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Volejte 
ZDARMA

800 808 809

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.)

Hledáme nové zaměstnance na pozice:

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
Vyučen v oboru, praxe výhodou, zkušenost s výkresovou dokumen-

tací, odpovědnost, ochota pracovat ve směnném provozu

OBRÁBĚČ KOVŮ, FRÉZAŘ, SOUSTRUŽNÍK, BRUSIČ, 
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK, OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Vyučen v oboru, technické vzdělání, praxe výhodou, 
odpovědnost, ochota pracovat ve směnném provozu 

MISTR
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxe v oboru, znalost AJ nebo NJ 

výhodou, komunikační dovednosti

ODBORNÝ KONSTRUKTÉR MECHANIKY
Vzdělání strojního zaměření, praxe podmínkou, znalost práce ve 3D 
konstrukčním systému, výhodou orientace v  moderních pneuma-
tických systémech, výhodou znalost konstrukčního systému UG NX 
a systému SAP, znalost MS O�ce, znalost AJ nebo NJ na komunikativ-
ní úrovni pro denní kontakt se zahraničními partnery, ochota cesto-

vat do zahraničí, řidičský průkaz sk. B

TECHNOLOG
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxe v  oboru, znalost AJ nebo NJ, 

komunikační dovednosti

Termín nástupu dle dohody
Místo pracoviště: Dobruška

V případě zájmu o některou z uvedených pozic nás neváhejte kontaktovat na 
tel. č.: 727914852, emailem: mpohlova@kba-gra�tec.cz nebo nás přijďte navštívit! 

Těšíme se na Vás!

Jsme moderní strojírenská �rma zaměřená na výrobu tiskařských strojů 
a přesné strojírenství. Disponujeme nejmodernější technologií v oblasti 
návrhu výrobků, tvorby programů pro NC stroje, obrábění a měření.

NOVÁ
PRODEJNA

PRAŽSKÁ 835, NÁCHOD

Tónovacícentrum

R

Tel.: 737 285 305, nachod.prazska@kouzlobarev.cz
www.kouzlobarev.cz

www.bal.cz
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 hledá nové spolupracovníky na pozice :

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU

  - samostatnost

  - manuální zručnost

  - spolehlivost

  - třísměnný provoz

 - technická zdatnost, spolehlivost

 - samostatnost, aktivní přístup k práci

 - praxe na podobné pozici

 - jednosměnný provoz

 Nabízíme :

 - práci v moderní a stabilní firmě

 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP

 - osobní ohodnocení

 - zaměstnanecké výhody

 Kontakt : NOVOPOL a.s., Velký Třebešov 20,

NOVOPOL a.s, výroba pěnového polystyrenu
                              a nasávané kartonáže

Velký Třebešov 

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - ÚDRŽBA STROJNÍHO 

 ZAŘÍZENÍ

                   tel: 491 413 715 ( p.Vlasák )

MARINE s.r.o., výrobce Al člunů
Nové Město nad Metují

Hledáme nové kolegy
do našeho týmu na pozice:

- Vedoucí výroby hliníkových člunů
- Konstruktér hliníkových člunů
- Skladový referent
- Pracovník do výroby (montáž Al člunů)
- Pracovník do výroby (obsluha CNC lisu) 
- Servisní technik lodních motorů

Požadujeme:
- samostatnost
- manuální zručnost
- spolehlivost
Nabízíme:
- zajímavou práci na plný úvazek
- jednosměnný provoz
- profesní růst
- osobní ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

Podrobné informace naleznete
na: www.marine.cz

Nabídky s životopisem zasílejte
na e-mail: volnemisto@marine.cz

Kontakt:
MARINE s.r.o.,

Řadová 465, Nové Město nad Metují
tel.: 777 722 120 (p. Kašpar)

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

Akční nabídky všech bank na jednom místě
Veškerou dokumentaci vyřídíme za vás
Řešíme i lehké nesrovnalosti v registrech
Všechny naše služby jsou ZDARMA
platí nás jednotlivé banky za přípravu hypotéky

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

Snížíme vaše náklady 
na vyřízení hypotéky

další...

+420 606 645 123
Tomáš Šubert

Palackého 920 
547 01 Náchod

Pojištění domácnosti na 1 rok zdarma

BONUS
ke každé hypotéce, nebo refinancování

MOŽNOST PRACOVNÍHO RŮSTU
Kontaktujte nás na tel.: 734 504 006 nebo email: k.kuldova@verpet.cz

VERPET S.R.O. chráněná dílna 
Firma Verpet s.r.o. zabývající se převážně výrobou a opracováním dílů pro automobilový 

průmysl, přijme POSILY do svého svědomitého a nekon�iktního týmu.

• Práce v jedné ranní směně. 
plat: 12 000,- , prémie za kvalitu a výkon.

Co Vám nabízíme:
• dopravu po Náchodě zdarma,
• dotované obědy i stravenky,

• příjemné a moderní prostředí, 
• hrazená vstupní prohlídka,

Nabízíme zajímavou a fyzicky nenáročnou práci 
OPERÁTORA VÝROBY, VHODNÉ PRO OZP.     

KONTROLA, OPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ A EXPEDICE 
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VZPOMÍNKA
Dne 26.února 2016 uplynulo 5 smutných let,

 co navždy odešel můj syn 
Petr Havel z Broumova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná matka, bratr Walter, sestra Evička 

a Marie s rodinami

VZPOMÍNKA
Kdo žije v srdci, nikdy nezemře...

Dne 9.3.2016 uplyne 5 smutných let od okamžiku, 
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
 pan Josef Stierand - hajný z trutnovské hájenky.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 4. března 2016 uplynulo 20 let, kdy nás náhle opustil 

pan Karel FEJTEK,
zaměstnanec závodu MEZ a hudebník. Můj milovaný 

a nenahraditelný manžel, otec a děda.

Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkuji Fejtková

VZPOMÍNKA
  26. února uplynulo smutných 10 let od odchodu našeho 

milovaného dědečka, tatínka, bratra,

pana Václava Šubrta 
z Náchoda Staré Město.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami

Omlouváme se rodině Bohuslava Jiráska, 
že jsme bez jejich souhlasu věnovali tichou vzpomínku 

k jeho nedožitým sedmdesátinám.
Kamarádi

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány 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 ........................ 2 690 000,- 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

My, níže podepsaní zastupitelé města 
Náchoda, vyjadřujeme své rozhořčení 
nad přístupem vedení města k proble-
matice uzavření prameníku Ida, ze-
jména dlouhodobému nerespektování 
hygienických požadavků Ministerstva 
zdravotnictví, Českého inspektorátu 
lázní a  zřídel (MZ ČILZ). Za  nepří-
pustné považujeme též záměrné za-
mlčovaní níže uvedených důležitých 
informací a  to jak zastupitelům, tak 
i náchodské veřejnosti. Jak vyplývá ze 
závazného stanoviska ze dne 29.6.2011 
a z dopisů ze dne 16.7.2013 a 28.5.2014 
byli představitelé města opakovaně 
upozorňováni na zvýšený obsah arse-
nu ve zdroji IDA I, kdy při dlouhodobé 
konzumaci této vody může docházet 
k  poškození zdraví občanů. Součas-
ně se domníváme, že došlo k  hrubé-
mu porušení zákona č. 164/2001 Sb. 
– Lázeňský  zákon a dalších právních 

předpisů, čímž může dojít k  �nanč-
nímu postihu města a  v  krajním pří-
padě i  trestně právní odpovědnosti. 
Vyjádření tiskové mluvčí Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 10.12.2015 k celé 
kauze je následující:  V současné době 
je na MZ zpracovávána právní analýza 
postupu MZ ve věci možného postihu 
Města Náchod za  využívání přírodní-
ho léčivého zdroje minerální vody bez 
povolení. 
Žádáme proto vedení města Náchoda, 
aby předložilo v písemné podobě všem 
zastupitelům a zveřejnilo na webových 
stránkách města:
1.  veškerou korespondenci mezi MZ 
ČILZ a městem Náchod od roku 2011 
do současnosti,  
2. zdůvodnění, proč nebylo postupo-
váno v souladu s požadavky MZ ČILZ 
a prameník byl provozován bez povo-
lení,

