč. Možnost porážky. Tel. 728 037 437
* Prodám pohupovací a  polohovací křes-
lo Atlas, výrobce JECH, látkové čalounění 
oranžovo béžové barvy plus podnožku. Ne-
využité. Cena 600 Kč. Tel. 732 889 575
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. 
Tel. 777 690 390
* Prodám kvalitní jádra vlašských oře-
chů, bio mák, domácí vepřové sádlo škva-
řené a kvalitní luční seno volně ložené. Tel. 
777 213 229
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, pšenice - 400,- 
Kč/q, oves - 400,-Kč, našrotovat + 50 Kč, 
pytle výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Sla-
větín. Tel.: 732 381 524, email: vl.kocourek@
seznam.cz

* Koupím do  své sbírky počítač ZX 
Spectrum. Prosím nabídněte. TEL.: 
774 180 060

* Koupím šicí stroj zn. VERITAS - ko-
vový, elektrický. V  dobrém stavu. TEL.: 
774 337 024
* Sběratel koupí pozůstalost - po fi latelis-
tovi - známky, obálky, dopisnice atd. Tel. 
604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, vybavení černé 
komory, staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. Hodinky PRIM a  náhradní 
díly na  hodinky PRIM. Platba v  hotovosti. 
Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, truhly 
atd... půdní veteš, hračky, obrazy, porce-
lán, vše staré. V případě zájmu vyklidím 
Vaši nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* FLEXARET KAMARÁD, LEICA, ROLE-
IFLEX... i jiné staré fotoaparáty koupím. Tel. 
604 72 36 77
* 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.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, 
obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.
papírový materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579 920

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

*PŘIJMU ošetřovatele - ošetřovatel-
ku skotu, stájníka. ŘP sk.T. Ubytování 
možné. Požaduji dobrý vztah ke zvířa-
tům, pracovitost, zodpovědnost. Nabí-
zím perspektivní práci, dobrý kolektiv 
a solidní jednání. Volejte 608 523 074

* Nabízím pomoc v domácnosti, běžné prá-
ce, časově dle domluvy. Tel.: 603 326 033.

*Mzdy externě. Mzdová účetní - per-
sonalistka, 20 let praxe nabízí externí 
zpracování mezd pro fi rmy do  25 za-
městnanců. Samostatnost a  fl exibilita. 
Mobil: 608010872

* Pronajmu garzonku v bytovce, Olešnice 
u Červeného Kostelce, volna od 1. 1. 2016. 
Tel. 728 513 831
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
má. Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 53 m2. Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v osobním vlast-
nictví v Novém Městě nad Metují v Havlíč-
kově ulici. Po rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody el., nová 
koupelna. Tel. 777  602  884, RK nevolat. 
Cena: 1 149 000,- Kč
* PRODEJ BYTŮ V  KRKONOŠÍCH. Na-
bízíme k  prodeji do  osobního vlastnictví 
nadstandardní byty v obci Horní Malá Úpa 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk až 2+1 Byty jsou 
připravené k okamžitému nastěhování Kon-
takt: 730 517 357, 733 735 709
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* 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

* Pronajmu garáž v  Novém Městě n.M 
na  Malecí vedle kotelny. Nájem 700,-Kč. 
Tel.: 732 154 154
* Sháním nemovitost nejen v  této lokali-
tě, nabídněte prosím, RK NEVOLAT! Tel 
723 837 437
* Sháním RD nebo byt v os.vl. RK nevolat. 
TEL.: 774 061 131
* V Náchodě a okolí sháním domek nebo 
byt 3 +1, možno též trvale obyvatelnou cha-
lupu. Tel.:608 245 634

