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únor 1951 -  v Náchodě vzniká 

Hudební škola

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

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

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

 V  České Skalici se 7. února 
uskuteční tradiční masopustní 
veselí. Pořádajícími subjekty jsou 
Folklorní soubor Barunka a  SVČ 
Bájo Česká Skalice. Masopustní 
průvod vyjde z  areálu Barunčiny 
školičky úderem deváté hodiny 
dopolední. 

Masopust 2016

www.profi credit.czwww.profi credit.cz

Půjčky

50x70mm _ Inzerce.indd   1 20.1.2016   16:07:23

Volejte 
ZDARMA

800 808 809

Západ, EU, migrační krize  - tako-
vý je  název přednášky  PhDr. Ale-
še Valenty. Místem jejího konání 
je Městská knihovna v  Dobrušce 
a přesným časem šestá hodina ve-
černí dne 9. února.  

Přednáška 
o migraci

V sobotu 23.ledna 2016 se ve Středisku volného času Déčko v Náchodě konal 
velký pohádkový karneval.  Program zahrnoval zábavné hry, písničky, tanco-
vání , soutěže….  Foto Josef Pepa Voltr

Na historickém novoměstském náměstí najdeme barokní mariánský sloup. 
Kdo si ho zatím nevšiml, s překvapením zjistí, že zde stojí  již od roku 1696. 
 Foto echo 

SÁDROKARTONY – PRODEJ od 39,-Kč / m2

Kudowa Zdroj www.polskykram.cz 
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MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA 
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ÚNORU 2016

* Neděle 14. 2. v 15.00 hodin
O kocouru Mikešovi
Divadelní scéna Zlín
Představení pro děti

Vstupné: 60 Kč

* Neděle 14. 2. v 19.00 hodin
„Magie lásky a osudové vztahy“

Talk show Milana Doležala
Vstupné: 80 Kč

* Středa 17. 2. v 19.00 hodin
Matyáš Novák - klavír

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč

* Čtvrtek 18. 2. v 19.00 hodin
Marie Rottrová se skupinou Neřež

Vstupné: 590, 580, 560 Kč

* Pátek 19. 2. v 11.00 hodin
A. Jirásek: Vojnarka

Divadelní soubor Jiráskova divadla 
Hronov

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 30 Kč

lze zakoupit před představením v poklad-
ně divadla

* Úterý 23. 2. v 8.30 hodin a v 10 
hodin

A do třetice všeho_ 
- Divadlo Drak HK

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč lze 

zakoupit před představením v pokladně 
divadla

* Úterý 23. 2. v 19.00 hodin
Renato Giordano a Rodolfo Sonego: 

Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn

Představení ab. cyklu - sk. „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Ná-

chodě, tel. 491 426 060,
v Informačním centru a muzeu v No-

vém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, 
v Cestovním a Informačním centru 

v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, 
v Regionálním informačním cent-
ru v České Skalici, tel. 491 453 870 

a v Infocentru Hronov, tel. 491 483 646. 
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostat-
nými byty a dalšími pokoji pro 
ubytování v blízkosti vodní nádr-
že Rozkoš. Kompletní rekonstrukce, 
moderní kuchyň s jídelnou, krbová 
kamna, koupelna s rohovou vanou.                          Cena: 5 990 000,- 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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

 Ing.  Josef Vlášek se narodil 15. čer-
vence 1955 v  Jaroměři na  Náchodsku, 
pracuje od  srpna 1995 jako technický 
pracovník myslivosti na  podnikovém 
ředitelství Lesy České republiky, státní 
podnik v Hradci Králové. Od svého dět-
ství a mládí, když žil v rodině  zaslouži-
lého myslivce i  kynologa Josefa Vláška 
(mimochodem v  70.letech předsedy 
kynologické komise tehdejšího České-
ho mysliveckého svazu) přilnul k  pří-
rodě, lesu  i myslivosti. Od svých 19 let, 
od roku 1974 je členem Českomoravské 
myslivecké jednoty, velmi aktivním mys-
livcem, lektorem,  zkušebním komisařem 
pro zkoušky mysliveckých hospodářů 
a adeptů a už přes dvacet let pracuje jako 
zkušený a  úspěšný myslivecký hospodář 
v  honitbě Mysliveckého spolku a  dříve 
sdružení  Jasenná na Jaroměřsku, kde se 
tak už více jak padesát let nejlépe mysli-
vecky vyžívá. Bydlí se svou rodinou v Li-
břicích na Královéhradecku.  Je myslivec-
ký publicista a nositel  řady mysliveckých 
vyznamenání. Zároveň je i  kancléřem 

Řádu svatého Huberta, který má sídlo 
v  našem regionu, v  Kuksu na  Trutnov-
sku. Do  dalších plodných a  činorodých 
let mu přejeme dobré zdraví a  úspěchy 
v  práci pro ČMMJ i  české lesní hospo-
dářství.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 
(redakčně kráceno)  

 Ing. Josef Vlášek, český lesník a myslivec

VZPOMÍNKA
Dne 8.2.2016 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 

pan Miloš Marek z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 6. 2. by oslavil šedesáté narozeniny náš milovaný  zesnulý 

syn, bratr, otec, strýc,

pan Antonín Adler z  Náchoda

Vy, kdo jste jej  znali, vzpomeňte  s námi.  
Děkuje zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Dnes 21. ledna 2016 uplynul rok od úmrtí našeho drahého

tatínka, dědečka a pradědečka,

 pana Milana Kuželky z Náchoda. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něho společně s námi. 
Děkují manželka Alice a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 8.února 2016 uplyne 1 rok, co nás navždy opustila naše milovaná 

manželka, maminka, babička a prababička, 

paní Věra Bryksí.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji tichou vzpomínku.