3. kdo z  Města vydal požadavek 
na  předčasné ukončení čerpacích 
zkoušek vrtu IDA I  v  roce 2011 
a tím znemožnil vyhodnocení čerpa-
cí zkoušky a  vypracování závěrečné 
zprávy 
4. informaci o  tom, kdo za  vzniklou 
situaci nese zodpovědnost,  jaké kro-
ky udělá vedení města pro to, aby se 
podobné chyby již nemohly opakovat 
a  jaké vyvodilo z nastalé situace per-
sonální opatření 
Ing.  Aleš Cabicar /TOP 09/, 
RNDr.  Věra Svatošová /TOP 09/, 
Michal Kudrnáč /Nezávislí a Zelení/, 
Mgr.  Jan Ježek /Nezávislí a  Zelení/, 
Mgr.  Karel Petránek /Východočeši/, 
Mgr. František Majer /STAN a Nezá-
vislí/
V Náchodě dne 18.2.2016.
Odpověď vedení města Náchoda 
otiskneme v příštím vydání Echa č.8

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ MĚSTA NÁCHODA

 Apoštolská nunciatura v  ČR sdělila  
v pátek12. února 2016 přesně v poledne 
v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, že 
Svatý stolec jmenoval biskupem plzeň-
ské diecéze Mons. �Dr.  Mgr.  Tomáše 
HOLUBA, generálního sekretáře České 
biskupské konference, faráře baziliky 
sv. Petra a  Pavla a  děkana Kolegiátní 
kapituly na pražském Vyšehradě.Mons. 
Holub pochází z  praktikující katolické 
rodiny. Jeho otec Zdeněk pracoval jako 

účetní a maminka sloužila jako zdravot-
ní dětská sestra. Mládí a dětství prožíval 
v  živé  farnosti v  Červeném Kostelci, 
která vydala řadu katolických kněží. 
V  zodpovědném úřadu sídelního bis-
kupa plzeňské diecéze  přejeme Mons. 
Tomáši Holubovi, našemu krajanovi 
z  Červeného Kostelce, hodně Božího 
požehnání, zdraví a úspěchy
 PhDr. Jiří UHLÍŘ,
  (redakčně kráceno)

Nový biskup plzeňské diecéze
 pochází z Náchodska

MěSTSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA čÍŽKA 

V NÁCHODě BERÁNEK 
NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci BŘEZNU 2016

* Pondělí 7. 3.v 9.00 hodin
Hrátky na pohádky

Divadlo M. Novozámské
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek v ceně 
50 Kč lze zakoupit před představe-

ním v pokladně divadla

* Úterý 8. 3. v 19.00 hodin
Jaroslav Vostrý: Tři v tom

Divadlo Na Jezerce
Představení ab. cyklu - sk. „A“

Vstupné: 450, 440, 430 Kč

* Úterý 15. 3. v 19.00 hodin
Ladislav Zibura 

- 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Cestovatelská stand-up comedy

Vstupné: 100 Kč

* Neděle 20. 3.v 15.00 hodin
Pohádky do kapsy

Divadlo SemTamFór Slavičín
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Úterý 22. 3.v 19.00 hodin
Robert Křesťan a Druhá Tráva

Vstupné: 280, 260, 240 Kč

* Středa 23. 3. v 19.00 hodin
Pražský komorní orchestr
Dirigent: David Geringas

Sólisté: Dali Gutserieva - violonce-
llo, David Geringas - violoncello
Bene�ční koncert pod záštitou 

Města Náchoda
Vstupné: 200, 180, 160 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-
centru Hronov, tel. 491 483 646.
Vozíčkáři po telefonickém na-

hlášení na tel.: 737 261 645 vstup 
zdarma.

 V Městském muzeu v Novém Měs-
tě nad Metují se v  termínu od  12. 
do 28. března uskuteční výstava s ná-
zvem Velikonoce v  muzeu.  Obsah 
výstavy jasně vyplývá z  jejího názvu, 
takže snad jen dodejme, že na  pro-
hlídku výstavy je možno objednat se 
i  předem (s  využitím veřejných kon-
taktů na muzeum). 

Velikonoce
v muzeu

 Jistě s  potěšením přijali občané 
městysu Nový Hrádek informaci, 
že k  4. březnu došlo k  obnovení 
autobusové linky Praha – Olešni-
ce v  Orlických horách – Deštné v  
Orlických horách. Tato linka totiž 
prochází i Novým Hrádkem a zlepší 
dopravní obslužnost      při spojení 
městyse na  dálkových autobuso-
vých trasách. 

Obnovená linka

 Metropole Broumovského výběž-
ku se 8. března ve  14 hodin chystá 
na  besedu se zástupci města Brou-
mova. Místem jejího konání je kon-
ferenční sál Infocentra v Broumově. 
Pořadatelem akce je Město Broumov 
ve  spolupráci s  tamním Klubem se-
niorů. 

O Broumově 
ze všech úhlů

 V  rámci systému výběru daní, 
konkrétně pak daňového  přiznání 
k  dani z  příjmu si finanční úřady 
zřizují i  dočasná detašovaná místa, 
kde mohou občané daňová přiznání 
předložit.  Jedno z nich  bude zříze-
no například i  na  Městském úřadě 
v Úpici – v tamní zasedací místnos-
ti.  

„Financové 
na cestách“

 Na stezku v ratibořické bažantnici 
spadl velký kus utržené skály. Z toho 
důvodu (v  době redakční uzávěrky 
ECHA – pozn. red.)  byl stále vstup 
do  bažantnice pro pěší osoby zaká-
zán, protože hrozilo nebezpečí úrazu 
nebo i přímého ohrožení života.  

Nebezpečná 
bažantnice

VZPOMÍNKA
Dne 8. 3. 2016 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 

pan Karol Pristač  ze Starkoče.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 4.3.2016 vzpomeneme první 

smutné výročí od úmrtí naší milova-
né maminky, babičky a prababičky, 

paní Jiřiny Poláčkové,
 která by se 14.4. dožila 85 let.

Dne 26.2.2016 jsme též vzpo-
mněli druhé výročí od odchodu  
našeho drahého tatínka, dědeč-

ka a pradědečka,
 pana Josefa Poláčka.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, 

vnoučata s rodinami a pravnoučata
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 Zima, mráz, doba čepic a  zimních 
bund. Někteří z nás by se v tomto ob-
dobí nejraději zavrtali do peřin a jako 
medvědi upadli do hlubokého spánku 
a probudili se až na  jaře. Jiní naopak 
dychtivě čekají, až zem pokryje sníh 
a  oni budou moci vyrazit na  hory 
a na lyže.
 Ne všichni asi vědí, že první běžecké 
lyžování je známé už z prehistorických 
dob z  oblasti Fennoskandinávie, kde 
"běžkaření" používali místní obyva-
telé mimo jiné  při lovu losů a jelenů. 
V  pozdějších letech se běžeckého ly-
žování rozšířilo i v jiných částech svě-
ta, k  čemuž přispěli norští emigranti 
Snowshoe �ompson a Jackrabbit Jo-
hannsen.
 V  současné době je tato forma fy-
zické aktivity nejpopulárnější mezi 
obyvateli zemí, jako je Norsko, Švéd-
sko, Finsko a Estonsko. V Polsku do-
chází k  rozšíření běžeckého lyžování 
na přelomu 19. a 20. století. V součas-
nosti v důsledku celé řady sportovních 
úspěchů Justyny Kowalczykové, před-

ní polské běžkařky, získává tato spor-
tovní aktivita velkou popularitu. Rych-
lým tempem se začalo stavět množství 
běžeckých tratí a nastartoval se rozvoj 
lyžařských středisek. Také v  Kladsku 
se vytvořilo mnoho míst, kde začína-
jící i pokročilí běžkaři mohou vyzkou-
šet tento způsob lyžování.
 Jedním z nejzajímavějších míst v re-
gionu pro běžecké lyžování je oblast 
Spalona a  Lasówka v  obci Bystrzyca 
Kłodzka. Nabízí lyžařům téměř 40 
kilometrů nejrůznějších tras pro začá-
tečníky i zkušené běžce. Existují čtyři 
hlavní trasy, které jsou označeny bar-
vami (černá, červená, zelená a modrá), 
a tři trasy, které jsou  přizpůsobeny jak 
pro běžkování klasickou technikou 
tak i pro bruslení. Průběh hlavní trasy 
vám dává možnost vystoupat na  nej-
vyšší vrchol Bystřických hor, kterým je 
Jagodna (977 m nad mořem).
 Je to oblast s  neuvěřitelnými zim-
ními scenériemi, úžasnými výhledy 
na  okolní pohoří a  relativně nízkým 
cestovním ruchem. Velkou výhodou, 

