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červen 1942 -Končiny u Č. Kostelce, 

poslední boj parašutisty J. Potůčka 

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

ZDARMA

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

další...

+420 606 645 123 Palackého 920

BONUS

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

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

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

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

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

SLEVY 15 %

 COLEMAN

HRONOV
albisport

AKCE za íná 30. kv tna a trvá do 14. ervna 
v prodejn  v Hronov , tel.: 491 482 639

nEnEjllevvněněněJššíí V ČČRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

AKCE začíná 10. června a trvá do 30. června
v prodejně v Hronově, tel.: 491 482 639

Podlahy

Vinyl  PVC

Laminát

Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501

Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat 
na nedělní odpoledne dne 26.červ-
na 2016 od  12:30 hodin do  areálu 
sokolovny v Novém Městě nad Me-

tují, kde se uskuteční Velká cena 
Nového Města nad Metují v athén-
ském šplhu. Hlavní závod začne 
ve14 hodin.

ATHÉNSKÝ ŠPLH

Více informací o pozici najdete na www.levelna.com/cz/java-developer.htm
V případě Vašeho zájmu o práci u nás nám napište na email: jobs@level.systems

Jaké jsou naše požadavky

LEVEL, s.r.o.  Náchod hledá nové spolupracovníky 

JAVA Developer 

Co Vás čeká

V rámci vzpomínky na výročí prusko - rakouské války v roce 1866 se v na-
šem regionu konaly vzpomínkové akce, na  kterých v  plném lesku zazáři-
li  zejména příslušníci spolků vojenské historie. Právě jejich účast dala ná-
vštěvníkům   pietních aktů i dynamických historických rekonstrukcí pocítit 
autenticitu časů minulých, kdy v našem okolí duněla děla, hvízdaly kulky 
a životy tisícovek mužů  pohltil nenasytný moloch války.  foto Z.Majer

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.)

 Ofi ciální internetové stránky měs-
ta Broumova jsou v  poslední době 
velmi úspěšné v  soutěži Zlatý erb. 
Vysokou kvalitu potvrzují i  řadou  
inovací a doplňkových služeb pro ná-
vštěvníky webu. Poslední novinkou 
je například sekce Dotazy a  náměty, 
kde mohou lidé pokládat otázky, při-
pomínky, sdělovat nápady atd. Brou-
movská radnice uvádí, že odpovědi 
a  reakce na  dotazy budou zpracová-
ny v řádech několika dnů. Pro službu 
Dotazy a náměty je k dispozici i spe-
ciální elektronický formulář.  

Novinka na webu

Ještě do 14.července 2016 můžete na-
vštívit Městskou knihovnu v Nácho-
dě . V  jejich prostorách ve  vstupní 
hale a ve studovně v 2.patře probíhá 
výstava obrazů Jiřího Kollerta čl.A-
MAGu – olejomalby, krajina a zátiší 
a  tvorby Hany Koblížkové – Šálové  
členky AMAGu  - městské scenérie, 
květiny, abstraktní pohledy, studijní 
práce.

Výstava v městské 

knihovně
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VZPOMÍNKA
Dne 20.června 2016 uplynulo 20 let,  

kdy nás navždy opustila 

paní Olga Hrudíková z Náchoda.
Kdo jste ji  znali, vzpomeňte s námi.     

 Syn s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 22.6.2016 uplynul jeden smutný rok, kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, táta, dědeček a pradědeček, 

pan Stanislav Macháně z Náchoda.
 Stále vzpomíná rodina

VZPOMÍNÁME
 Dne 25.června 2016 uplynou dva smutné roky, kdy 

nás navždy opustil náš
 drahý manžel, tatínek a dědeček,

 pan Josef Kučera z Velkého Poříčí.
Vzpomínáme celá rodina

VZPOMÍNKA
Dne 4.července 2016

 by oslavil  70. narozeniny 

pan Pavel Sedlák.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi
Manželka Anna a dcery Zuzka, 

Patra a Ivana s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2016 uplyne pět smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomíná rodina.

Dvě tříčlenné soutěžní hlídky žáků Základní školy a Mateřská školy J. Zema-
na, Náchod předvedly ve čtvrtek 2. 6. 2016 své znalosti a dovednosti v krajském 
kole soutěže Mladý zdravotník ČČK, které se konalo na Speciální základní škole 
v Úpici. Soutěžilo 18 hlídek z celého kraje. Hlídka z Náchoda ve složení Aleš 
Kadlec, Anna Šándorová a Karolína Heüchelová se umístila na pěkném 8. místě.
Za Základní školu a Mateřskou školu, Náchod, Jiráskova 461 Zdeňka Říhová, 
učitelka.

Mladý zdravotník ČČK

Chtěl bych poděkovat rychlé záchran-
né službě, primáři MUDr.  Miroslavu 
Škodovi a ostatním lékařům z neurolo-
gie JIP Náchod, všem sestřičkám za mi-
mořádnou profesionální práci a všem 
ostatním příslušného oddělení při mé 
hospitalizaci v květnu letošního roku.
 S poděkováním Josef Šedivý, Náchod

Poděkování

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františ-
ku, ulice V Aleji. Největší předností nemovitosti 
je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné 
blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.                                 Cena: 2 690 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou v Červeném Kostelci, dvě podlaží, podsklepený ............................ 1 750 000,- Kč

 Kdo zahlédl plakátek či pozvánku 
s titulkem Myslimír po horách krko-
nošských putující,  nebude z ní mož-
ná moc chytrý. Je to však původní ti-
tulek prvního českého krkonošského 
cestopisu, který napsal v  roce 1824 
katolický kněz a historiograf Nácho-
da Josef Myslimír Ludvík.   Svou ces-
tu i dojmy popsal podrobně v textu, 
který tehdy otiskl časopis Čechoslav 

(1824). Letos, po  téměř dvou stole-
tích, vychází text knižně v  liberec-
kém nakladatelství Bor dr. Evy Kou-
delkové. Knížka bude prezentována 
na literárně hudebním večeru v ma-
lém sále městského divadla v Nácho-
dě v pondělí 27. června od 19 hodin.
Hudební část večera zajišťuje skupina 
6NaChodníku.
 (AF) redakčně kráceno