* Prodej pěkného RD ve Velkém Dřevíči. 
Cena nemovitosti 1.550.000 Kč. Kontakt 
na tel. 737 060 114, RK NEVOLAT.
* Koupím garáž v  Náchodě. Platím hoto-
vě. Tel. 776 224 358 (volat v prac. dny 8-16 
hod.)
* Prodám stavební pozemek orientova-
ný k  jihu v klidné, okrajové části Hrono-
va, cena dohodou. RK NEVOLAT. TEL.: 
608 518 396
* Pronajmu garáž v  centru Náchoda 
(u  objektu soudu). 900,-Kč/ měsíc.Tel. 
604 438 378
* Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové 2500 m2 za  1 mil.Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pronajmeme k  dlouhodobému užívání 
nebytový prostor o rozloze 41 m2 v České 
Skalici, Tyršova ulice. Vhodné pro usklad-
nění materiálu nebo motocyklu. Výše mě-
síčního nájmu Kč 800,-- + energie. Info 
na tel. 733 131 189.
* Pron. prostory v příz.s parkováním, býv. 
OÚ v  D. Radechové, 5 kanceláří, sklad, 
WC, 110m2 (lze i jednotl.), vyt. akum. kam-
ny. Náj. 5.000 + 500 voda + el. + kauce, volné 
od 1. 1. 16, tel. 608 903 050.
* Hledám pronájem reprezentativních 
kancelářských prostor v Novém Městě nad 
Metují. Tel.: 603  301  773; e-mail: ot.sk@
seznam.cz
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ 
PRO PRODEJNU, ORDINACI, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR, 
KANCELÁŘE 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
* V Hronově pronajmu prostory k podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* 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

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Hledám brigádu i dohodou. ŘP: B, C, C1, 
PP, VZV. Náchodsko. Tel. 736 439 737
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid bytů, domků a chalup. Dále uklidím 
po malování a  rekonstrukci a  stavbě domů 
i bytů, praní koberců a čištění sedacích sou-
prav. Předvánoční a vánoční úklid s dáreč-
kem. TEL.:737 564 496

* Sháním brigádníka - soustružníka 
na  klasický soustruh v  Náchodě. Tel. 
723 515 080

* Koupím motocykly staré, nepotřebné, 
překážející, díly. Tel.723 837 437 

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

AUTO - MOTO

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.

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivé distributory 

na roznášku letáků a novin 
v oblastech:

Náchod Plhov, Hronov, 
Velký Dřevíč, Rokytník.

Roznáška 2x týdně do schránek.
Vhodné pro studenty, důchodce, 

ženy na MD apod.

Info na tel. 603 990 636

Firma GTH Multi – catering s.r.o.

přijme  pro provoz 
v Náchodě v nemocnici

KUCHAŘE
Požadavky: vyučení v oboru, 
samostatnost, spolehlivost, 

schopnost týmové práce
Nabízíme: práci na HPP, 

silné zázemí společnosti, 
nástup možný 1. 12. 2015

Dana Pospíšilová, 
tel. 603 804 448

Email: dana.pospisilova
@multicatering.cz 

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.

ELEKTRIKÁŘE 
do jednosměnného provozu,
řidičský průkaz podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

PŘIJMU V NÁCHODĚ
ÚDRŽBÁŘE

řidičský průkaz „T“ podmínkou
dále přijmu zručného 

AUTOMECHANIKA 
(motoráře)

a AUTOKLEMPÍŘE, 
čistý trestní rejstřík, 
spolehlivost, praxe

tel. 602 642 888 

v nové prodejně 

V Ý P R O D E J 
barev ve spreji

NÁCHOD, Tyršova 205
 (u Finančního úřadu)

Sprej 400 ml 60, 65 Kč
(dekorace, stavba, tuning, umění)

...Dále skateboardy, boty, 
oblečení, dárky

Všichni srdečně zváni!

Zámecká restaurace 
v Náchodě  zve na 

SILVESTR 
2015

Hraje 
Honza Staněk ml.

Vstupné 200 Kč

Rezervace na tel. 
604 89 39 39

OBUV NOBL nabízí
značkovou obuv za akční ceny.

K nákupu zimní obuvi 
obdržíte dárek!
www.obuvnobl.cz

(Náchod náměstí, vedle pivnice 
Tunel a potravin Verner, Jaroměř 
naproti České poště)

(Náchod náměstí, vedle pivnice 
Tunel a potravin Verner, Jaroměř 
naproti České poště)

((Ná(Ná(Ná(NáNáN hhchochoc dddd(Ná(NáNáNá hchochoddd nd nd nd ná ěáměáměáměáměstítístístísts , v, vvv dedledledledle pe pe pe e iivnivnivniceceiceiceic  d nd ná ěáměámě tíístíst , vv ledledld e ppe piivniv iceice
TTunTunTununT elelele a a pa ppTTuTunn lele aa pppppotrotrotraviaviavin Vn Vn VVVernernerne er,er,er,ere JJaJaJaaromromroměřěřěř ř ěěppotrotr iaviavin Vn VVernernerr,,e JJaaromroměřěřřě
nnapnapnapnapaprotrotroti Či Či Čnnnapap trotrotii ČČČeskeskeskské pé pé pé pé štoštoštoště)ě)ě)ě)ěě)ČČeskeskké pé pé poštoště))ě)