a to zejména pro ty, kteří ještě nemají 
své vlastní vybavení, je možnost přímo 
na místě si potřebné vybavení zapůjčit 
a  také využít místní běžkařské školy, 
kde pod dohledem odborníků můžete 
začít své "první kroky".
K  příjemným „povinnostem“ v  Bys-
třických horách  patří návštěva horské 
chaty PTTK Jagodna, která je umís-
těna na pozoruhodném místě se sku-
tečným horským klimatem. Pohodová 
atmosféra, zajímavý interiér chaty, 
vždy ochotný a usměvavý personál. Je 
to ideální místo pro regeneraci po ná-
ročných lyžařských výkonech. Chata 
Jagodna je také známa výbornou ku-
chyní, kde je skutečným kulinářským 
zážitkem ochutnat takové lahůdky 
jako lívanečky s  borůvkami, domácí 
jablečný koláč nebo svařené pivo. 
 Zima proto nemusí být dobou slad-
kého nic nedělání, lenosti a hodin strá-
vených u  televize, ale časem aktivně 
prožitým v krásné krajině Bystřických 
hor. Zejména proto, že jen pár kilome-
trů od domu máme ideální místo, kde 
se dostaneme pryč od  shonu města, 
můžeme se udržovat v kondici a užít si 
svůj čas s rodinou nebo přáteli. 
 Maciek Ujwary, foto Spalona.com 
 a Facebook.com/Jagodna

Na běžkách po Bystřických horách

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• Manuální zručnost.
• Vyučení - strojní nebo elektro - výhodou.
• Praxe s autogenem - výhodou.
• Orientace v technické dokumentaci
• Spolehlivost, odpovědnost.
• Nástup dle dohody. Mzda dle výkonu.

PŘÍJME

NAVÍJEČE TRANSFORMÁTORŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

PRACOVNÍK/CE OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 
Místo práce: Náchod
Očekáváme: znalost českého a polského jazyka slovem i písmem podmínkou, výbor-
né komunikační schopnosti,  zkušenost s telefonickým prodejem výhodou, základní 
znalost práce na PC
Nabízíme: zajímavou a dynamicky se rozvíjející práci, zajímavé finanční ohodnocení, 
kompletní zaškolení

Životopis zasílejte na adresu: info@ibs-scherer.de, 
nebo volejte na telefonní číslo: +420 494 947 715, www.ibs-scherer.cz

Email: info@ibs-scherer.de 
Tel.: +420 494 947 715

Web: www.ibs-scherer.cz

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• vzdělání SOU/SŠ - výhodou elektro nebo strojní
• komunikativní znalost NJ slovem i písmem - podmínkou
• praxi v logistice a skladovém hospodářství 
• schopnost pracovat samostatně dle určených úkolů
• uživatelská znalost PC

Náplň práce:
• nákup a plánování zásob
• komunikace a korespondence s dodavateli z tuzemska a zahraničí
• příjem, výdej a inventarizace materiálu

PŘÍJME

SKLADNÍK - LOGISTIKA V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

Montér ocelových konstrukcí
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, Svářečský průkaz, Práce ve výškách, 
pracovní flexibilita 
Nabízíme: Dobré pracovní zázemí, mobilní telefon, notebook, dobré pla-
tební podmínky – motivace od vykonané práce

Elektrikář junior
Požadavky: elektrikář slabo i silno - proud ( i absolventi oboru) po vyučení 
elektro s maturitou – praxe v oboru výhodou, pracovní flexibilita
Nabízíme: dobré pracovní zázemí, zajímavou práci v  oblasti automatiza-
ce vodohospodářských staveb, mobilní telefon, notebook, dobré platební 
podmínky – motivace od vykonané práce

Obchodní zástupce
Vytváření elektro nabídek a položkových rozpočtů, vytváření projektů elektro
Požadavky: dobré komunikační schopnosti, znalost PC – office, pracovní 
flexibilita, řidičský průkaz skupiny B, maturita v oboru elektro, praxe v oboru 
výhodou
Nabízíme: dobré pracovní zázemí, zajímavá flexibilní práce, mobilní telefon, 
notebook, dobré platební podmínky – motivace od vykonané práce

Lokalita: okres Náchod
Kontakt: Petr Šplouchal 773 495 394

Pavel Ulrych  608 455 586  ulrych@pp-pohony.eu

PP - POHONY, s.r.o., 
Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• Manuální zručnost.
• Vyučení - strojní nebo elektro - výhodou.
• Orientace v technické dokumentaci.
• Spolehlivost, odpovědnost.
• Nástup dle dohody. Mzda dle výkonu

PŘÍJME

MONTÁŽNÍKA TRANSFORMÁTORŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

Požadavky: min. 3 roky praxe u lůžka, organizační schopnosti, trestní bez-
úhonnost, zodpovědnost, komunikační dovednost, časová flexibilita, spo-
lehlivost, schopnost týmové i samostatné práce, znalost obsluhy PC, 
aktivní řidič skupiny B. Práce na plný pracovní úvazek.

Máte-li zájem o výše uvedené pracovní místo, dostavte se na informační setkání 
dne 17. 3. 2016 v 14:30 hod. do 2. patra budovy „starého střediska“, Denisovo 
nábřeží 665, Náchod - s sebou přineste strukturovaný životopis a fotografii.

Informace o organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz

Farní charita Náchod 
 Charitní ošetřovatelská služba

 Náchod hledá 
ZDRAVOTNÍ SESTRU s registrací 

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!

Náchod – podnik.objekt – pekárna,obchod,sklady, byty 3+kk, 1+1 a 1+kk ................5.985.000,-Kč
Prodej pozemku v Provodově, 7.652 m2. Sitě na hranici, dobrý příjezd ................ info v RK REKA
Náchod – dr.byt 1+3, 65 m2 v 6.NP s výtahem, balkon, nová el., ÚT dálk ....................728.000,-Kč
Náchod – pěkná, zděná chata  se zahr. 851 m2, voda veř., el., dobrý příjezd .................664.000,-Kč
Náchod – pasáž Magnum, pronáj. obchodu 50 m2 + soc.záz., výborný stav .............. 8.500,-Kč/měs
Zbečník – 3 velké skld.haly i k výr. 789 m2 + opl.poz. 3.000 m2., sítě veř. .............. 50.000,-Kč/měs
Říkov u Č.Skalice – opl.poz. k zástavbě 2 443 m2, sítě, dobrý příjezd ........................... 320,-Kč/m2

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 – druž. byt 1+3, 72 m2, balkon, 1.NP s výtahem, původní ................................653.000,-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
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
Vysokov – poz. k zastavění 2 286 m2, plyn, voda a el. v dosahu, dobrý příjezd ............. 310,-Kč/m2

Zdoňov - rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2,sítě v dosahu ..................455.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn ................................530.000,-KčKoupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

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.