Pozvání pro milovníky Krkonoš

Vzdělávání dětí se speciálními vý-
chovnými potřebami v Česku je rea-
lizováno jednak v soustavě škol a za-
řízení, částečně i ve specializovaných 
institucích. V  Náchodě působí Zá-
kladní škola  a Mateřská škola Josefa 
Zemana (pojmenovaná po zakladate-
li speciální pedagogiky Josefu Zema-
novi, který v  letech 1887 – 1909 pů-
sobil na náchodských školách) . Jedná 
se o  příspěvkovou organizaci Králo-
véhradeckého kraje.  „Jsem přesvěd-
čen, že  toto kvalitní vzdělávací zaří-
zení lze vnímat v obecném kontextu 
jako součást nabídky náchodských 
základních a mateřských škol, byť sa-
mozřejmě město není zřizovatelem 
této školy. Je dobře, že takovou školu 
v katastru města máme, protože dává 
rodičům na výběr (v případě, že jejich 
dítě má speciální výchovné potřeby), 
zda pro něho zvolí jednu z našich zá-

kladních škol  v duchu integrace – in-
kluze nebo zda se rozhodnou pro tuto 

speciální školu.“  říká místostarosta 
Náchoda Miroslav Brát.  

Speciální školství v Náchodě – odkaz Josefa Zemana

Ředitel Speciální školy J. Zemana   Ing. Ivo Feistauer (držitel ocenění Ná-
chodský pedagog roku 2010)  vysvětluje místostarostovi Miroslavu Brátovi  
historii náchodského speciálního školství. 

Rád bych touto cestou poděkoval 
dobrovolným hasičům z Náchoda 
a  profesionálnímu Záchrannému 
hasičskému sboru z Velkého Poříčí 
za  vstřícný a  profesionální zásah 
v Riegrově ulici v Náchodě.

  Pavel Vítek, Náchod

Poděkování 

ABONENTNÍ CYKLUS KLUB MLADÉHO DIVÁKA

SEZÓNA 2016/17
 www.beraneknachod.cz

15. LISTOPADU 2016
Božena Němcová 

- Neumím jinak, než láskou
Hrají:Tatiana Vilhelmová, Aleš Pro-

cházka,  Tomáš Pavelka
Hudební spolupráce: Emil Viklický

Režijní spolupráce: 
Viktorie Čermáková

Byla mučednicí lásky. Hořela pro 
ni - neuměla jinak, než láskou - ale 

nepotkala ji. 

PROSINEC 2016
Braňo Holiček a kol.: #jsi_user

Studio Ypsilon
Režie: Braňo Holiček

Hrají: Petr Vršek, Daniel Šváb, Petr 
Hojer, Mikuláš Čížek a Mariana 

Čížková j. h.
Duševně nemocný člověk, neschopný 
běžného života mezi lidmi, kterému 
internet nahrazoval sociální kontakt.

LEDEN 2017
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel 

Singer: Souborné dílo Williama Shake-
speara ve 120 minutách

Divadlo v Dlouhé
Režie kolektiv a Jan Borna

Hrají: Jan Vodráček, Miroslav Tábor-
ský a Martin Matejka  

Život a dílo Williama Shakespeara 
pouze ve 120 minutách, a jestli vám to 
připadá nemožné, přijďte se podívat. 

ÚNOR 2017
Jiří Ondra: KRYL 

- Zmrdtvýchvstání zažít
Divadlo D21

Každý máme svého Kryla
Režie: Jiří Ondra

Hrají:  Hana Mathauserová, Michal 
Dudek, Jiří Panzner j. h., Richard 

Fiala j. h., Anita Krausová j. h. 
Lidé, a snad i mladí, pravděpo-

dobně písničky Karla Kryla znají. 
Chápou však pravý význam jeho 

textů?

BŘEZEN 2017
Dodo Gombár, Roman Sikora, 

Roman Holý: Popeláři
Švandovo divadlo

Režie: Dodo Gombár
Hrají: Tomáš Červinek, Patrik 
Děrgel, Tomáš Pavelka, Robert 
Jašków, Miroslav Hruška, Klára 

Cibulková, Andrea Buršová, Réka 
Derzsi, Marta Dancingerová, 

Adam Vacula, Blanka Popková, 
Filip Marhoul  

Původní český muzikál v rytmu 
funky s hudbou Romana Holého, 
vypráví příběh, jaký by chtěl zažít 
každý chlap, který toužil být jako 

malý kluk popelářem

CENY ABONENTEK PRO 
DIVADELNÍ SEZÓNU 2016 - 2017

I. kategorie .........................900,-Kč
II. kategorie.........................800,-Kč
III. kategorie .......................700,-Kč

SLEVY
Studentská individuální - 80 Kč

Studentská skupinová - 160 Kč z každé 
abonentky,  při zakoupení min. 4 ks 

Způsob prodeje abonentních průkazů:
Prodej abonentek bude zahájen 13. 6. 

a potrvá do 19. 10. 2016 
Prodej bude probíhat v Městském 
informačním centru v Náchodě.

 
Rezervaci abonentek lze

 uskutečnit telefonicky (491 426 060) 
nebo písemně na adrese Městské in-

formační centrum, Masarykovo nám. 
1, 547 01 Náchod, či na e-mail: 
infocentrum@mestonachod.cz

všemi mnoho společného.
 Jde o dva manželské páry. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi
Manželka Anna a dcery Zuzka, 

Petra a Ivana s rodinami
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HLEDAJÍ DOMOV

KÁJA - asi 6letý pejsek, který žil v ne-
vhodných podmínkách. Kája je psí 
úžasňák, hodnějšího pejska jsme snad 
v  útulku neměli. Přes špatnou zkuše-
nost s  lidmi, miluje jejich společnost, 
hlazení a  drbání. Nejlépe by mu bylo 
v domku se zahradou, se spaním doma.  

ČERTINKA - světlá kudrnatá fe-
nečka, malého vzrůstu, žila společně 
ve  velmi špatných podmínkách, ale 
nijak ji to nepoznamenalo. Čertinka se 
již v útulku rozkoukala a mohla by jít 
do nového domova. Je veselá, mazlivá, 
hravá, přátelská. Vhodná do bytu.