(Náchod náměstí, vedle pivnice 
Tunel a potravin Verner, Jaroměř 
naproti České poště)

RŮZNÉ

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
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STŘÍHÁNÍ PSŮ a koček
NÁCHOD  tel.  608 283 516

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

www.salonsaluki.cz
salon saluki

VELKÉ POŘÍČÍ  tel. 776 637 927
celková úprava, domácí HLÍDÁNÍ PSŮ

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

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68

552 03 Česká Skalice

Jsme stabilní a úspěšná společnost s tradicí jíž přes dvacet let. 
Nabízíme možnost profesního růstu, dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.

HLEDÁTE PRÁCI? 
POJĎTE K NÁM, MY JI MÁME

Zasílejte životopisy na
 prace@elektrocomp.cz, nebo volejte na 777 789 884.

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA TYTO POZICE:

ELEKTROMONTÉR

ZÁMEČNÍK

ŘIDIČ SKUPINY C, E 
S PRŮKAZEM JEŘÁBNÍKA

STROJNÍK BAGRU / NAKLADAČE

PROJEKTANT ELEKTRO

• 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

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

LABORANT/KA/ TECHNICKÉ KONTROLY

chemické výrobní družstvo

hledá pracovníka na pozici:

významná společnost v oblasti výroby 
a distribuce kosmetiky a nátěrových hmot  

se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
nejpozději do 15.12. 2015 na adresu : lambertova@detecha.cz

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

Požadujeme: 
· SŠ chemické 
· znalost práce v laboratoři 
· znalost práce s předpisy 

a vedení laboratorních záznamů
· znalost systému řízení 

kvality dle norem ISO 
· znalost práce na PC
· řidičský průkaz skupiny B
· spolehlivost, přesnost, zručnost

 Nabízíme:
· práci  na hlavní pracovní poměr
· práci ve společnosti s tradicí
· � remní výhody
· pracovní poměr na dobu určitou   

Místo pracoviště : 
· Nové Město nad Metují 

a Tis u Nového Hrádku

Nástup :     
· únor 2015

Přijmeme řidiče na SOLO 12t
stabilní dopravní � rma

dobré platové ohodnocení
nástup možný ihned

informace na 777 993 008

info@marekdoprava.eu
Nové Město nad Mětují | www.marekdoprava.eu

JAROSLAV MAREK
doprava & spedice

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222
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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

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.

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” 

Venkovských zvoniček na návsích obcí rychle ubývá. Jednu takovou půvabnou 
malou zvoničku však stále uvidíte v Provodově – Šonově. Zvláštností je, že pro 
ni byl využitý vidlicovitě rozšířený kmen stromu. Její současný zvon pochází z 
roku 1957. Foto ECHO  

Borsovo 
energetické
okénko 109.

Vážení a milí čtenáři,
Důležitá zpráva z energetického trhu 
: dodavatel plynu a elektřiny Euro-
pe Easy Energy / 3E / na trhu končí. 
Koupila ho Bohemia Energy entity a 
myslím, že si každý z Vás sám udělá 
obrázek co to pro klienty 3E bude zna-
menat…..
Zhruba od září docela prudce klesá 
cena plynu na energetické burze. To 
samo osobě ještě neznamená, že kon-
cová cena plynu pro maloodběratele z 
řad domácností tím automaticky také 
tak prudce klesne, protože se nákupy 
pro maloodběratele dělají na příští 
rok 2016 během celého tohoto roku 
postupně, tak aby nedošlo k nějakým 
výpadkům.
Nicméně i přesto si troufám tvrdit, 
že účty za zimní období 2015/2016, 
pokud nebude nějaká dlouhotrvající 
zima, budou rekordně nízké. Pokud se 
na trhu nic dramatického nestane, tak 
k dalšímu snížení dojde i v následující 
zimní sezóně (2016/2017).
Proto jsme se rozhodli, že i v tomto 
vcelku neobvyklém termínu ještě jed-
nou nakoupíme plyn pro naše poten-
ciální nové klienty z řad domácností 
pro naši oblast a to v objemu cca 3 000 
MWh na rok 2016. Předpokládáme, 
že se budeme pohybovat v ceně oko-
lo 700,- Kč/MWh. Ještě máme volnou 