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 10. 3. 2016

mob. 736 763 929

nutno

objednat



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

Ovlivnila podobu architektonické 
studie nové radnice nedaleko stojící 
historická budova Jiráskova divadla 
nesoucí rukopis významného mezi-
válečného architekta Jindřicha Frei-
walda?  
A.K. Myslím si, že určitě ano. Pokud je 
mi známo, tak Hronov je jediné měs-
to na světě, které má divadlo ve svém 
městském znaku. To nám dalo  výzvu 
i nevyslovený imperativ, abychom ten-
to symbol akceptovali v  nějaké origi-
nální asociaci i v nové podobě radniční 
budovy. 
M.J. Je tam samozřejmě i  druhý 
aspekt, že Jiráskovo divadlo v Hronově 
je antická, přesněji řečeno antikizující 
stavba. Domníváme se, že symbol an-
tické civilizace jako kolébky demokra-
cie představované Starý Řeckem a Ří-
mem se zde přímo nabízí i coby symbol 
zastupitelské demokracie. Hlavně se 
jedná o  průčelí divadla, kde je odkaz 
na antiku se sloupořadím. To všechno 
se v nové radniční budově bude    zrca-
dlit jako citace antikizující architektu-
ry Jiráskova  divadla. 
V čem jsou speci�ka při navrhování  
veřejných budov  (�nancování z ve-
řejných rozpočtů, optimální syntéza 
funkčnosti a  estetiky, nadčasovost, 
“důstojný“ výraz takových staveb 
apod.)
A.K. Domnívám se, že architekt je sa-
mozřejmě odpovědný za �nance, které 
budou na stavbu k dispozici. To je jeho 
plná zodpovědnost. On musí nasmě-
rovat ten předpokládaný �nanční tok,  
aby  �nální účel co nejpřesněji zasáhl. 
Aby peníze přišly tam, kam patří a ne-
plýtvalo se. S tím souvisí i nadčasovost, 
protože veřejná budova by měla oprav-
du sloužit dlouhodobě  a  neměla by 
ve  svém výrazu podléhat tendenčním  
krátkodobým vlivům. 
M.J. Budova by měla navenek samo-
zřejmě působit skromně, protože je 
�nancována z  veřejných prostředků. 
Zároveň musí působit reprezentativně, 
což nemusí být nesplnitelný protiklad 
a  tyto tendence mohou působit spo-

lečně.  Funkčnost musí  být ve smyslu, 
že nebudeme utrácet prostředky tím, 
že to, v uvozovkách, přesocháme. Na-
opak jsme se snažili nosnou konstruk-
ci, tu objemovou podstatu budovy ctít  
a prostředky spíše investovat do něja-
kých drobných   doplňků a  vylepšo-
vání. Samozřejmě si hlídáme i  podíl 
těch věcí, které  jsou hlavní podstatou 
budovy. Ať už se jedná o kanceláře, ko-
munikační linie apod. 
Jak dlouho trvala práce na  archi-
tektonické studii a kolik lidí se na ní 
podílelo? 
A.K. Měli  jsme na to necelý měsíc a byl 
to termín hodně šibeniční. Dohromady  
na tom pracoval tým sedmi architektů. 
Byly rozpracovány tři varianty, na kte-
rými jsme se poměrně ostře hádali.  
Pokud je možné popsat architektu-
ru nové budovy hronovské radnice, 
jaká slova to budou? Do  jakého ar-
chitektonického slohu patří, co má 
vyjadřovat či ztělesňovat?
A.K. Žijeme v  období, kdy architek-
tura nemá nějaký jasný sloh. Neumí-
me  škatulkovat. Je to jako v ostatním 
kumštu. Dnes jsme v období bezesloho-
vém. Vše je tvořeno v takovém rychlém 
kvasu. Možná bych si ale mohl dovolit 
charakterizovat novou budovu hro-
novské radnice jako novoklasicistní či 
novofunkcionalistickou. 
M.J. Je to tak. Je to čistá, jednodu-
chá, strohá architektura. Přitom ale 
záměrně navazuje na  historický sloh 
předcházejících generací. Je v ní synté-
za předcházejících slohů. Antiky, kla-
sicizmu, funkcionalizmu, renezance. 
Budova vychází z  antického základu 
a  my na  něj navazujeme  soudobým 
tvaroslovím. 
Na jakou životnost je budova projek-
tována?
A.K. Každý dům má dvě hlediska ži-
votnosti. Jedno hledisko je fyzické. To 
determinuje,  jak dlouho bude bu-
dova za  dobré údržby  bez problémů 
fungovat. A druhé hledisko, podle mě 
důležitější, je hledisko morální. Jak 
budova bude schopna plnit v dlouho-

dobém vývoji  svoji funkci. Tomu jsme 
věnovali velkou pozornost, protože 
naše demokratická společnost je rela-
tivně mladá. Dobře víme, že to, co se 
za  posledních 25 let odehrálo ve  ve-
řejné správě, iniciovalo mnoho změn. 
Tak jsme  se snažili v této budově za-
�xovat zejména technické věci, které 
přetrvají, například vertikální komu-
nikaci, hygienická jádra,  obřadní síň. 
Ostatní prostory  jsou �exibilní, aby 
byly schopny reagovat na  společenský 
vývoj. Do toho všeho samozřejmě pro-
mluví elektronika, digitalizace, další 

informační technologie, které přinese 
budoucnost atd.  Na  to všechno bude 
muset budova umět reagovat. 
M.J. Se životností souvisí technická 
stránka stavby a  vnitřní vybavení. 
Snažíme se do objektu vkládat soudo-
bé trendy, například  LED osvětlení. 
Velkou měrou se věnujeme akustice 
vnitřního prostoru. Chceme, aby byl 
v objektu již moderní elektronický ori-
entační systém.  Pochopitelně to ale 
nechceme přehnat s  inteligencí budo-
vy, aby zde lidé nebyli otroky tlačítek, 
spínačů a  dalších hejblátek. Neméně 
důležitá jsou ekologická hlediska stav-
by související s  kvalitním zateplením.  
Chceme například vložit inteligenci 
do  vzduchotechniky. Znamená to, že 
vzduchotechnika neběží stále na  kon-
stantní výkon, ale pracuje v návaznos-
ti na  měření množství  vydýchaného 
vzduchu, oxidu uhličitého. 
Jaké budou na  objektu použity ma-
teriály
A.K. Nová hronovská radnice bude 
dostavbou Čapkova sálu Jiráskova di-
vadla, což je skelet z 80. let 20. století. 
Ten jsme respektovali. To je základ bu-
dovy. A to ostatní jsou standardní ma-
teriály v dobrém poměru mezi kvalitou 
a cenou. 
Kolik městských úřadů již ATELIER 
TSUNAMI navrhoval? 
A.K. (úsměv) První úřad nebyl měst-
ský, ale obecní na  Žernově pro pana 
starostu Mojžíše. Druhý obecní úřad 
už byl trochu větší – a  to už se blíží-
me Hronovu.   Jednalo se o  přestav-
bu Obecního úřadu a kina v městysu 
Velké Poříčí. To byla velmi zajímavá 
práce, protože jsme ve  spolupráci se 
zastupiteli obce hledali novou funkční 
náplň pro objekt kina. Myslím, že se 
tam podařilo vytvořit velmi zajímavou 
funkční strukturu, kdy je do  objektu 
bývalého kina vestavěn multifunkční 
sál, obecní knihovna. Touto symbiózou 
zajímavých veřejných a  společenských 
prostor vznikl opravdu Obecní dům 
v tom nejlepším významu slova, který 
dokáže koncentrovat funkce městyse 

do  jednoho místa. Třetí radnicí už je 
tedy Hronov, pokud mě paměť nekla-
me. Vlastně, ještě máme jednu zkuše-
nost z doby před rokem 1989. S panem 
architektem Skalickým jsme se v  roce 
1987 zúčastnili  soutěže na  dostavbu 
Staroměstské radnice. Byli jsme na  to 
pyšní, protože jsme cíleně porušili sou-
těžní podmínky, které pochopitelně od-
povídaly duchu doby a  byly poněkud 
nesmyslné. 
Co bylo při tvorbě architektonické 
vize podoby budoucí nové hronovské 
radnice nejsložitější, nejobtížnější? 
A.K. Nejvíce jsme diskutovali o  tom, 
jestli má být nová hronovská  radnice 
citací Freiwaldova divadla. To byl nej-
větší spor. Když už jsme se domluvili, 
že nová budova má být touto citací, 
tak jsme se sekundárně střetli v  ná-
zorech jak bude tato citace vypadat. 
To byly dvě největší bitvy. To ostatní 
již byla celkem jednoduchá záležitost. 
V  tom ostatním již toho nebylo tolik 
na vymýšlení. Nemyslím to ale v něja-
kém pejorativním duchu.
Do  jaké míry je komplikované pro 
moderní architekturu koexistovat 
v  sousedství historických, historizu-
jících staveb? 
A.K. Podle mého názoru to  složité 
není. Je to otázka pokory architekta, 
dobré prezentace a vysvětlení záměru 
veřejnosti, protože veřejnost obecně 
nerada přijímá nové věci v sousedství 
věcí starých. Mohu říci, že přes někte-
rá témata, která v  samotném počát-
ku vzbudila ostřejší reakci, veřejnost 
nakonec pochopí, zda se budova po-
vedla nebo nepovedla. Mě dodneška 
například mrzí, že se v Praze nepoda-
řilo realizovat stavbu knihovny podle 
návrhu pana architekta Kaplického. 