Městský útulek Broumov, tel: 721 543 498, 
email: jannaslovakova@seznam.cz

Jako každoročně i  letos ve  středu 
11. května se na mnoha místech ná-
chodského regionu mohli obyvatelé 
setkat se žáky základních a  střed-
ních škol, kteří nabízeli společně se 
skauty a  dalšími dobrovolníky ko-
lemjdoucím symboly boje proti ra-
kovině - kvítky měsíčku lékařského 
s  růžovou stužkou. Hlavním téma-
tem sbírky a  letáků byla tentokrát 
prevence nádorů prsu. Bilance letoš-
ní charitativní sbírky je prodaných 
12 310 kytiček (o 1500 více než loni) 
a na celorepublikový účet sbírky bylo 
posláno 269  097 Kč. V  porovnání 
s loňským rokem je to opět více, a to 
dokonce o 37 678 Kč! V každém pří-
padě je to úctyhodný výkon, za kte-
rým stojí obrovský kus práce členů 
Ligy proti rakovině Náchod i spolu-
pracujících subjektů.  Náchodský re-
gion je již po mnoho let oblastí, kde 
má Květinový den každoroční vyni-
kající výsledky a podporu veřejnosti 
- dárců z řad občanů. Zároveň je také 

důležité, že významná část výtěžku 
sbírky se vždy vrací zpět do regionu, 
například pro Hospic Anežky České 

v Červeném Kostelci. 
 Mgr. Renata Lelková, 
 Liga proti rakovině Náchod

Poděkování za Květinový den 2016 v náchodském regionu

 Pomyslných „sedm křížků má na kří-
dlech“ novoměstský Aeroklub.   Historii 
tohoto zájmového sdružení připomene 
prostřednictvím fotografi í a dokumen-
tů výstava v  Městské knihovně v  No-
vém Městě nad Metují. Navštívit ji mů-
žete do 31. července  t.r. 

Aeroklub jubilantem

 Do 7. srpna potrvá úplná uzavír-
ka silnice č.II/303 na Broumovsku. 
Jedná s e o kilometry 25 – 29. Dů-
vodem je kompletní rekonstruk-
ce této silnice. Konec uzavřeného 
úseku bude před  čerpací stanicí 
v Broumově. 

Silniční uzavírka

v  České Skalici vás zve na  výstavu 
dvojice výtvarníků – Marie Lukáčo-
vé a Jakuba Ročka. Prezentace jejich 
prací je zde umístěna do 7. července 
a  slibuje vnímavému návštěvníkovi 
neotřelý pohled na svět s akcenty po-
liticky angažovaného umění.  

Galerie Luxfer

V letošním roce jsme na naší ZŠ v Komenského ulici 
v Náchodě pro naše žáky opět uspořádali  již 9.roč-
ník turnaje v piškvorkách. Tento turnaj se těší u žáků 
velké oblibě, každoročně se ho účastní velký počet 
hráčů. Letošního ročníku se zúčastnilo nejvíce sou-
těžících ze všech ročníků soutěže, rekordních 151. 
V kategorii 6. a 7. tříd jich hrálo 99, z 8. a 9. tříd jich 
soutěžilo celkem 52. A jak turnaj dopadl? V katego-
rii 6. a 7. tříd obhájila loňské vítězství Lucie Krom-
bholzová z 7. D, druhé místo vybojoval Lukáš Habr, 
na třetím pak skončil Tobiáš Krynek, čtvrté místo ob-
sadila Terezie Donajová, všichni jsou taktéž žáky 7. D. 
Kategorii 8. a 9. ročníků ovládli žáci 9. D. Na čtvrtém 
místě se umístila Lenka Slaninová, na  třetím místě 
skončil Jan Mareš. Druhé místo vybojovala Bára Oso-
bová  a vyhrála Denisa Vojtasová . Právě Denise patří 
velké uznání a obdiv. V rámci své docházky na dru-
hém stupni se účastnila turnaje každoročně a vždy se 
probojovala mezi poslední čtyři hráče a třikrát z toho 
celý turnaj vyhrála. Všichni soutěžící byli odměněni 
diplomy a  velmi pěknými cenami, na  které přispělo 
SRPDŠ při naší ZŠ.
 Lenka Malá, 
 organizátorka soutěže

9.ročník turnaje v piškvorkách

VÝVOJOVÝ TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA
Požadujeme:

• vzdělání VŠ technického směru, nejlépe strojní 
• aktivní znalost AJ nebo NJ, znalost dalšího jazyka výhodou
• řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
• uživatelskou znalost MS Offi  ce a AutoCad

ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme:

• vzdělání SO, vyučen v oboru elektro, slaboproud  
• vyhl. 50/78 Sb., § 6
• praxe v oboru výhodou

OPERÁTOR VÝROBY
Požadujeme:       
• vzdělání SO, výuční list  
• fyzická zdatnost, spolehlivost

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Požadujeme:       
• vzdělání SO, výuční list v oboru kuchař 

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• místo výkonu práce Náchod nebo Velké Poříčí

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU:

jana.kobrova@rubena.cgs.cz, radka.balcarova@rubena.cgs.cz
tel.: 736 746 678, 491 447 202, 491 447 206
RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod

RUBENA a. s. přijme zaměstnance na pozice:

Všem budoucím řidičům jednosto-
pých motorových vozidel jistě neu-
niklo, že se v  letošním roce  zpřísni-
ly zkoušky na  motocyklech. Změna 
spočívá v  tom,, že  při zkoušce žák 
nejdříve na  cvičišti předvede obrat-
nost s  motocyklem a  následně jede 
sám v provozu. Komisař jej doprovází 
v  druhém vozidle. Takové legislativ-
ní změny si žádají zásadní proměnu 
koncepce celého výcviku. 