Nikdy nezapomenou manžel a děti s rodinami. 

VZPOMÍNÁME
Dne 4.února 2016 uplynuly 3 smutné roky, kdy nás 

navždy opustila

paní Ivetka Bártíková z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 29.1.2016 by oslavil 70. narozeniny 

pan Slávek Jirásek z Náchoda.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

kamarádi a rodina 

 V  prostředí populární sítě Facebook 
nyní najdete i prezentaci tzv. Královských 
věnných měst. Dozvíte se zde kulturní 
a další zajímavosti nejen z Jaroměře v na-
šem regionu, ale i Dvora Králové nad La-
bem, Trutnova, Vysokého Mýta, Hradce 
Králové, Chrudimi, Mělníka, Nového By-
džova a Poličky.   

Věnná města 
na Facebooku

Záhada tzv. Zlatého vlaku u našich pol-
ských sousedů začíná nabírat ten správ-
ný směr  „dolů“, tedy k formě praktické-
ho průzkumu v  terénu včetně nasazení 
těžké techniky. Ten by měl na  65. kilo-
metru trati Wroclaw – Walbrzych proká-
zat či naopak vyvrátit existenci vlakové 
soupravy, která měla na  konci druhé 
světové války převážet nacistické pokla-
dy a „zmizet“ právě v této lokalitě. Nový 
směr v pátrání přinesl postoj walbrzych-
ské radnice, která dává souhlas  k  prů-
zkumu konkrétní hledačské skupině. Ta 
si bude, jistě nemalé, náklady  na celou 
akci hradit z vlastních zdrojů.  Kopat by 
se mělo začít v  únoru a  březnu tohoto 
roku.  (polské agenturní zdroje, 

ilustrativní  foto via � ickr)

Zlatý vlak – hledači 
již začínají kopat

Památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v  Josefově ve  spolupráci  
s Městským muzeem v Jaroměři jsou 
pořádajícími subjekty přednášky: Pa-
říž – Vídeň – Praha aneb proměny 
měst ve  století páry. Přednášet bude 
paní Gabriela Wohanková. Kdy? 18. 
února od  18 hodin. Kde? V  malém 
sále divadla v Jaroměři. Vstup volný.  

Století páry
 Město Rtyně v  Podkrkonoší se 
připojilo k akci Vlajka pro Tibet. Ti-
betská vlajka zde bude vyvěšena 10. 
března t.r. Pripomeňme, že   mani-
festační vyvěšení tibetské vlajky je 
protestem proti obsazení historic-
kého území Tibetu Čínskou lidovou 
republikou v  padesátých letech mi-
nulého století.   

Vlajka pro Tibet

TOP09 Královéhradeckého kraje vě-
novala výtěžek z  předvánočního te-
nisového turnaje Hospici Sv. Anežky 
České v  Červeném Kostelci. Při ná-
vštěvě, které se účastnil kromě před-
sedy TOP09 Královéhradeckého kraje 
a  náchodského zastupitele Aleše Ca-
bicara i  Doc.  Leoš Heger, poslanec 
a  místopředseda TOP09, se v  diskusi 
s  panem ředitelem Wajsarem hovo-

řilo o  chodu hospicového zařízení, 
potřebnosti a  i  o  poskytované péči.  
Návštěvy se účastnil i  Adolf Klepš, 
náčelník Horské služby Krkonoše 
a lídr kandidátky TOP09 a Starostové 
do nadcházejících voleb do krajského 
zastupitelstva, či Rostislav Petrák /
TOP09/, starosta Červeného Kostelce 
nebo Josef Merta /TOP09/, předseda 
náchodského regionu.

Když věci mají smysl…

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu, ukončené středo-
školské vzdělání výučním listem podmínkou, 

práce vhodná pro muže.

Obsluhu dlouhotočných automatů,
do třísměnného provozu, ukončené středo-
školské vzdělání výučním listem podmínkou.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen v oboru 

a praxe min. 5 let podmínkou.

Technologa do jednosměnného provozu,
středoškolské vzdělání s maturitou pod-

mínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz
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BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 
půjčit peníze?

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

ATAS  elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ
pro závod ve Velkém Poříčí do třísměnného režimu:

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ - jemná ruční práce vhodná pro ženy

PRACOVNÍKA DO SKLADU

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE - s vyhláškou 50/1978   

Bližší informace podá pí Hlávková na tel. 491 446 490 nebo 739 911 546.

VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA - absolventa VŠ elektro

ELEKTROMECHANIKA - s vyhláškou 50/1978 min § 6

BRUSIČE, FRÉZAŘE, NÁSTROJAŘE - vyučené v oboru

SOUSTRUŽNÍKA, OBSLUHU CNC STROJŮ

pro závod v Náchodě:

Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Hledáme nový 
domov pro HARDU

Je to asi dvouletý pejsek kříženec, 
zdravý, očkovaný, temperamentní, 
plný energie. Je nekon� iktní nemá 
problém s ostatními psy. Byl by vhod-
ný pro mladé lidi nebo pro rodinu 
s dětmi, děti má rád. Šlo by mu  agi-
lity nebo různé jiné skopičiny.  Har-
da vzhledem k  jeho krátké srsti není 
vhodný ven do  kotce. Pokud by se 
vám Harda líbil, nebo znáte někoho, 
s kým by si rozuměl, tak ho po telefo-

nické domluvě můžete vidět 
na Vysokově (Náchod) 

telefon 602 361 768,  
www.salmatvy.wbs.cz 

Marta Stražická 

NEBANKOVNÍ PŮJČKY, 
HYPO, POJIŠTĚNÍ, 

AKČNÍ DÁRKY
1.máje 226 M.Hradiště

Tel: 608 107 222
Jaroslav Štědrý—� nsted.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

Pasáž Magnum, 2. patro
Kamenice 113    
Náchod

Bojujeme za Vás.
Za nižší poplatky, za vyšší výnosy.

Pomáháme klientům získat více, platit méně. Pomáhejte s námi.
Příjímáme nové spolupracovníky. Volejte na +420 776 630 019

Mgr. Filip Farský

Bc. Matěj Truxa

Ing. Michaela Kuchařová

+420 720 321 432

+420 606 919 954

+420 732 856 019

filip.farsky@bcas.cz

matej.truxa@bcas.cz

michaela.kucharova@bcas.cz

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru

ŘIDIČE 
OSOBNÍ DOPRAVY:

Požadujeme:
- Řidičský průkaz skupiny D
- Bezúhonnost

Nabízíme:
- Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
- Zázemí stabilní fi rmy s 15 letou tradicí
- Jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
- Moderní vozový park
- Mzda + cestovní náhrady dle zákona

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90

tel.: 725 761 401 
www.cdsnachod.cz

Is voluptas quas simus dolupta tiberuntet qu

Natem non rempeli genimet es rehenihilit lam amet facestibus quam sint ulparumqui acca-
tem experum iumqui remque niet ad earis eossimpost, corum qui dessimusciis nullaboribus 
essum volorep raepratem. Nam andiaspid magnim inveribusam quatendanda doloriam 
latibus ra consecatis qui doluptam quam, volest

www.cdsnachod.cz

Flexibilita rozvržení stránky

V názorných příkladech je jednoznačně dána 
pružnost spočívající ve flexibilním rozvržení stránky, 
které se přizpůsobí obsahu vaší reklamy.

Principy tiskové inzerce

Uspořádání inzerce se skládá ze tří následujících komponent: 
(1) Bílá hranice 
(2) Žluté pole pro nadpis
(3) Image oblast fotogarfie
(4) prostor ro doprovodný text loga

(1)

(1)

(2)

(4)

(3)

Skriptorium
 Součástí    nabídky Vzdělávacího a 
kulturního centra Klášter Broumov 
je i projekt Skriptorium. Určený je 
pro kolektivy  škol – od mateřských 
až po střední. Jak již název napovídá, 
zaměřen je na dění ve skriptoriu – 
středověké písárně, kde (před vynále-
zem knihtisku) kdysi vznikaly první 
knihy, herbáře atd. 
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Akční šedesátník 177/77 z  NA, spor-
tovně založený, hledá sympatickou 
ženu, která má čas a  zájem o  společné 
aktivity. Tel. 602 373 155
* Je těžké, když je člověk sám a ve dvou 
se to lépe táhne. Hledám obyčejnou 
ženu 30 - 45 let, která má smysl pro hu-
mor. Nabízím lásku, věrnost a  porozu-
mění. Je mi 41 a  jmenuji se Josef, jsem 
normální opuštěný chlap. Na  vzhledu 
nezáleží, pokud se najdeš, můžeme si 
popovídat, případně se sejít u kávy. Ná-
chodsko a Trutnovsko. TEL.:728 578 267

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 
70 m2 v  OV v  klidné části Nového 
Města n.M., nedaleko centra. Byt je 
po  částeč.rekonstrukci – nová okna, 
izolace, stoupačky. Cena 1.300.000,-
Kč. TEL.:602 462 397