To je myslím fatální chyba, která uza-
vřela cestu dalším ryze soudobým pro-
jektům nejen na území hlavního města 
Prahy. Chce to opravdu pokoru a odva-
hu – a to ve stejném množství. Mám ješ-
tě k tomuto  tématu osobní vzpomínku, 
která se váže k roku 1976, kdy jsem jako 
student architektury mohl, na dlouhou 
dobu naposledy, vycestovat do  tehdejší 
západní Evropy. Bylo to do Paříže, kde 
se právě dostavovalo Centre Pompidou. 
Doprovázela nás tehdy svérázná Paří-
žanka, která na stavbu Centre Pompi-
dou nadávala,  a že by se to mělo oka-
mžitě začít bourat atd. Že to prý kazí 
Paříž. A když jsme kontrovali, proč tedy 
nezbourají Ei�elovu věž, tak se na nás 
obořila, že Ei�elova věž je symbol. A to 
je právě ilustrace té odvahy a  pokory 
přijmout nové vedle starého. 
Jaké reakce zatím nová podoba hro-
novské radnice vzbudila u  odborné 
i laické veřejnosti? 
M.J. Zpětná vazba od  veřejnosti byla 
v případě nové hronovské radnice vel-

mi demokratická. Výběr zde nebyl jen 
na  vedení města. Tady rozhodovali 
o konečném výběru zastupitelé. Kromě 
toho byl projekt prezentován  veřejnos-
ti i  na  webu.  Vím, že lidé, kteří na-
konec rozhodli v konečném hlasování, 
zásadně přihlíželi k tomu, jak reagova-
la široká veřejnost. Ve  �nále se ocitly 
dva návrhy a nám se podařilo převážit 
ty pomyslné misky vah v náš prospěch. 
Myslím si, že by tato stavba mohla být 
veřejností kladně akceptována. Snaží-
me se v ní o určitou radikalitu, která 
ovšem existuje v symbióze s tím, co již 
tam stojí. 
Tvoří se obtížněji velké či malé archi-
tektonické návrhy?
A.K. Není malých úloh. Moc rád vzpo-
mínám na jednu drobnost. Je to auto-
busová zastávka ve Rtyni v Pokrkono-
ší. Byla to akce, která neměla žádné 
výrazné přívlastky, co se týká �nanční 
náročnosti.  Přesto jsme ji dělali velmi 
rádi. A když už mluvíme o malých vě-

cech, tak bych dal protipól. Tím je objekt 
továrny Kimberly – Clark, který je portá-
lem při příjezdu do Jaroměře od Hradce 
Králové. Dvě stě metrů dlouhá fasáda 
této moderní industriální architektury  
vytvořila nový dojem při vjezdu do měs-
ta. Ale z hlediska významu jsou to pro 
mě zcela srovnatelné věci. 
M.J. Věnujeme se i interiérům, kde často 
jdeme až do toho nejjemnějšího detailu. 
Realizovali jsme například i  liturgický 
mobiliář v kostele Sv. Vavřince na  cen-
trálním náchodském náměstí. Vždy se 
v ATELIERU TSUNAMI snažíme dělat 
dobrou architekturu, od toho velkého, až 
po to nejmenší měřítko.  
 Děkuji za rozhovor

Mirek Brát 
(vizualizace ATELIER TSUNAMI)

Na téma: Architektura nové  hronovské radnice
Motto: Architektura je stav ducha, ne povolání. 
Le Corbusier (švýcarský architekt a urbanista)

V  nedávné době byla podepsána smlouva mezi hronovskou samosprávou 
a  ATELIEREM TSUNAMI s.r.o. Náchod na  vypracování projektové doku-
mentace k objektu nové hronovské radnice. Architektonická studie  umisťuje 
moderní    radniční budovu  do  sousedství neoklasicistního Jiráskova  divadla 
na hronovském centrálním náměstí. Jak se architektům pracovalo na studii 
nové hronovské radnice? Jakými cestami je nutné projít, než se myšlenka pro-
mění v hmotu stavby  a vyplní veřejný prostor? Na tyto otázky jsme hledali 
odpovědi při rozhovoru s Ing. arch. Alešem Krtičkou a   Ing. arch. Michalem 
Ježkem z náchodského ATELIERU TSUNAMI.  

ATELIER TSUNAMI s.r.o, 
Náchod, Palachova 1742

ATELIER TSUNAMI s.r.o, Brno, 
Gorkého 66/17

WWW.ATSUNAMI.CZ
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Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

PŘIJMEME DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU

PROVOZOVNA NÁCHOD/BROUMOV

AUTOMECHANIK
LAKÝRNÍK
AUTOELEKTRIKÁŘ
POŽADUJEME: 
•  Praxe v oboru
•  Bezúhonnost
•  Flexibilita

NABÍZÍME: 
•  Adekvátní platové ohodnocení
•  Zázemí stabilní společnosti
•  Slušný přístup

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

Firma Silniční práce 

Kočnar, s.r.o. 
Náchod

Přijme: řidiče skupiny C

Nabízíme: slušné jednání
dobré platební podmínky
pět týdnů dovolené

Kontakt: 604 259 816

Email: kocnar@kocnar.cz

Pasáž Magnum, 2. patro
Kamenice 113    
Náchod

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

Oblastní ředitelství Náchod

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

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
605 987 540
725 317 668
603 500 339
731 915 130

OBCHOD ALENK.CZ
PŘIJME PRODAVAČKU

Otevírací doba
 po – pá 8 – 18 hod.
So – ne  8 – 17 hod.

Informace na provozovně
 v pokladně

Plhovská 1098, Náchod

Až se léto zeptá, co jste dělali 
v  zimě? Včas přihlásili vaše rato-
lesti do  letního příměstského tá-
bora Hrátky na  kolečkách! Jedná 
se o  všesportovní tábor in-line 
bruslení – pro začátečníky i  po-
kročilé. Probíhat bude v ZŠ TGM 
Náchod od  7.30 do  16.30 hod. 
v termínech 11.-15. července, 25.-
29. července a  8.–12. srpna 2016. 
Je určen pro děti od 5 do 14-ti let 
věku . Objednávky a  další infor-
mace získáte na kontaktech: diplo-
movaná trenérka Jana Paslerová, 
e- mail: jana.paslerova@seznam.cz, 
tel. 606  616  864, www.facebook.
com/janapaslerovatrener

Hrátky na kolečkách Oddíl stolního tenisu Sokol Česká Skalice pořádá 
v sobotu 12. března 2016 již tradiční přebor 
Neregistrovaných hráčů stolního tenisu.
dvouhra muži, ženy a dle časových možností i čtyřhry
Přihlášky e-mailem na adresu s.prosa@email.cz nebo tel. 603 207 674
prezentace od 8.00 do 8.20hodin, zahájení v 8.30 hod.
Systém turnaje: bude určen podle počtu zúčastněných
srdečně zvou pořadatelé

Mléčný bar Itálie
po – pá 6,30 – 16,00

Snídaně - svačiny - obědy
Teplá jídla - lahůdky - zákusky
Domácí kuchyně
Jídlo do krabičky s sebou
Nabízíme výrobu studených 
obložených mís, dorty na zakázku

Mléčný bar Itálie            
Náchod, Kamenice

NOVĚ !!!
LEHKÁ ZELENINOVÁ JÍDLA
VEGETARIÁNSKÁ KUCHYNĚ

KVALITNÍ STÁČENÁ VÍNA
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* Hledám přítelkyni nekuřačku 
ve  věku 39-47 let, která má ráda děti 
a procházky přírodou. Náchod a okolí.
Tel. :606 539 763