Změny ve výcviku
„Naše autoškola proto provedla změ-
nu výcviku. Nejdříve naučíme žáka 
na  mototrenažéru ovládání moto-
cyklu. Následně jede učitel společ-
ně s  žákem na  motocyklu s  druhým 
ovládáním. Žák se učí jezdit, jak 
na cvičišti, tak i v provozu“, říká Jana 
Homolka jednatel společnosti Au-
toškola Náchod s.r.o. a  pokračuje:  
„Když žák zvládá motocykl, přechá-

zíme do části, kdy jede sám na stroji  
bez druhých řídítek  a  učitel ho do-
provází v druhém vozidle. Jejich vzá-
jemná komunikace probíhá prostřed-
nictvím vysílačky.“ 

Těžko na cvičišti…
Po  této etapě se žák začne připravo-
vat na závěrečnou zkoušku. Již samo-
statně ovládá motocykl a  na  cvičišti 
trénuje jednotlivé úkony: tlačení mo-
tocyklu a  postavení na  stojan, jízdu 
krokem, jízdu po dráze tvaru „8“ , sla-
lom ( jak pomalu tak i v rychlosti 40 
km/h) , vyhnutí se překážce v  rych-
losti 50 km/h ,zastavení na  přesnost  
a  nouzové brzdění. Celý tento tré-
nink probíhá v areálu bývalé stáčírny 
„IDA“ na  Kladské ulici. „Snažíme se 
připravovat žáky v  rámci celého tré-
ninku tak, aby se nestalo, že u  závě-
rečné zkoušky neuspějí“, zdůrazňuje 
Jan Homolka. 

Bezpečnost především
Velký důraz klade Autoškola Ná-
chod s.r.o.  na bezpečnost žáků, kdy 
každý z nich je  vybaven - kromě zá-
kladních povinných prvků, jako je 
přilba, rukavice - také bezpečnost-
ní vestou - airbagem, který se na-
foukne v případě pádu z motocyklu 
a  chrání tak krční páteř. Motocykl 
je navíc vybaven ochrannými rámy. 

Cenové relace

Kolik autoškola na motocyklu sto-
jí? Celková cena výcviku je ovlivně-
na tím, jak je žák zdatný. Nejnižší 
cena začíná na  7.500,-Kč , ale po-
kud žák potřebuje více hodin jízd, 
může se vyšplhat i na 13.000 Kč.

www.autoskolanachod.cz

Moderní autoškolu na motocyklu zajistí Autoškola Náchod s.r.o.

Areál bývalé stáčírny IDA v Náchodě  opět ožívá, když se zde provádí výcvik 
žáků na motocyklech 

AUTOŠKOLA NÁCHOD s.r.o.,
Mlýnská 189,Náchod,54701 Náchod, 

Tel.:  491 547 547, 775 995 995,
 info@autoskolanachod.cz
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ATAS  elektromotory Náchod a.s.

Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

VÝVOJOVÉHO

 KONSTRUKTÉRA
- absolvent VŠ elektro, specializace 

točivé stroje, znalost AJ nebo NJ

SEŘIZOVAČE 

NA NAVIJÁRNU
- vyučení ve strojním oboru, 

dvousměnný režim

SOUSTRUŽNÍKA

 NA CNC STROJI
- práce na soustruhu, 

jednoúčelových obráběcích 
strojích a CNC strojích, vyučení 

ve strojním oboru, dvousměnný 
režim

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ 

PRÁCE A NAVÍJENÍ 
- jemná ruční práce vhodná 
pro ženy, třísměnný režim

PROVOZNÍHO 

ELEKTRIKÁŘE
- vyučení v oboru elektro, znalost 

vyhlášky 50/1978 Sb., 
dvousměnný režim

SEŘIZOVAČE
- vyučení ve strojním oboru,

 třísměnný režim

TECHNOLOGA
- ÚSO elektro nebo strojní, 

NJ podmínkou

PRACOVNÍKA DO SKLADU
- třísměnný režim

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ PÍ HLÁVKOVÁ
 NA TEL. 491 446 490 NEBO 739 911 546.

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

S ELEKTROKOLEM KTM
OD CYKLOTONY NÁCHOD

S ELEKTROKOLEM KTM
OD CYKLOTONY NÁCHOD

V nedávné době  jste v jedné fotografi cké laboratoři  v Náchodě mohli v rámci 
tamní společenské akce potkat i úřadující Českou MISS 2016 Andreu Bezděko-
vou.  Jak vidno, situace rádi využili i příslušníci náchodské městské policie a uja-
li se, alespoň jak fotografi e naznačuje, role „bodyguardů“ krásné Náchoďanky. 
 Foto Josef Pepa Voltr

V  Novém Městě nad Metují probí-
hají stavebně – rekonstrukční práce 
v prostoru tzv. krajské brány (u vjez-
du na Husovo náměstí). Provoz tam-
ní Galerie Zázvorka je po dobu prací 
nepřerušen.  Foto echo 

Víte, ve kterém městě mají „kostel“ 
ozdobený kalichem o výšce 2,5 me-
tru? Je to Česká Skalice a kalich je na 
vrcholu sboru Církve Českosloven-
ské husitské. Zajímavostí je, že objekt 
sboru byl dokončen v neklidných 
časech druhé světové války v roce 
1941.  Foto echo 

Dětský den v Mesa Parts s.r.o. 
 Na děti svých zaměstnanců nezapomínají ani 
v Mesa Parts. Jejich svátek oslavili v areálu fi r-
my tradičním zábavným dopolednem. Sešlo se 
na osmdesát dětí, které s cílem dostat se k pirát-
skému pokladu se zaujetím jezdily na koni či po-
níkovi, skákaly, skotačily, tančily a zpívaly a vůbec plnily úkoly od dovednost-
ních až po vědomostní. Na závěr byli všichni včetně rodičů, kteří se do soutěží 
také ochotně zapojili, náležitě odměněni. Všem zúčastněným patří velký dík, 
těšíme se na další ročník! 

www.penny.jobs.cz

Kontaktujte nás:
Přímo na prodejně, na e-mailu: nabor@penny.cz

nebo na tel. 284 096 165

Chcete mít práci za rohem? 

Staňte se naším kolegou! 

V současnosti hledáme 

pracovníky na tyto pozice:

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
19 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

14 000 Kč (40 h/týden)

Nabízíme:

 týden dovolené navíc ihned od nástupu
 pracovní poměr na dobu neurčitou 

i na zkrácený úvazek
 stravenky v hodnotě 65 Kč

a další výhody...