kapacitu cca 1 000 MWh, kterou si 
myslíme do cca 15.12.2015 vyčerpá-
me.
Pokud máte zájem, stavte se u nás na 
pobočkách, v porovnání s ostatními 
dodavateli to rozhodně bude špičkově 
nízká cena…… A to jsou přece Vaše 
peníze.
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal:poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. ing. Jana 
Nesměráka, kancelář Husovo náměstí 
22, Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  Náchod : 
Tel: Hofmanová 607 007 927, 
Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634,  Trutnov
Tel: Fischerová  727 811 397, 
Tláskal  777 201 177 , 
Nováková  730 897 101,
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Havlíčkova 1496, 
Rychnov nad Kněžnou
Tel. Jirotková  601 342 066, 
Novotný  727 850 658,
tomas.novotny@armexenergy.cz  

Město Jaroměř v sále Důstojnické be-
sedy v Josefově ocenilo v listopadu 
t.r. celkem 13 osobností za kulturní 
činnost a sportovní výsledky. Nejvyšší 
vyznamenání za kulturní činnost zde 
získal PhDr. Jiří Uhlíř (viz. fotogra� e), 
známý publicista, historik a emeritní 
středoškolský  profesor. Město Jaro-
měř mu udělilo Ocenění za celoživotní 
přínos v oblasti kultury. S erudovaný-
mi příspěvky z pera dr. Uhlíře  se se-
tkáváte pravidelně i na stránkách no-
vin ECHO. Za 60 let publikoval 2484 
prací, z toho 20 samostatných publi-
kací (monogra� í, literatury faktu atd.). 
(kompletní seznam oceněných 
osobností najdete na webu
 www.jaromer-josefov.cz)

Ocenění práce PhDr. Jiřího Uhlíře

(pi)

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
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Společnost PINK REALITY, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

realitního makléře/ky
pro oblast Červený Kostelec, Česká Skalice

a Nové Město nad Metují 

Zájemci napište, prosím, proč jste právě
Vy vhodným kandidátem na tuto pozici

a v čem budete přínosem pro naší fi rmu, 
přiložte životopis a fotografi i; vše zašlete

na info@pinkreality.cz a to nejdéle
do 31. 12. 2015.

www.pinkreality.czPokud máte nějaké dotazy,
volejte naši bezplatnou linku 800 400 900

Upřednostňujeme zájemce s vysokou vnitřní motivací!

Náplň práce:
 vyhledávání nemovitostí a jejich následný prodej či pronájem

 práce s poptávkou, jednání s klienty a péče o ně

Nabízíme:
spolupráci na živnostenský list (ŽL)

 ŽL - odměna na začátku 40% z provize, postup až na 50%
 žádné vstupní poplatky a zaškolení zdarma
 marketingová podpora - plachty, topování atd.
 provize za zprostředkování hypotečních úvěrů až 0,7%
 reprezentativní pobočky na lukrativních místech
 zázemí silné a úspěšné fi rmy bez konkurenčních doložek

Požadujeme:
 výborné obchodní dovednosti

 základní znalost práce s počítačem 

 řidičský průkaz sk. B

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

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

 V  krytém plaveckém bazénu v  Ná-
chodě probíhá v  tomto čase již třetí 
ročník kurzu Indor freediver – Level I. 
Kurzisté trénují   pod vedením instruk-
tora APNEA ACADEMY Michala 
Bavora. Připomeňme, že freediving je 
nádechové potápění, které využívá při-
rozeného potenciálu lidského těla pro 
pobyt pod vodní hladinou. Frekventan-
ti se v základním kurzu samozřejmě učí 
nejen „ na jeden hluboký nádech“ zů-
stat co nejdéle pod hladinou – a uplavat 
pod vodou co nejdelší vzdálenost. Vel-
mi důležitý je efektivní způsob plavání, 
zvládání relaxačních technik i  získání 
nezbytných znalostí o  fyziologii lid-
ského těla. Ale těžko na  cvičišti, leh-

ko na bojišti, jak říká okřídlené rčení. 
Cvičištěm je v tomto případě plavecký 
bazén, bojištěm pak volná voda, ať už 
sladká či mořská. Ale o boj zde opravdu 
nejde, protože freediving je především 
o zdokonalení našich schopností a  po-
znávání magického světa pod vodní 
hladinou.  Foto Mirek Brát