* Pronajmu byt 1+kk 37 m2 na SUN Ná-
chod. Nájem + služby 5.500,-Kč + el. + 
kauce. TEL.:602 462 397
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+1 64 
m2 v obci Horní Dřevíč, část.vybavený - 
nová kuch. linka, nová koupelna, krbová 
kamna, plast.okna. Cena 3500,-Kč vč.slu-
žeb, cena zahrnuje nájem, vodné, internet, 
topení, bez el.poplatku. TEL.:604 643 843
* Prodám DB v  Bezděkově n. Met. 
3+1+balkon komora sklep. nové tope-
ní,stoupačky,  plast.okna.obč. vybavenost 
v místě. Cena 650000,-Kč . Tel 608 310 075
*Pronajmu 1+1 s  balkonem v  prvním 
podlaží v Náchodě Bělovsi na Karlově 
kopci. Kauce 12000, cena 4000 + ener-
gie. Preferuji dlouhodobý pronájem. 
Tel.: 608 518 528
*Prodám družstevní byt 3+1 v Nácho-
dě - Bělovsi. Nová koupelna a WC, plo-
voucí podlahy, plastová okna, 2 balkóny, 
2 prostorné sklepy. Tel. 777 744 946 - vo-
lejte po 17. hodině.
*Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 
1457, 1+1, nájemné 4000 + služby 2500, 
byt 3+1,nájemné 5000 + služby 3500, (podle 
počtu osob), elektriku si hradí sám nájemce. 
Tel: 775 061 233, email: faifr@seznam.cz
*Sháním levný pronájem garzonky 
nebo bytu 1+1 v Náchodě. Zařízení ví-
táno.Volat na 737517189
*Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici, 7 km 
od  Náchoda, škola, obchod, řezník 
a pošta v obci. Dobré autobus. Spojení. 
Povinná kauce. Romové vítáni. TEL.: 
608 869 885
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolatCena:  
1 190 000,- Kč
* 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 
m².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, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolat Cena:  
990 000,- Kč
*Prodám  zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metu-
jí v  Havlíčkově ulici. Po  rekonstruk-
ci - plastová okna, ústřední vytápě-
ní, nové rozvody el., nová koupelna.  
Tel. 777  602  884  , RK nevolat. Cena:  
1 149 000,- Kč
* Prodám v Náchodě udržovaný byt 3 + 
1 s lodžií. Byt se nachází nedaleko centra 
. Plastová okna, zateplená fasáda. Pěkný 
výhled. Příjemné bydlení. Ihned volné. 
NÍZKÁ CENA !! Tel.:608 245 634

* Prodám nebo pronajmu továr-
ní objekt v  Hronově - 900 m2. TEL.: 
608 80 44 01
* Pronajmeme k  dlouhodobému uží-
vání nebytový prostor o rozloze 41 m2 
v České Skalici, Tyršova ulice. Vhodné 
pro uskladnění materiálu nebo moto-
cyklu. Výše měsíčního nájmu Kč 800,-- 
+ energie. Info na tel. 733 131 189.
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁ-
JEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, � tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v  I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám palivové palety volně lo-
žené nebo nařezané v  BIG BAG. 
Možnost dopravy po  dohodě. LEV-
NĚ. Volejte 491 452 849

*Prodám plastové okno, dvoukřídlé, 
z obou stran bílé, jedno křídlo je otví-
ravé i vyklápěcí. V 1500 mm Š 1480 mm 
za 2.500 Kč. Nové Město nad Metují, te-
lefon 603 786 779
* Prodám levně novou skříňku 
na 500 kusů CD - černý mat, proskle-
ná dvířka. Dále levně nový odšťavňo-
vač CATLER JE 4010 - nevhodný dar. 
TEL.: 604 699 888
* Prodám konferenční stolek -buk, 
50x60x110,cena 400,-Kč. Tel.: 
604 662 537
* Prodám palivové dřevo suché i mok-
ré. Tel. 777 690 390
* Prodám palivové dříví - suché i mok-
ré. TEL.: 776 327 208
* Prodám selata do  výkrmu, cena 68 
Kč/kg. Tel. 776 191 392
* Prodám pianino PETROF, event. od-
vezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

*KOUPÍM UNIFORMU VEŘEJNÉ 
BEZPEČNOSTI (ZELENOU) VĚTŠÍ 
VELIKOSTI-PAS CCA 105-110CM, 
VÝŠKA 177-180, ČEPICE 58-60,KOU-
PÍM I OSTATNÍ DOPLŇKY VB. TEL.: 
777 234 250
* Koupím trubkové lešení nebo HAKI 
lešení. TEL.:776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a  příslušenství - objektivy, vyba-
vení černé komory, staré fotografie, 
reklamní fotografické materiály. 
Hodinky PRIM a náhradní díly na ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451

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

* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by 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

* Prodám družstevní byt v České Ska-
lici, 1. podlaží, plocha 54 m2, klid-
né místo v  blízkosti centra, klasická 
cihlová výstavba. Byt je kompletně 
zrekonstruován. Cena Kč 980 tisíc Kč. 
Možnost dokoupení garáže v  osob-
ním vlastnictví. V  případě rychlého 
jednání je možná cena dohodou. Tel. 
736 105 753
* Pronajmu 1+kk v Náchodě - Plhově. 
Vedle potravin VERNER, VI. patro, 
nájem + inkaso 5500,-Kč, kauce nutná, 
dohodou na tel. 734 824 759
* Pronajmeme družst.garsonku ve  4.
patře bytového domu v  Novém Městě 
n.M. Malecí. Nájem 2500,-Kč + inkaso. 
Volat v prac.dny 776 224 358

* Prodám slunný, světlý byt v  No-
vém Městě nad Metují 40 m2, s  lo-
džií, OV. Byt se nachází na lukrativ-
ním, klidném místě, blízko centra, 
ve  zděném domě. Nový vlastní ply-
nový kotel, nízké provozní náklady. 
tel: 775112647

* Pronajmu garsonku v Náchodě v uli-
ci Komenského. Nájemné + energie činí 
5400,-Kč.Tel.č.604 685 288