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

SLEVY AŽ 80% NA ELEKTRO
• Zaváděcí ceny bazénové chemie až -50%
• Poslední výkonné vysavače až 2200W.
• Levné ventilátory, žárovky a konvice.
• Sáčky do všech druhů vysavačů. Servis vysavačů VAX a HOOVER

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žizkova 955 Náchod
tel. 602790044,  kposepny@seznam.cz , www.elpo-elektro.cz
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„Metujští tygři obsadili Špinku„
Druhá polovina června patří již 
čtvrtým rokem akci, kterou pořáda-
jí Výtahy Náchod – Metujští tygři.   
Pro nezasvěcené  dodejme, že se 
jedná o náchodský oddíl dálkového 
a zimního plavání se 40-ti letou his-
torií.  Náchodští otužilci a  dálkoví 
plavci pořádali IV. ročník plavec-
kého maratonu na  rybníku Špinka 
u Červeného Kostelce s příhodným 
názvem „Na  Špince přes Špinku“. 
Zdejší plavecké tratě o  délkách 15, 
10, 5 a  3 kilometry byly započítá-
vány do  soutěže Českého poháru 
v  dálkovém plavání. Ve  vodě byla 
k vidění plavecká elita z Česka i za-
hraničí. Nechyběli ani přemožitelé 
známých mořských úžin – kanálu 

La Manche a  Gibraltarského průli-
vu. Akci, které počasí nadělilo vodu 
o teplotě 19 stupňů Celsia a polojas-
nou oblohu, podpořilo i město Ná-
chod. Na trati pro veřejnost o délce 
jeden kilometr se objevil  i náchod-
ský místostarosta Miroslav Brát 
„Byla to pro mě příjemná plavecká 
zkušenost i zajímavé setkání s lidmi, 
kteří díky tréninku, vůli  a motivaci  

dokážou uplavat vzdálenosti, které 
většina raději jezdí autem. Osobně 
jsem se při plavání na  kilometrové 
trati na  Špince obával nižší teploty 
vody, ale nakonec se voda ukázala 
relativně přátelská. Na  břehu jsem 
si ale zapomněl  orientační smysl 
a  poctivě obkroužil všechny bóje 
v dohledu. A tak jsem si dobrovolně 
z  kilometru udělal spíše míli“, glo-
suje s úsměvem svoji účast na  trati 
pro veřejnost místostarosta Miro-
slav Brát, který se na závěr- společ-
ně se starostou obce Zábrodí Janem 
Dlauhoweským - podílel i na předá-
ní cen nejlepším plavcům a plavky-
ním  pro jednotlivé tratě. 

Místostarosta Miroslav Brát (na 
snímku vpravo) se zdraví se zná-
mým otužilcem Petrem Kociá-
nem, který průběh plaveckého 
maratonu na Špince moderoval.

O  bezpečnost plavců během závodů se starali proškolení vodáci 
na kanoích

V pondělí 13.6. v rámci své východočeské návštěvy zavítal Miroslav Kalousek, 
předseda TOP 09, i do Náchoda, kde se setkal se členy TOP 09 a podporovate-
li. Doprovázel ho Leoš Heger, lídr TOP 09 do nadcházejících krajských voleb 
a Aleš Cabicar, náchodský zastupitel a krajský předseda TOP 09, který do těchto 
voleb kandiduje na druhé pozici. Kromě Náchoda Kalousek navštívil a debato-
val s občany v Hradci Králové, Trutnově, Jičíně a Deštném v Orlických horách.

Místostarosta města Náchoda Miroslav 
Brát navštívil město Duszniki-Zdrój. 
Předmětem jednání byla příprava 
společných projektů předkládaných 
do Fondu mikroprojektů. 
„Do aktuální výzvy připravujeme mi-
kroprojekt s  pozitivním názvem Čes-
ko-polské dobíjení. Podstatou bude 
instalace mobilních stanic na  opravu 
kola, některé budou doplněny o dobí-
jecí stanice pro elektrokola. Byl bych 
rád, pokud by se v rámci rozpočtu po-
dařilo umístit i tolik potřebné automa-

tizované externí defibrilátory. Projekt 
vnímám jako velmi zajímavý a smyslu-
plný, proto jsme se na vzájemné spolu-
práci ihned dohodli,“ uvedl místosta-
rosta Miroslav Brát a  dodává: „Témat 
k jednání bylo samozřejmě více, jedná 
se hlavně o další záměry pro budoucí 
období. Duszniki vnímám jako vel-
mi příjemné město. Také si dovolím 
všechny sportovní nadšence pozvat 
na  konání Evropského šampionátu 
v  biatlonu, který se uskuteční právě 
v Dusznikách v lednu 2017.“ 

Místostarosta Miroslav Brát jednal 

s představiteli města Duszniki-Zdrój 

Autorské šansonové seskupení 6 Na-
Chodníku  se sešlo v roce 2006. Patří 
sem také kontrabasista a textař Milan 
Poutník. Ten do veršů vepsal, jaký je 

jejich „NáChodnický“ svět. Že je lás-
kyplný, někdy rozesmátý, občas drzý, 
jindy bolavý až na samou dřeň. Za de-
set let existence kapely bylo z  čeho 
vybírat pro „dárkovou“ knížku, která 
je oslavou jedné dekády neobvyklého 
hudebního sextetu a hlavně šesti de-
kád autorova života, které dovršil 6. 
května 2016.  O  originální ilustrace 
se postarala skvělá výtvarnice Klára 
Mičíková a doslov k publikaci napsal 
přítel kapely, básník, prozaik a herec 
Miloň Čepelka, který pomáhal také 
s výběrem textů. S autorem i s další-
mi, kteří se na knížce podíleli, se mů-
žete setkat na křtu, který se uskuteční 
až 20. října 2016 v Městském divadle 
Dr. J. Čížka. 
S kapelou je možné se aktuálně setkat 
v Náchodě v rámci literárně hudební-
ho večera v  Městském divadle Dr.  J. 
Čížka 27. června 2016. Za 6 NaChod-
níku.  Lucie Peterková

Milan Poutník 

Ještě jsou rána cítit létem

Letošní 49.ročník mezinárodního 
skautského setkání se konal v pevnosti 
Josefov u Jaroměře.
 Účastna setkání byla opravdu velkolepá 
– kromě skautů z České republiky při-

jeli např. skauti z USA, Belgie, Němec-
ka, Polska, Nizozemí, Velké Británie 
a mnoha dalších zemí. Dohromady bylo 
více jak 3000 účastníků ze 13 různých 
zemí. Středisko Náchod reprezentovala 

výprava dětí a vedoucí v počtu 40 osob 
a  dále pak čajovna, kterou pro ostatní 
provozují starší skauti z Náchodska .
 Pavel Král (středisko Náchod) 
 redakčně kráceno, foto archiv