Freediving v Náchodě  O hledání tzv. zlatého vlaku, který měl v závěru druhé světové války 
dopravovat nacisty uloupené zlato a  další cennosti v  nedalekém pol-
ském příhraničí jsme vás již na stránkách novin ECHO informovali. Co 
je v hledání  tohoto vlaku nového? Polská televize TVN 24 oznámila, že 
odborníci  z Hornicko – hutnické akademie z Krakova ukončili výzkum 
v terénu na kilometru 65 železniční tratě Wroclaw – Walbrzych. Nyní se 
budou získaná data analyzovat. Zveřejněna by měla být přibližně v po-
lovině prosince t.r. Do té doby si můžete legendární zlatý vlak prohléd-
nout jen v Muzeu miniatur v polských Kowarech (viz. foto) 

Zlatý vlak – hledání pokračuje 

„Prosííím, prosííím, moji babičku 
žahla medúza… Tadýý, tadýý, my 
jsme s tátou viděli chobotnici. „ i ta-
kové dotazy a  oznámení zazněly 
v  rámci besedy našeho redakčního 
kolegy Mirka Bráta s dětmi ve školní 
družině ZŠ Komenského Náchod. Té-
matem besedy spojené s promítáním 
byl svět  pod vodní  hladinou, ať už 
moře či tuzemských sladkých  vod,  
jehož  propagaci se Mirek dlouho-
době věnuje prostřednictvím časopi-
seckých článků i  knižních publikací. 
Čas se našel i  na  praktickou ukázku 
potápěčského vybavení. „Zaujalo mě, 
že děti mají velmi  dobrou orientaci 
o  mořské fl óře a  fauně. Jistě k  tomu 
přispívá i popularizace tohoto téma-
tu  prostřednictvím televize  a  dal-
ších  médií.  Dokonce, když jsem při 
promítání v  úvodu  nabídl obrázek 
rybky Nemo ze známého kresleného 
fi lmu, ozvalo se později z  dětského 
obecenstva klaun očkatý, což je sku-

tečný název tropické ryby, která stála 
populárnímu Nemovi modelem. Zdá 
se, že v Náchodě existují skryté talen-
ty oceánologie  a  mořské biologie,“ 

komentoval  s úsměvem dvojici před-
nášek ve  školní družině Mirek Brát.  
Snímek: mořský svět v provedení dětí 
ze školní družiny   (LaŠ)

Beseda  o světě pod vodní hladinou 

 Ostrov Réunion (zámořský fran-
couzský departement – pozn. red.) 
v  Indickém oceánu bude tématem 
přednášky v  českoskalické Vile Če-
rych. Podíváme se na  něj očima 
ostrovanky Rebeky Prachařové, kte-
rá na  Réunionu již několik let žije. 
Přednáška proběhne 3. prosince v 18 
hodin. Vstupné je dobrovolné. 

Život na ostrově  Komu by připomínal název 
OctOpus Vocalis cosi z  živočišné 
říše, má pravdu, protože „octopus“ 
je tvor s  osmi rameny známý v  na-
šem biologickém povětří jako cho-
botnice. OctOpus Vocalis je však 
umělecké těleso složené ze  zpěváků 
a uměleckého vedoucího. S chobot-
nicí má tak společnou jen číslov-
ku osm, protože oněch  zpěváků je 
stejně jako ramen zmíněného hla-

vonožce. Můžete si tak být jisti, že 
s produkcí OctOpus Vocalis je spo-
jen pouze a  jen zpěv. Přesvědčit se 
o  tom můžete na  koncertě v  Malo-
skalickém kostele v České Skalici 6. 
prosince v 17 hodin. Repertoár bude 
vztažen k  nadcházejícímu času Vá-
noc, i  když záběr souboru je velmi 
široký – od skladeb časů renezance 
a baroka až po džezovou a populár-
ní hudbu. 

OctOpus Vocalis

Vrchoviny 173, Nové Město nad Metují
www.sunkrystal.cz

775 182 793

FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY „NA KLÍČ“
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