*Pronajmu garsonku v  Náchodě 
od 21.1. Povinná kauce, Romové vítá-
ni. TEL.: 608 86 98 85
* PRONAJMU BYT 1+kk V  ČERVE-
NÉM KOSTELCI NA  VĚTRNÍKU. 
Podkrovní byt o velikosti 45 m2 je po cel-
kové rekonstrukci cena včetně všech slu-
žeb 6.400,-kauce nutná. Email: renestar-
kov@seznam.c ., Tel.602 133 173
* Pronajmu zařízený byt 3+1 na  SUN 
v Náchodě, nájemné 4000,-Kč + služby, 
kauce, volný od 1.3.16. TEL.:725 888 336
* Sháním ke  koupi byt nebo dům 
na  Náchodsku. Platba hotově. Spěchá!. 
TEL.: 606 655 971. Předem děkuji za na-
bídky. RK nevolat
* Prodám družst. byt 3+1, výměra 
73m2. Byt je po  celkové rekonstruk-
ci (plastová okna, kuchyň, koupelna, 
plynové topení). Byt je v  klidné lokali-
tě Náchod-Branka s  výhledem do  lesa. 
Volný září 2016. RK nevolat. Telefon: 
725 829 770
* Prodám byt 3+1 v Náchodě Na Bran-
ce, možnost garáže. TEL.:776 723 840
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V NÁCHODĚ. Nabízíme k prodeji nad-
standardní družstevní byty v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém bytovém domě 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 až 3+kk
Byty jsou částečně zařízené a  připrave-
né k okamžitému nastěhování. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709
* 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  hotovosti. Kon-
takt: gorceous@seznam.cz

* Prodám garáž v Náchodě Za Kaplič-
kou směr Babí. TEL.:606 055 292
* Hledám pronájem menšího RD 3+1 
v  Náchodě. Možnost nastěhování du-
ben/květen 2016. Pozdější odkup. TEL.: 
606 512 413

* Prodám garáž v  osobním vlastnic-
tví v  České Skalici. Zaveden elekt-
rický proud. Cena 70  000,-Kč. Tel. 
736 105 753
*V  Náchodě a  okolí sháním domek 
nebo byt 3 +1, možno též trvale obyva-
telnou chalupu. Tel.:608 245 634
* Prodám stavební pozemek 2500 m2 
na okraji obce Dolní Radechová. Cena  
990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY * Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, 
porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

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

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

*Hledá se bílý kocourek. 12.1.2016 
se v  okolí Nového Města nad Metují 
ztratil dvouletý modrooký bílý ko-
courek. Finanční odměna nálezci. Tel. 
777 092 333
* Nemáte čas učit se se svými dětmi? 
Mají vaše děti problémy s učivem na 1. 
stupni? Jste cizinec? Nabízím doučová-
ní. Zájemci volejte na tel. 725 347 735
* Nabízím doučování MATEMATIKY - 
ZŠ, SŠ, příprava na přijímací zkoušky. 
6 let praxe. Tel. 604 380 366
*ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu ,sklep 
,hospodářské stavení atd. Nemovitost tím 
připravíme kompletně k  prodeji či rekon-
strukci.Individuální přístup ke každému zá-
kazníkovi vždy až na místě Tel.: 777 200 126

*PŘIJMU ošetřovatele-ošetřovatel-
ku skotu, stájníka. ŘP sk.T. Ubyto-
vání možné. Požaduji dobrý vztah 
ke  zvířatům, pracovitost, zodpověd-
nost. Nabízím perspektivní práci, 
dobrý kolektiv a solidní jednání. Vo-
lejte 608 523 074

*KOUPÍM NOVÉ NEBO ZÁNOVNÍ 
NÁHRADNÍ DÍLY NA VOZY ŠKODA 
100-105-120-RAPID, NEBO I  CELÉ 
POUŽITELNÉ AUTO NA NÁHRADNÍ 
DÍLY BEZ DOKLADŮ. NEJSEM PŘE-
KUPNÍK!! FANDA ZNAČKY ŠKODA. 
TEL.: 777 234 250
 

RŮZNÉ

KOUPÍM

AUTO - MOTO

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

Dopravní � rma přijme řidiče 
pro MKD, praxe min. 2 roky, dobré 
platové podmínky,víkendy doma. 

Info 602 158 418

NÁKUP – PRODEJ
KOMPLETNÍ FINANČNÍ SERVIS
www.fincentrumreality.com

Tel.: 606 512 413

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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.

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

Pronajmu SOLNO-JODOVOU 
JESKYNI v centru Náchoda

 s počátečním vkladem za vybavení.

Bezbariérový přístup. 
Možnost využití i pro 

jiný podnikatelský záměr.

Informace na tel. +420 776 640 816

- zpracování DPH+kontrolní hlášení
- vedení mezd
- silniční daně
- daň z příjmu FO a PO
- zastupování na příslušných úřadech
- administrativní práce
- spolehlivost
- příjemné jednání

Nabízím vedení 
podvojného účetnictví 

a daňové evidence

ucto.martinkova@centrum.cz 
mob.733 771 868

Cena dohodou, podle objemu dat.

• jednosměnný provoz 
• nástup možný ihned.