V  časném sobotním ránu ještě větši-
na mládeže vyspávala,  ale sluníčko 
vylákalo více než desítku mladých 
rybářů,kteří netrpělivě přešlapovali 
a  vyhlíželi místo na  položení rybář-
ského prutu. Lesy města Náchoda   pro 
ně pořádaly již šestý ročník rybář-
ských závodů mládeže do patnácti let  
na rybníku v Rybářské ulici v Nácho-
dě. Všichni zúčastnění se rozcházeli 
spokojeni,  dá se tak říci,že uvedená 
akce byla úspěšná. Odlákala  mladé 
rybáře od  obrazovek počítačů a  při-
táhla jejich pozornost k  naší  krásné 
a milé přírodě. (LMN), ilustrační 
 foto Josef Pepa Voltr

Rybářské závody mladých rybářů

so 2.7. od 15.00  folková kapela DEVÍTKA z Cimelic

ne 3.7. od 14.00 folková kapela KANTOŘI z Hradce Králové

po 4.7. od 13.00 country kapela TOMY z Opočna

út 5.7. od 11.00 lidová  muzika ŠMIKURANDA z České Skalice

stř 6.7. od 14.00 písničkář Jaroslav HUTKA z Prahy

MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI
na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích

VSTUPNÉ: Zakoupením posvícenského koláče přede mlejnem, přispějete 
nejen na pořádání akce, ale i na opravy a údržbu Rudrova mlýna.

stř  6.7. od 20.00 divadelní představení VOJNARKA  

 divadelní soubor Jiráskova divadla  Hronov  Vstupné:  100,- Kč

 Červenokostelecké firmy a  pod-
nikatelé mají možnost se prezento-
vat v  sousedním Polsku v  rámci  X. 
Hospodářské prezentace Zabkowic-
ké země. Dodejme, že Zabkowice 
Slaskie jsou partnerské město Červe-
ného Kostelce. Prezentace proběhne 
v termínu od 17. do 18. září 2016. 

Prezentace v Polsku
 Česká Skalice obhájila svoje 
prvenství v letošním ročníku sou-
těže „O čistou obec“ v kategorii 
tříděný elektroodpad. Absolutním 
vítězem soutěže se stala krkonoš-
ská Malá Úpa.  

„O čistou obec“ 
 Výtvarné práce žáků Základní ško-
ly Malecí v Novém Městě nad Metují 
mají vlastní výstavu. Vidět ji můžete 
v novoměstském Spolkovém domě 
(Husovo nám.) až do 31. července. 
Otevřeno každý den kromě pondělí.

Žáci výtvarníky

Stylové občerstvení
"Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí."

Skauti v Josefově 
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Primalex, Eternal, Heliomix, Mobihel, AkzoNobel, Siro, Colorlak, 

ColorExpert, Remmers, Kana, Storch, Spokar

www.MARCONABYTEK.cz

Kladská 106, 547 01 Náchod
•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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

Potřebujete
půjčit peníze?

Telefon 774 061 137

DOTACE až 100 000Kč

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří s počtem 1300 zaměstnanců mezi nejvýznamnější 
výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Spo-
lečnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských 
i mimoevropských zemích.

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ
NA LETNÍ BRIGÁDU 90Kč/hodina  
 I NA STÁLÝ PRACOVNÍ POMĚR 

• Kompletace operačních setů
• Skládání operačních roušek
• Příprava komponentů pro výrobu
• Chuť pracovat v týmu

Požadujeme:
• Výuční list  (NE u brigády na léto)
• Manuální zručnost
• Věk minimálně 18 let
• Bezúhonnost, spolehlivost, zodpověd-

nost 

SEŘIZOVAČ s praxí (nebo)

• Obsluha výrobních strojů, provádění 
drobných oprav

• Odpovědnost za kvalitu vyráběného 
materiálu

• Vyplňování výrobní dokumentace, mani-
pulace s materiálem

Požadujeme:
• Min. SŠ, SOU vzdělání tech. směru
• Technické myšlení 
• Aktivní přístup, odpovědnost, samostat-

nost

(pokud jsi po škole s technickým zaměře-
ním, baví tě stroje a chceš se učit … tak 
to zkus u nás! DÁME TI ŠANCI PRVNÍ 
PRAXE VE VÝROBĚ)

SPECIALISTA 
ŠTÍHLÉ VÝROBY 

(Procesní inženýr) s praxí (nebo)

• Odpovědnost za kontinuální zlepšování 
procesů s využitím metod „lean production“ 

• Zavádění a udržování „Best practice“ 
• Optimalizace pracovních postupů

Požadujeme:
• VŠ/SŠ vzdělání, nejlépe technického směru 
• Znalost průmyslových metod, zejména „LEAN“
• Velkou výhodou je zkušenost z výrobního 

provozu a prokazatelná praxe 
• Komunikativní znalost AJ 
• Nadšení a chuť se učit a učit ostatní

(pokud jsi nadšený technik po VŠ s AJ a za-
jímá tě procesní řízení, chceš se učit …tak 
to zkus u nás! DÁME TI ŠANCI STÁT SE 
SPECIALISTOU) 

Hledáme posilu 
pro náš tým!

Nabízíme:
 Garanci stability 
v prosperující společnosti

 Zvýhodnění za směnování
 5 týdnů dovolené
 Práce v čistém prostředí

 Příspěvek na penzijní připojištění 
 Za kvalitní práci odpovídající mzdu
 Příspěvek na dopravu 
do zaměstnání

 Příspěvek na zdraví a relax

Místo pracoviště CHVALKOVICE
Výrobní provoz: 3 směnný/ 4 směnný
Nástup možný Ihned

Své životopisy zasílejte elektronicky na:  
aneta.mrazkova@hartmann.info nebo
poštou na adresu Hartmann Rico a.s., 
personální oddělení, Malá Bukovina 50, 
552 04 Malá Bukovina - Chvalkovice

+420 776 630 019

„ okénku fi nančního porad-

ce „ 

Přeji Vám , abyste k Vašemu bydlení 

našli tu nejlepší cestu.