* Sportovně založený, zajištěný, 173 cm, 
rok výroby 1957, biologický věk mínus 10 
let, hledá přitažlivou a pozitivní ženu do 53 
let. TEL.: 797 997 311
* 60 letý inv. důchodce (stomik) by si přál 
poznat - potkat ženu stejného osudu. Tel. 
724 304 226

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

* Pronajmu slušným lidem byty o  veli-
kosti 1+KK - 2+1 v  Hronově, ulice Hu-
sova. Byty jsou ve  slušném stavu s  novou 
kuchyňskou linkou. Nájemné v  závislosti 
na  velikosti bytu. Kauce ve  výši jednoho 
nájmu dopředu. Tel. 732 180 081
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě (sídliště 
u  nemocnice). Pěkný slunný, čistý, v  7.
NP s krásným výhledem. Zatepleno, nová 
okna, min. energ. nároky. Tel.: 777 133 122, 
RK nevolat!
* Pronajmu garsonku v Náchodě u Rube-
ny. Povinná kauce. Romové vítáni. Trvalý 
pobyt. TEL.: 608 86 98 85
* Prodám/pronajmu byt 2+1 v Náchodě, 
61 m2. Tel. 776 778 355
* Sháním pronájem bytu 1+1 v Náchodě. 
Pokud možno s balkónem/lodžií. Cena se 
vším, okolo 6000,-Kč měsíčně. Spěchá. Tel: 
776 615 361 RK NEVOLAT!
* 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 nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 37 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. 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 vlast-
nictví v  Novém Městě nad Metují v  Ha-
vlíčkově ulici. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nové rozvody el., 
nová koupelna. Tel. 777 602 884 , RK nevo-
lat. Cena: 1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v  osobním 
vlastnictví v  Náchodě v  Kladské uli-
ci. Před rekonstrukcí. Výměra bytu 65 
m2. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena: 
850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1 v OV , Náchod Pražská 
u Slavie , dům po rekonstrukci, zateplený 
, plastová okna. Cena 750 000,- Info. na tel. 
775 047 538
* Pronajmu zděný byt 2+kk ve  Vel-
kém Poříčí. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nová koupelna, 
nová kuchyň. Výměra bytu 32 m2. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 4 500,- Kč/
měs.+ sl.
* Pronajmu garsonku 1+kk Nové Město n. 
M. , 4P-výtah, cena dohodou. Tel. 608 223 669
* Pronajmu zděný byt 2+1 ve  Velkém 
Poříčí. Po  rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nová koupelna, nová ku-
chyň. Výměra bytu 45 m2. Tel. 777 602 884 , 
RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/měs.+ sl.
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě - na sídli-
šti U NEMOCNICE. Nájemné 4000,-Kč + 
poplatky. Tel. 721 84 64 64
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 
v  České Skalici 44,52 m2 - po  rekon-
strukci, nové podlahy a  okna, minim. 
náklady na vytápění, 2 pokoje, WC, kou-
pelna, komora, součástí bytu kuchyň. 
linka a sporák, sklep, parkování ve dvoře. 
Nájem 3500,-Kč + záloha na  poplatky + 
energie. TEL.: 606 74 60 60
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově, část.vy-
bavený, volný od  dubna, nájem 6000,-Kč 
vč.energií. TEL.:736 768 620

* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fitcentrum 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

* Prodej palivového dřeva 550,-Kč/m3 
i s dovozem, s vlast.dovozem 480,-Kč/
m3. TEL.:702 611 187

* Prodám prase - cena 43 Kč/kg, volejte 
606 056 547
* Prodám palivové dříví - syrové (olše). 
Černčice a okolí. TEL.:776 327 208
* Prodám pánské kolo Favorit 800,-Kč 
a  rohovou sedací soupravu za  3900,-Kč. 
Tel.774 555 344
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám bubnovou sekačku na  vy-
sokou trávu. Málo používaná. TEL.: 
608 749 039
* Prodám litinová kamna na  uhlí i  dře-
vo (š.53 cm, hl. 35 cm) v  dobrém stavu. 
Vhodná na chalupu, možno na nich vařit- 
Cena dohodou. TEL.:603 374 471
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, pšenice - 
400,- Kč/q, ,oves - 400,- Kč, našrotovat 
+ 50 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč. Ko-
courek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím řády a vyznamenání, též socia-
listické. Tel. 608 420 808
* Koupím LEVNĚ trubkové a HAKI leše-
ní. TEL.: 776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, vybavení čer-
né komory, staré fotogra�e, reklamní 
fotogra�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, obra-
zy, porcelán, vše staré. V případě zájmu 
vyklidím Vaši nemovitost. Dobře zapla-
tím. 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 poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoapará-
ty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vyhodí-
te, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj.papírový materiál, 
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

* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plho-
vě. Nájem 3000,-Kč + energie 2500,-Kč. 
Kauce nutná. TEL.:734 824 759
* Starší důchodkyně hledá dlouhodo-
bý pronájem garsonky nebo bytu 1+kk 
v  Náchodě, blízko centra v  domě s  výta-
hem. Nízké náklady na bydlení. Slušné jed-
nání. TEL.:720 642 300
* Prodám garzonku v  Náchodě Bělovsi, 
nové jádro, dům je zateplený, plast. okna. 
Tel. 602 48 11 71
* Prodám byt 1+1 v OV. V Náchodě - Pl-
hově. Se spolehlivým nájemníkem. RK ne-
volat! Tel. 602 117 021
* Pronajmu byt 2+1 v  Hronově. TEL.: 
608 11 00 41
* Prodám družstevní byt v  České Skali-
ci, 1. podlaží, plocha 54 m2, klidné místo 
v  blízkosti centra, klasická cihlová vý-
stavba. Byt je kompletně zrekonstruován. 
Cena Kč 980 tisíc Kč. V  případě rychlé-
ho jednání je možná cena dohodou. Tel. 
736 105 753
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě - Na  Ha-
mrech, v  O.V., 3. patro, RK nevolat! Tel. 
777 581 452

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

* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V  NÁCHODĚ. Nabízíme k  prodeji nad-
standardní družstevní byty v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém bytovém domě Dis-
pozice 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 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

* Prodám obytný dům, byty 2+1,2+1,2+0. 
Zahrada 100m2. Lze i pro podnikání. Ná-
chod Br.Čapků. Tel. 606 474 065
* V Náchodě a okolí sháním domek nebo 
byt 3 + 1, možno též trvale obyvatelnou 
chalupu. Tel.:608 245 634
* Prodám garáž v Úvozu mezi horní a dol-
ní nem. V Náchodě. TEL.: 608 749 039
* Prodám stavební pozemek s protékají-
cím potokem, možnost zhotovení rybní-
ku, 2500 m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. Asfaltová cesta až na pozemek.Cena 
990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

* Pronajmu prodejnu v  Náchodě 
na  Masarykově náměstí, 60 + 40 m2. 
Tel. 608 730 881

* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 
40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* RNDr., CSc., doučuje matematiku (stř. 
škola, I.r. VŠ) a angličtinu. Centrum Ná-
choda. TEL.: 602 436 856.
* 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 
souprav. TEL.:737 564 496

* Nabízím zednické práce a různé jiné 
řemeslnické práce. TEL.: 702 611 187

* Hledám hlídání po  celý den nebo 
venčení psa, v Novém Městě nad Me-
tují nebo v  Náchodě. (přátelská fena 
zlatého retrívra). Tel.724 13 74 75

* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu ,sklep 
,hospodářské stavení atd. Nemovitost 
tím připravíme kompletně k  prodeji či 
rekonstrukci.Individuální přístup ke  ka-
ždému zákazníkovi vždy až na  místě Tel.: 
777 200 126

* Škoda 1000MB - koupím díly na reno-
vaci - prahy,blatníky, světla, nabídněte 
na tel. 774 892 694

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

VODA CZ SERVICE s.r.o.
Provozovna: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

Hledá: Zaměstnance pro 
obsluhu vodovodů a kanalizací
Vzdělání min.: výuční list
Praxe: údržba strojů a zařízení, popř. zámečnické práce
Požadavky: samostatnost, řidičský průkaz skupiny B
Nástupní plat: 25000.-Kč hrubého + bonusy, telefon, služební automobil
Lokalita: Hořenice
Kontakt: Hylský Pavel 739 618 770, email: hylský@vodaczservice.com

NÁCHODSKO
776 353 038

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

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

 TEL.: 722 907 510

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

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

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

Vás zve na 
JARNÍ HODY

Drůbeží  hody - 4. - 6. 3. 
Vepřové hody - 11. – 13. 3.
Zvěřinové hody - 19. - 20. 3.