Nabízíme volné 
pracovní místo

 na místo řidiče VZV

V zájmu možné kontaktovat
 pana Tomáše Zítka 604 255 999.

HLEDÁM
KADEŘNICI

KOSMETIČKU
na ŽL, do salonu 

v České Skalici

TEL. 607 179 335 

VÝZVA! Redakce novin Echo vyzývá klienty, kteří si v pondělí 1. a v 
úterý 2.února 2016 zadali osobně inzerát v redakci Echa a nenašli jej  
v dnešním vydání, aby se přihlásili. Z technických důvodů se všechny 
údaje z těchto dnů v počítači smazaly.  Děkujeme za pochopení…. !
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PRODÁM NOVÝ RD 
v lokalitě Police nad 

Metují - Velká Ledhuj

Kontakt: 
telefon: 604 721 817

NABÍZÍM PRONÁJEM 
NOVÝCH BYTŮ V LOKALITĚ

 Police nad Metují -
Husova ulice 

(u autobusového nádraží)

Kontakt: 
telefon: 604 721 817

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.
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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

• 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

 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

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 29. 2. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

» 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
» Cenová nabídka zdarma

Tel.: 605 435 350
www.strechynachodsko.cz 

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Borsovo 
energetické
okénko 116.

(pi)

Vážení a milí čtenáři,
Na  začátku mi dovolte, abych Vás 
upozornil na jeden z dalších „drob-
ných“ triků, které se objevují. Pora-
denské organizace s  „nezávislými“ 
poradci, si od klientů nechávají po-
depisovat plné moci na několikaleté 
zastupování v  oblasti Vašich odběr-
ných míst. Tyto plné moci nejsou nic 
jiného než „bianco“šeky, které pro 
Vás znamenají, že po několik let ne-
budete moci ovlivnit, kdo Vám bude 
dodávat, za kolik a s jakým servisem. 
POZOR : vždy preferujte poraden-
skou činnost, která Vás k  ničemu 
nezavazuje, jen tak dotlačíte poradce 
k  dlouhodobé spolupráci a  to je to, 
co jediné Vám přinese dlouhodobý 
užitek.  
Protože opakování je „matka moud-
rosti“ a změny docela podstatné, tak 
vždy budu jedno téma opakovat dva-
krát.
A  začneme změnou u  elektřiny 
ve výpočtu státem regulované polož-
ky CENA NA  PODPORU VÝKU-
PU ELEKTŘINY Z  OBNOVITEL-
NÝCH ZDROJU / OZE /.
Do  konce roku se vztahovala tato 
cena pouze ke spotřebě a v roce 2015 
byla cena , kterou jsme platili 495,-
Kč/ MWh.
Nově se vypočítává cena za OZE tak-
to : 23,96,-Kč  za  každý A  / ampér 
/ a  za  měsíc. Čili cena se odvozuje 
od  velikosti Vašeho jističe. Dále byl 
ZATÍM zachován strop plateb 495,-
Kč  za spotřebovanou MWh.
Příklady :
Byt 1 + 1 , sazba D02d , jistič 1 x 20 
A a spotřeba 1 MWh/ rok – 23,96 x1 
x 20 A = 479,-Kč bez DPH /. Proto-
že částka nepřekročila  strop 495,-Kč 
za spotřebovanou MWh  a rok zapla-
tí zákazník letos za OZE 479,-Kč  bez 
DPH/ 495,-Kč x 1 MWh = 495,-/.

Dům, sazba D02d, jistič 3x25, 
spotřeba  3 MWh/ rok -  23,96 x 3 
x 25A = 1 797,-Kč  / Protože tato 
částka přesahuje strop 495,- Kč 
za spotřebovanou MWh a rok za-
platí zákazník pouze 495,-Kč x 3 
MWh = 1 485,-Kč bez DPH /
Garáž, chata , sazba D01d, jistič 
3x25, spotřeba 0,1 MWh/ rok – 
23,96 x 3 x 25 = 1 797,-Kč / pro-
tože tato částka přesahuje strop 
495,- Kč zaplatí zákazník pouze 
495,-Kč x 0,1 MWh = 49,50,-Kč 
bez DPH 
Stručně řečeno, zatím budeme 
všichni platit zhruba to, co jsme 
platili doposud, ale zcela určitě je 
to příprava na postupné zvyšování 
stropu plateb za OZE a za několik 
let i  odbourání tohoto cenového 
stropu, takže nás v budoucnu vy-
jdou obnovitelné zdroje dost dra-
ho…
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s.,-
kancelář Husovo náměstí 22, Čes-
ká SkaliceTel: 731  508  654, e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  Náchod, tel. 491 204 001
TEL.: Iveta TOMANOVÁ 702 173 037, 
Monika  Hofmanová 607  007  927, 
Jana Kumprechtová 601 354 385, e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634,  Trutnov, tel. 491 204 002
Tel: Veronika Fischerová  727 811 397 
,,veronika.� scherova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, Rychnov nad 
Kněžnou, tel. 491 204 004
TEL. Tomáš  Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