Mgr. Filip Farský, Finanční konzultant, 

tel : 720 321432 

Náchod, Kamenice 112 

NOVĚ OTEVŘENO 

OD 1. ČERVENCE

DÁMSKÉ - PÁNSKÉ 

DĚTSKÉ

Možnost objednání na tel.:

604 632 169
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Firma Saviotechnics otevřela

v Červeném Kostelci nové vývojové centrum
 Firma Saviotechnics s.r.o., vznikla 
na konci roku 2014 v Červeném Kostel-
ci, kdy došlo ke sloučení původní české 
fi rmy Elitechnics s  italskou nadnárod-
ní společností Savio Macchine Tessili 
S.p.A., která je vedoucím hráčem v tex-
tilním strojírenství, působícím po celém 
světě. 
 Dlouholetá tradice textilního strojí-
renství v  Červeném Kostelci je jedním 
z  důvodů, proč se zde společnost roz-
hodla investovat. Historicky se v této lo-
kalitě vyvíjely a vyráběly textilní stroje, 
které se vyvážely do celého světa, mimo 
jiné pod značkou koncernu Elitex. Jed-
nalo se převážně o bezvřetenový (roto-
rový) dopřádací stroj, který byl vynale-
zen v šedesátých letech ve Výzkumném 
Ústavu Bavlnářském (VÚB) v Ústí nad 
Orlicí a jako první prototyp byl předsta-
ven roku 1965 na strojírenském veletrhu 
v Brně.
 Dnes tyto vysoce efektivní stroje vy-

rábí několik světových výrobců a Savio 
Macchine Tessili S.p.A. je jedním z nich. 
Dceřiná fi rma Saviotechnics se zamě-
řuje zejména na  vývoj produktů, výro-
bu komponentů a kompletaci strojních 
celků pro textilní strojírenství. Kapacitu 
fi rmy tvoří přesná strojírenská výroba, 
montážní linky, oddělení kontroly kva-
lity, vývojové oddělení se zkušebnou 
a textilní laboratoří.
 Význam celé investice do fi rmy Savi-
otechnics podtrhuje slavnostní otevření 
nově zrekonstruovaného vývojového 
centra, kterého se mimo jiné zúčastnili - 
místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace Pavel Bělobrádek, krajský za-
stupitel Vladimír Derner, starosta Čer-
veného Kostelce Rostislav Petrák, zá-
stupci fi rmy Saviotechnics a fi rmy Savio. 
 „Může se zdát, že obrábění a  věda 
a výzkum spolu příliš nesouvisejí. Přes-
né strojírenství je ale na seznamu prio-
ritních oblastí Národní politiky výzku-

mu, vývoje a inovací na léta 2016 – 2020, 
kterou jsme připravili. Coby tradiční 
průmyslová země můžeme uspět v me-
zinárodní konkurenci, jen pokud se 
zaměříme na inovace a vývoj a na vzdě-
lanou, vysoce kvalifi kovanou pracovní 
sílu," uvedl vicepremiér Bělobrádek. 
S vedením společnosti hovořil vicepre-
miér také o  tom, jak řešit nedostatek 
technicky vzdělaných odborníků a  jak 
motivovat mladé lidi ke studiu technic-
kých oborů.
 „Cílem je vytvořit v  Červeném Kos-
telci kompetenční centrum zodpovědné 
za  novou generaci bezvřetenového stroje 
a tím dále rozvíjet vývojovou a výzkumnou 
základnu pro podporu dalších projektů, 
včetně výroby a montáže,“ uzavírá vedoucí 
vývoje fi rmy Saviotechnics Michal Hronek.
Saviotechnics s.r.o., Lhota za  Červe-
ným Kostelcem 261, 549  41 Červený 
Kostelec www.saviospa.com 
 (připravilo Echo)

Slavnostní přestřižení pásky provedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum 
a inovace Pavel Bělobrádek.

Budova fi rmy Saviotechnics v Červeném Kostelci – Lhotě.
Při prohlídce nových prostor vývojového centra došlo i na diskuzi vedení 
fi rmy s Pavlem Bělobrádkem  o problémech současného strojírenství.

INTEGRAF, s.r.o.
Největší tiskárny v kraji, hledá do svého týmu spolupracovníky
na pracovní pozice:

SEŘIZOVAČ strojů a výrobních linek
PRACOVNÍK obsluhy strojů a výrobních linek

Požadavky:
• Středoškolské vzdělání, minimálně výuční list – nejlépe technického směru
• Technická zdatnost a myšlení
• Praxe v seřizování strojů výhodou, ne podmínkou
• Flexibilita, samostatnost, pečlivost, aktivní přístup k práci
• Práce v 3-směnném provozu

Nabízíme:
• Práci na HPP ve stabilní a prosperující společnosti
• Práci v moderním polygrafi ckém závodu v Náchodě
• Platové podmínky dle technické zdatnosti a šikovnosti
• Vhodné pro muže i ženy
• Nástup možný ihned

Kontakt:
Intregraf, s.r.o., Myslbekova 273, Náchod
Telefon: 491 422 215, 602 178 363
prace@integraf.cz
www.integraf.cz

Starší děti z mateřské školy Vítkova, Běloves již tradičně zavítaly do našeho 
hlavního města Prahy. Divadelním představením je přivítal Spejbl a Hur-
vínek, shlédli jsme hru, ve které Hurvínek s Máničkou zjistili, co znamená 
opravdové přátelství, které může být mezi dvěma lidmi, ale také mezi člo-
věkem a zvířetem, a že i ke zvířátkům je potřeba se také chovat ohleduplně. 
Potom jsme se vydali na parník, z jehož paluby jsme se mohli dobrou hodinu 
kochat pohledem na Prahu a volat na ostatní lodě "Ahóóóój!". Celý náš výlet 
jsme zakončili vycházkou křížem krážem Pražským hradem. Výlet se dětem i 
učitelkám líbil a myslím, že jej v budoucnu určitě rádi zopakujeme. 