Tel. 777 225 812

Hotel Holzbecher
Ve Zlíči u České Skalice

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů a ovocných stromů
- 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

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Zednické a obkladačské práce + opravy

Josef Čáp 602 380 709

Přijmu

ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU
POKOJSKOU
Pracoviště Hronov

Nástup od 1.6.2016
Tel. 777 767 980
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Borsovo 
energetické
okénko 119.

(pi)

Vážení a milí čtenáři,
protože okolo připravovaného zvý-
šení plateb za  distribuci elektřiny je 
mnoho mýtů, polopravd a i lží, které 
bohužel nevyjasnila ani debata v ČT 
se zástupci distributorů a  ERÚ, tak 
pro Vás máme na našich pobočkách 
připravenu novou odbornou služ-
bu našeho  programu ENERGIE ZE 
SOUSEDSTVÍ  – „ Výpočet platby 
na podporované zdroje elektřiny dle 
návrhu ERÚ“ a to jak na stávající stav 
/ 2016 /, tak i možný scénář po zruše-
ní cenového stropu. ZDARMA !
Myslím, že budete velmi nemile pře-
kvapeni, že částky objevující se v tis-
ku, televizi, které nás spotřebitele 
bude v  blízké budoucnosti stát tato 
„podpora obnovitelných zdrojů“ jsou 
hodně a hodně podhodnocené…..
Tato služba na  našich pobočkách je 
zdarma nejen pro naše stálé  zákazní-
ky, kteří výpočet dostanou automatic-
ky k cenovým dodatkům na rok 2017, 
tzn. při každoročním servisu, ale pro 
každého , i  když máte jiného doda-
vatele elektřiny. NUTNO PŘINÉST 
sebou k nám  na pobočku co „nejčer-
stvější“ , nejlépe poslední vyúčtování 
za elektřinu.
V  této souvislosti je znovu aktuální 
otázka zda šetřit nejen na  spotřebě 
elektřiny, ale i  za  platby za  silovou 
elektřinu nebo i za platby Vámi spo-
třebovaného plynu ? Právě při pohle-
du na  Váš výpočet připravovaných  
plateb na  podporované zdroje elek-
třiny, které jsme Vám v našich poboč-
kách připraveni zdarma poskytnout, 
bude Vaše odpověď zcela jistě ANO.
 Určitě dospějete k názoru, že je nutné 

hledat takového dodavatele elektřiny 
a plynu, který nejen dlouhodobě /tzn. 
nejen při podpisu smlouvy / drží ceny 
elektřiny i  plynu na  špičkově nízké 
úrovni, každoročně zajišťuje řád-
ný cenový servis pro své zákazníky 
na  svých „kamenných“ pobočkách, 
pravidelně informuje o  změnách 
a trendech na energetickém trhu, ale 
zajistí Vám prostřednictvím Vašich 
velmi rychle návratných drobných 
investic /např.  LED žárovky a  LED 
osvětlení /i  snižování Vaší spotřeby 
energií a to nejen u Vás doma, ale tře-
ba i ve Vašich �rmách…..
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředitele spo-
lečnost Armex Energy a.s.
Ing. Jana Nesměráka, kancelář 
Husovo náměstí 22, Česká Skalice 
Tel: 731 508 654, 
e-mail: michal.bors@armexenergy.cz, 
vedoucí kanceláře D. Nováková, 
dana.novakova@armexenergy.cz,
tel. 730 897 101
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  NÁCHOD, tel. 491 204 001 : 
I.TOMANOVÁ 702 173 037, 
M.Hofmanová 607 007 927,
J.Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Horská 634,  TRUTNOV, tel. 491 204 002
V. Fischerová  727 811 397  , 
J. Lehutová 604 642 734
Email: veronika.�scherova@armexenergy.cz 
Pobočka Armex Energy, a.s., Havlíčkova 
1496, RYCHNOV nad Kněžnou, 
tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.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

• 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

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
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

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

Firma 
KOVAP Náchod, s.r.o.,

Doly 180, Nový Hrádek

hledá do trvalého pracovního poměru 
dva pracovníky - na pozici:

 NÁSTROJAŘ 
A OBRÁBĚČ KOVU. 

Dobré pracovní podmínky, bene�ty.

Kontakt: 776 689 371, www.kovap.net

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 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 

Hotel Holzbecher
Ve Zlíči u České Skalice

Přijme 
ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU

Vyučení v  oboru není podmínkou, 
podmínkou praxe v  oboru min. 2 
roky, znalost jazyků vítána, příjem-
né  slušné vystupování, komunika-
tivnost, trestní bezúhonnost, zájem 
o stálou práci v hotelu. Práce na tur-
nusy.Vhodné i pro absolventy, stálý 
pracovní poměr, s adeptem počítá-
me  na funkci vrchní ho číšníka.

Tel. 777 225 812

Tělovýchovná jednota Sokol 
ve STARKOČI

Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
který se koná v neděli 6. března 2016 

od 13.30 hodin v sokolovně 
ve STARKOČI

Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno 
- Vstup dobrovolný

K tanci a poslechu bude hrát 
reprodukovaná hudba

Připravena je tradiční soutěž o nejlepší 
masku, pro větší a menší děti

velké množství soutěží všeho druhu 
a závěrečná dětská tombola!

Každé dítě do 14 let obdrží zdarma 
malé občerstvení!

Programátory
Náplň práce: 
· vývoj software pro elektronické lékař-

ské přístroje spolupráce s testery

Požadujeme:
· schopnost podílet se na rozsáhlejších 

projektech
· znalost vývojového prostředí Delphi 

výhodou
· analytické schopnosti
· obecný přehled v IT
· svědomitost a odpovědnost

Nabízíme:
· zajímavou práci na vývoji zdravotnic-

kých přístrojů
· nadstandardní �nanční ohodnocení
· práci v nově zrekonstruovaných pro-

storech v centru města
· příjemnou pracovní atmosféru

Snahu učit se nové věci...

Vývojáře HW
Náplň práce:
· vývoj hardware elektronických lékař-

ských přístrojů
· součinnost při tvorbě technické 

dokumentace

Požadujeme:
· obecný přehled v číslicové technice, 

znalost analogové techniky výhodou 
VŠ, resp. SŠ vzdělání

· znalost programování hradlových polí 
výhodou

· svědomitost a odpovědnost

Nabízíme:
· zajímavou práci na vývoji zdravotnic-

kých přístrojů
· nadstandardní �nanční ohodnocení
· práci v nově zrekonstruovaných pro-

storech v centru města
· příjemnou pracovní atmosféru

Snahu učit se nové věci...

Testery SW
Náplň práce:
· testování nově vytvořených části 

software
· evidence změn a součinnost při tvorbě 

technické dokumentace

Požadujeme:
· obecný přehled v informačních tech-

nologiích
· ochota rychle se orientovat v novém 

oboru
· svědomitost a odpovědnost

Nabízíme:
· zajímavou práci na vývoji zdravotnic-

kých přístrojů
· odpovídající �nanční ohodnocení
· práci v nově zrekonstruovaných pro-

storech v centru města
· příjemnou pracovní atmosféru

Snahu učit se nové věci...

Programátor PHP
· výbornou znalost PHP a správy data-

bází MySQL
· analytické schopnosti
· obecný přehled v IT
· svědomitost a odpovědnost

Nabízíme:
· zajímavou práci na vývoji zdravotnic-

kých přístrojů
· nadstandardní �nanční ohodnocení
· práci v nově zrekonstruovaných pro-

storech v centru města
· příjemnou pracovní atmosféru

Snahu učit se nové věci...