Zlato ze soutěže 
Gastro Junior v Brně
Ve dnech 14. až 16. ledna 2016 se ko-
nal 22. ročník soutěže mladých od-
borníků v oblasti gastronomie Mezi-
národní mistrovství České republiky 
Gastro Junior Brno. SPŠ, SOŠ a SOU 
Nové Město nad Metují reprezen-
tovala studentka 3. ročníku oboru 
kuchař – číšník Kristýna Kinclová. 
Kristýna se rozhodla,  že před odbor-
nou porotou a  odbornou veřejností 
připraví jihoamerický nápoj Yerba 
maté ve snoubení s papájou a medo-
vým melounem, přelité brazilským 
rumem Cachaca. Yerba maté se zís-
kává ze sušených, lehce pražených 
a rozemletých lístků stromu cesmíny 
paraguayské, který roste v  Brazílii, 
Paraguayi a Argentině. Kristýna zvý-
raznila chuť nápoje čerstvým zázvo-
rem, limetkou a karamelem. Aby bylo 
dosaženo dokonalého sladění nápoje 
s  ovocem, použila ovoce pěstované 
v Jižní Americe, a to papáju a medový 
meloun, doplnila brazilským rumem 
s  macerovanou madagaskarskou va-
nilkou. Kristýna svůj soutěžní úkol 
zvládla bez jediné chyby a  obsadila 
zlaté pásmo v  této prestižní soutěži 
mladých gastronomů. 
 Bc. Michal Šubrt 
 (redakčně kráceno)

PŘIJME NA NOVÉ ODDĚLENÍ:
Všeobecná sestra / zdravotnický asistent
Požadavky:
• všeobecná sestra/ asistent dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb.,
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu výhodou
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost
• pozice vhodná i pro absolventy

Fyzioterapeut/fyzioterapeutka
Požadavky:
• platnou registraci (práce bez dohledu)
• výhodou vzdělání s neurologickým zaměřením - Vojtova metoda, 

synergická refl exní terapie, sensomotorická stimulace
    
DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO OBĚ PROFESE:
• empatický vztah k lidem, schopnost porozumět a pomáhat
• spolehlivost, schopnost týmové práce, ochota vzdělávat se
• čistý trestní rejstřík

NABÍZÍME: 
• příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv v ojedinělém zdravotnickém 

zařízení 
• smysluplnou práci pro ty, kteří chtějí pomáhat
• platové podmínky dle předpisů platných v organizaci
• možnost dalšího vzdělávání
• zaměstnanecké benefi ty, 5 dní dovolené navíc
• možnost ubytování

Domov sv. Josefa v Žirči 
u Dvora Králové nad Labem 

středisko Oblastní charity Červený Kostelec

Kontakt: Marie Vondráčková, 
personalistka, tel. 491 610 316,  vondrackova@hospic.cz   
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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

ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM!
JSTE ŠIKOVNÝ A KREATIVNÍ KUCHAŘ NEBO ČÍŠNÍK?

CHCETE SE SEBEREALIZOVAT?
U NÁS MÁTE ŠANCI!

VOLEJTE TEL: 608 824 331
www.elkohotel.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Rozhledny v našem regionu rostou jako „houby po dešti“. Samozřejmě jsou 
budovány co nejvyšší a na místech s výraznou nadmořskou výškou. Ale co 
druhý extrém? Zapátrali jsme po okolí a jako nejnižší rozhlednu jsme na-
šli tuto anonci na muzeum Merkur v  rovinaté krajině u přehrady Rozkoš 
na  Českoskalicku. Jen s  tím výšlapem na  mini - rozhlednu to rozhodně 
nepřehánějte…  s úsměvem foto ECHO 

 Klášter v Polici nad Metují byl zru-
šen reformami Josefa II. v  roce  1786. 
V roce 2006 byl celý areál vrácen do ru-
kou řádu   Benediktinů  a je spravován 
Benediktinským opatstvím sv. Václava 
v Broumově.  I v tomto roce pokračují 
snahy o opravy budov v areálu, výmě-
ny by se měla dočkat krytina na jižním 
křídle. Hlavní břímě � nancování oprav 
kláštera nese aktuálně na  svých bed-
rech Ministerstvo kultury ČR.  

Opravy polického
kláštera

Dne 5.3.2016 se v  odpoledních ho-
dinách uskuteční skautský karneval 
v  restauraci Vatikán v  Náchodě. Pro 
děti bude připravena spousta aktivit, 
které si budou moci vyzkoušet a při-
tom se kvalitně vyřádit. Celý karneval 
je plánovaný cca na  2 hodinky. Pro 
děti budou nachystané také odmě-

ny, které si zaslouží 
a  vybojují při jed-
notlivých aktivitách. 
Celou akcí nás bu-
dou provázet klauni 
a  je zajištěn skvělý 
dětský DJ Brůča, takže se nikdo nudit 
rozhodně nebude!