Výrobce zdravotnických přístrojů hledá
do svého vývojového týmu nové kolegy

KONTAKT:
Trojtl Jaroslav, 
tel. 491481298, 
osobni@alien.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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„Nebytový prostor“

Město Nové Město nad Metují
pronajme prostor pro podnikání (119 m2)

Objekt čp. 36, ul. T. G. Masaryka, přízemí
(vchod z hlavní třídy T.G.Masaryka)

Minimální nabídková cena 950 Kč/m2/rok
Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Nájem od 01. 04. 2016 (dohoda možná)

Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce
Města Nové Město nad Metují www.novemestonm.cz,
(sekce ROZVOJ MĚSTA A ÚZEMÍ, oddíl PRODEJE A PRONÁJMY MAJETKU MĚSTA)
nebo na tel: 777 752 426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnet eu s.r.o. Mělčany 38, Dobruška 

Rozšiřujeme kolektiv o

REFERENT ZÁKAZNICKÉHO    
CENTRA

Náplň práce: 
 Zpracování příchozích hovorů, informační a 

zákaznické linky, objednávkové linky, 
dotazníkové akce, průzkum trhu 

 Práce s PC - aktualizace a editace údajů, 
internet, e-mailová komunikace 

Požadujeme: 
 vhodné pro OZP/OZZ/absolventy  
 SŠ vzdělání (není podmínkou) 
 dobré komunikační schopnosti 
 uživatelskou znalost práce na PC 

Nabízíme:
 zkrácenou 5 hodinovou pracovní dobu   

(8.00 – 13.00, 13.00 – 18.00),  
 práci v klidném a čistém prostředí, školení 

obchodních dovedností, profesní růst 
 Mzda od 8 tis.Kč/5 hod. 
 pracoviště Mělčany u Dobrušky 
 možnost zajištění dopravy z Náchoda  

----------------------------------------------------------------------  
V případě Vašeho zájmu volejte, nebo zašlete e-mailem svůj profesní  

životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe. 

       Linnet eu s.r.o.              Tel: 774 705 824  
Mělčany 38, Dobruška   galbova@linnet-eu.cz 

 

 

We  are  the  Czech  based  company  belonging  to  the  global  acting  Savio  Group,  Italy,  which  is  a  leading 
manufacturer  and marketer  of  textile machinery,  operating worldwide.  Saviotechnics  is  focusing  on  developing 
products, producing parts, components and complete assembly groups for textile machines.  

To build up further capacities in R&D, Saviotechnics opens free development perspectives for following positions: 

Product Development Engineer – Mechanical (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

Textile Engineer (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  in  mechanical  engineering,  or 
comparable knowledge with experience 

 3+  years  of  experience  in  development  of 
industrial goods/capital equipment 

 Experience  of  cost  oriented  development 
approach (value analyze)  

 Skilled in 3D‐CAD Systems (Solid edge), MS office 
 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Design of components and complete assemblies 
 Preparation of risk analysis and define/execute 

action 
 Independent calculation to achieve given cost  
 Preparation and updating of production 

document  
 Support of sourcing procurement process 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Elaboration, monitoring of customized solutions 
 Support and training for sales/service/customers 
 Adoption of specific individual projects in terms, 

evaluation of field trials 
 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  University  studies  of  textile 
engineering,  or  comparable  knowledge  with 
experience in textile technology 

 Ideally first professional experience in the 
spinning or fiber preparation technology, project 
management skills  

 Analytical and technical skills, understanding of 
customer needs 

 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

We offer for both positions 

 A high degree of design freedom of your own job profile, exciting challenge to be a part of an international 
and multidisciplinary teams of experts and product development team 

 Attractive salary conditions, performance oriented benefit plan, 5 weeks of vacation, English courses, … 

Contact    michal.hronek@saviotechnics.com   vaclav.fiala@saviotechnics.com 

      +420 724 046 581      +420 728 539 037 

             Saviotechnics s.r.o., Lhota 261, 549 41 Červený Kostelec 

 

 

We  are  the  Czech  based  company  belonging  to  the  global  acting  Savio  Group,  Italy,  which  is  a  leading 
manufacturer  and marketer  of  textile machinery,  operating worldwide.  Saviotechnics  is  focusing  on  developing 
products, producing parts, components and complete assembly groups for textile machines.  

To build up further capacities in R&D, Saviotechnics opens free development perspectives for following positions: 

Product Development Engineer – Mechanical (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

Textile Engineer (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  in  mechanical  engineering,  or 
comparable knowledge with experience 

 3+  years  of  experience  in  development  of 
industrial goods/capital equipment 

 Experience  of  cost  oriented  development 
approach (value analyze)  

 Skilled in 3D‐CAD Systems (Solid edge), MS office 
 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Design of components and complete assemblies 
 Preparation of risk analysis and define/execute 

action 
 Independent calculation to achieve given cost  
 Preparation and updating of production 

document  
 Support of sourcing procurement process 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Elaboration, monitoring of customized solutions 
 Support and training for sales/service/customers 
 Adoption of specific individual projects in terms, 

evaluation of field trials 
 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  University  studies  of  textile 
engineering,  or  comparable  knowledge  with 
experience in textile technology 

 Ideally first professional experience in the 
spinning or fiber preparation technology, project 
management skills  

 Analytical and technical skills, understanding of 
customer needs 

 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

We offer for both positions 

 A high degree of design freedom of your own job profile, exciting challenge to be a part of an international 
and multidisciplinary teams of experts and product development team 

 Attractive salary conditions, performance oriented benefit plan, 5 weeks of vacation, English courses, … 

Contact    michal.hronek@saviotechnics.com   vaclav.fiala@saviotechnics.com 

      +420 724 046 581      +420 728 539 037 

             Saviotechnics s.r.o., Lhota 261, 549 41 Červený Kostelec 

stavební bytové družstvo
náchod

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

sbd náchod, Parkány 311, 547 01 náchod www.sbdnachod.cz

KoMPLeXní 
sPrÁva

   

* 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

Pronájem garáže v centru N.M.n.Met.
Pronájem garáže 
v centru N.Města 
n.Met. Velká garáž 
(60 m2) s montážní já-
mou. Parkování až pro 
3 osobní auta nebo 
ke skladování.
180402 cena: 1-3.000,-Kč/měsíc

Komerční objekt v Machově u Hronova
Budova o zast. pl. 
680 m2 po část.
modernizaci, plast.  
okna, zatepl. nová 
střecha.., s bytem 
a kancelářemi, poze-
mek 895 m2.
180535 cena: 2.800.000,- Kč

Chalupa ve Slavoňově u N. Města n/M
Chalupa po rekon-
strukci (nová koupel-
na, okna, nový štít..), 
s pozemkem 451 m2, 
velká půda k vestav-
bě, stodola..   
 
180598 cena: 690.000,-Kč

Výrobní a skladovací objekt, N. Město n/Met.
Budovy (zast. 624 m2) 
poblíž centra u hl.ko-
munikace,  poz.celkem 
1.817 m2. Hl. budova 
truhlárna se zázemím 
(160 m2)+sklad. pro-
story (133 m2)
180583 cena: 2.900.000,-Kč

Novější RD ve Starostíně u Meziměstí
V 1 NP dříve pro-
dejna, nyní možnost 
bytu 1+1 s novým 
krbem + WC, 2 NP 
byt 2+1 s  koupel-
nou a WC, velký 
sklad (garáž)
180610 cena: 890.000,-Kč

Dvougener.RD v krásné lokalitě,N. Město n/M
Dům se dvěma byty 
4+kk ve velmi klidné 
části, plast.okna, 
vel. terasa, balkon, 
garáže pro 3 auta,  
slunný pozemek, 
skleník..  
180599 cena: 3.290.000,-Kč

>

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 Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
Víkendy s náchodskými pivními speciály, 
točíme Weizenbier a Polotmavou 13°

Nákládaný hermelín, marinovaný bůček,
 domácí chipsy…

VOLEJTE TEL: 608 824 331
www.elkohotel.cz

Squash centrum Náchod
Tel.: 602 886 577 házenkářská hala – Hamra