Skautský karneval

Hotel U Beránka - secesní skvost obdi-
vovaný místními obyvateli a  také vel-
kým počtem návštěvníků nejen z České 
republiky je jednou z dominant Masa-
rykova náměstí a  náchodské historie 
zasluhující si právem hrdost zdejších 
obyvatel. 
Rád bych tímto způsobem reagoval 
na  současný stav provozování hotelu 
U Beránka, který je pouze logickým vy-
ústěním patové situace z roku 2014, kdy 
ze strany bývalého nájemce nebyla vůle 
prodloužit nebo sjednat novou nájem-
ní smlouvu za  podmínek respektující 
představy vedení akciové společnosti, 
samotných akcionářů a také s ohledem 
na výsledek znaleckého posudku ohled-
ně tržní výše nájmu v místě a čase ob-
vyklém. Jako člen bývalého vedení 
jsem si vědom a lituji skutečnosti, že se 
po uplynutí řádného smluvního období 
nepodařilo tuto smlouvu s bývalým ná-
jemcem prodloužit, popřípadě najít jiné 
řešení, a v tomto stavu jsme vše předali 
novému vedení.
Přeji novému provozovateli šťastnou 
ruku při výběru odborného personálu 
včetně jeho úspěšné stabilizace, stej-
ně jako fandím a podporuji jejich úsilí 
vedoucí k  naplnění vize a  očekávání 
akcionářů k  dlouhodobému rozvoji 
hotelu a  restaurace U  Beránka, pro-
tože tento hospodářský objekt musí 
mít vedle vydávání obědů i  další cíle. 
Přeji jim trpělivost, podporu a  zájem 
jak místních obyvatel, tak i  turistů ob-

divujících tento region. Přeji jim také 
rozvoj hotelové části s nárůstem spoko-
jených hostů, kteří hotel oživí na rozdíl 
od předchozích let, kdy se hotelové části 
provozovatelé příliš nevěnovali. Nepře-
ji jim záškodnické akce různého typu, 
kterých není málo, stejně jako nikdy 
nebudu příznivcem uměle vytvořených 
pomlouvačných kampaní.
Dávám přednost tvorbě svého vlastního 
názoru na věc a vyhýbám se přejímání 
propagandy typu – „Pražáci přijeli vy-
dělat miliony, vyprat černé peníze nebo 
dokonce koupit hotel“ - a  to vše bez 
znalosti reálné situace. V  našem oko-
lí však stále existují lidé, a  přestože se 
na veřejnosti tváří jinak, tak rádi škodí 

a snaží se vytvářet negativní atmosféru 
týkající se nejen tohoto případu. 
Nejsem žádným způsobem vázán 
na  nového provozovatele ani na  nové 
vedení společnosti a  přestože  nej-
sem ani akcionář, tak mi hodně záleží 
na  dobrém jménu hotelu U  Beránka 
stejně jako samotného města Náchoda. 
Sleduji všechny dosavadní kroky nové-
ho vedení a na základě všech informací 
a  jejich vyhodnocení spolu se znalostí 
minulosti se s nimi plně ztotožňuji. Po-
kládám se za  slušného člověka a  sluš-
ným lidem také věřím.
 Milan Nosek
 Předseda dozorčí rady 
 Beránek Náchod a.s.

Beránku náš…. !!!

Hledají domov

ART - asi 7letý pejsek, který je hodný, 
milý, mazlivý, kamarádský, zkrátka po-
hodář. Má rád lidi, miluje procházky. 
Vhodný spíše k domku se zahradou a asi 
by potřeboval dobrý kotec v době nepří-
tomnosti páníčka.
Je odčervený a očkovaný.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

BELKO - asi 2letý pejsek, který žil 
ve  špatných podmínkách. Naštěstí 
ho to nijak nepoznamenalo a  Bel-
ko je veselý a  hodný pejsek, který 
si užívá života. Miluje pohyb, pro-
cházky a  lidi. Belko je očkovaný 
a čipovaný

   

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Nízkonerget. novostavby RD, Lipí u Náchoda
Nízkopodlažní domy 
na slunném místě, 
užitná plocha 106 m2 
a 123 m2, disp. 4+kk 
a 5+kk, pozemky až 
1.000 m2, cena dle po-
žadavků na dokončení.
180416 cena: 1.100.000,-Kč 

RD s garáží,Vrchoviny u N. Města n/M
RD (zast. 120 m2) 
s garáží a pozemkem 
601 m2, dobrá vaz-
ba,zachovalá střešní 
krytina. El. 400 V, 
studna,odpad-kana-
lizace. 
180589 cena: 1.070.000,- Kč

Nadst. zrekonstr. RD v N.Městě n/M
Dům v histor. části 
u náměstí (původ ze 
16. st.)  po pečlivé re-
konstr. s 3 byty (mož-
nost i pronájmu), za-
chovalé klenby, poz. 
522 m2. 
180629 cena: 4.900.000,-Kč

Byt 2+1 OV s balkonem, Trutnov
Udržovaný byt (62 
m2) v centru města 
(ul. Žižkova), po část. 
rekonstrukci, plast. 
okna, prostorná ku-
chyň, šatna, zděný 
sklep, ihned volný.
180618 cena: 895.000,-Kč

Velký RD 5+1 s garáží, Horní Kostelec
RD po rekonstr., nové 
el., vod., kan. rozvody 
nová koupelna, plast. 
okna, možnost ve-
stavby, poz. 2.100 m2, 
klidné místo

180634 cena: 2.550.000,-Kč

Velký RD s 3 byty Náchod, Purkyňova
Dům po kompletní 
pečlivé rekonstr., 
byty 1+kk, 3+1, 4+1 
o celk. užitné ploše 
244 m2, možnost 
i ordinace, 2 garáže, 
okrasná zahrada..  
180632 cena: 4.190.000,-Kč

>