Výlet do hlavního města

Pořadatelé a SDH z Velkých Petrovic 
zvou všechny přátele nohejbalu na tra-
diční turnaj trojic. 15.ročník VELKO-
PETROVICKÁ SMEČ 2016 se koná 
23.7.2016 na kurtech TJ Sokol Velké 
Petrovice. Prezentace je od 7.30 do 
8.00 hodin. Turnaj se koná pouze pro 
neregistrované hráče. Systém turnaje 
bude upřesněn podle počtu přihlá-
šených družstev. Přihlásit se můžete 
do 20.7. na tel. 728 227 947 – Martin 
Tér. Pro nejlepší jsou připraveny věcné 
ceny. Občerstvení je zajištěno v místě 
konání turnaje.

VELKOPETROVICKÁ 

SMEČ
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HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 

UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

KOMŮRKOVÉ DESKY 
Tl. 10mm, čiré, cena 198,-Kč/m2 bez DPH, 
239,-Kč s DPH. Desky Makrolon, Marlon, 

všechny barvy. Trapézové desky na přístřeš-
ky. PLEXISKLO, desky na míru. Skleníky, 

zahradní domky, stříšky.  MONTÁŽE desek. 
Tel. 777200866, email: info@benocz.cz. 

BENO CZ Hronov. (U nádraží českých drah.)

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

POZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Kadeřnictví NATÁČKA

přijme  

KADEŘNICI S PRAXÍ

Náchod

Tel. 776 00 13 23

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

tel. 723 041 274

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

NÁCHODSKO
776 353 038

Vyklízení a likvidace 
z al í

dv z d ad
  

Dopravní fi rma 

přijme řidiče MKD.

Dobré platové podmínky,
každý týden doma.

Praxe minimálně dva roky.
Info 602 158 418

VÝROBA PŘESNÝCH

 AUTOPOTAHŮ
na zakázku z kvalitních materiálů

K Brodu 391 Náchod – Běloves

Tel. 606 299 945, 491 427 628

Hledáme spolehlivého

 distributora 

novin a letáků

 pro Dolní Radechovou.

Více info na tel. 602 103 775 

(nejlépe SMS) nebo

 e-mail: echo@novinyecho.cz

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Muž 46 hledá sportovně založenou ženu 
přiměřeného věku z  Náchoda a  okolí. 
TEL.:776 808 802

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

*Koupíme byt v N. Městě n/Metují, spěchá, 
platba v hotovosti. Tel. 602 204 002.
*Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě – Starém 
Městě, kauce 15 tis.Kč, nájem 4000,-Kč + 
služby + energie. TEL.:604 774 115
*Pronajmu nově zrek.nadst.byt 2+1 s balk., 
65 m2 + sklep v 2.NP domu v NA,Šafránice,-
poblíž centra.  Náj. 5.500,-Kč + 2000,- voda 
a  topení + el.+kauce, volný od  1.8.16, tel. 
608 90 30 50.
*Pronajmu slunný byt v  Náchodě 2+1 
v  klidné lokalitě, moc hezké bydlení, 10 
min do  centra, k  bytu náleží sklep, kůlna, 
nájem 4000+energie, vratná kauce 15000,-. 
TEL.: 604 304 754

* Prodám družstevní byt 3+1 v  pa-
nelovém domě v  Polici nad Metují 
o velikosti 80m2. Cena dle dohody. Tel. 
603 158 978. RK NEVOLAT!

*Hledám do  dlouhodobého proná-
jmu 2+1(2+k k)Adršpach,  Teplice 
n/M,Broumov-bez kauce.  e-mail : 
teplice.n.m.pronajem@seznam.cz 
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 71 m². Tel. 774 311 404  , RK 
nevolat. Cena:  995 000,- 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:  595 000,- 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 53 m². Tel. 774 311 404  , RK 
nevolat. Cena:  895 000,- Kč
*Prodám  zděný byt 3+1 v osobním vlast-
nictví v Novém Městě nad Metují v Havlíč-
kově ulici. Po rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody el., nová 
koupelna.  Tel. 777  602  884  , RK nevolat. 
Cena:  1 149 000,- Kč
*Pronajmu byt 1+1  ve Velkém Poříčí, nově 
opravený, nová kuchyně, plastová okna. 
Byt je v přízemí. Vytápění paušálně 1 500,- 
Kč/měs. Vhodné spíše pro dvě osoby. Tel. 
777 602 884  , RK nevolat. Cena:  4 500,- Kč 
+ služby
*Pronajmu zrekonstruované  obchodní 
prostory v  Náchodě v  řemeslnickém cen-
tru. Možnost pronájmu dvou prostorů o  
výměře cca 180 m² ( 22 000,- Kč/měs.) a 40 
m² ( 9  900,- Kč/měs.), vlastní soc. zařízení. 
Tel. 777 602 884  , RK nevolat
* Prodám, nebo dlouhodobě pronajmu ob-
chod na rušné ulici v Náchodě - obchodní 
zóna Komenského. Výměra obchodu 50 m2 
+ skladovací prostory a  soc. zařízení. Nová 
výloha a vývěsní velkoplošné štíty. Vytápění 
tepelným čerpadlem. Parkování pro zákazní-
ky přímo před obchodem. tel.: 777 133 123.

*Pronajmeme provozovnu (prodejnu) 
v  centru Hronova, náměstí Čs. armá-
dy č.p. 1, přízemí se vstupem z náměstí, 
provozovna 100,5 m² kancelář 12,3 m², 
příslušenství 5,0 m², samostatné WC 
s umývárnou, v kanceláři kuchyňská lin-
ka, volné ihned, tel.: 725577327

*Dlouhodobě pronajmu zděný slunný byt 
3+1(79m2) v  Červeném Kostelci. Nájem 
4500 Kč + energie a  služby.Kauce 16000Kč. 
K  bytu též možno po  dohodě pronajmout 
garáž. TEL.: 724 125 917
*Byt 3+1 dlouhodobě pronajmu. Nové 
Město n.M. Nájem 5000Kč. Vratná kauce 
15000Kč. Tel.732 284 594
*Pronajmeme dlouhodobě samostatný byt 
3+1 s garáží a zahradou v rod. domě  v Ná-
chodě-Bělovsi, Kladská 132, za 6000,- Kč + 
poplatky cca 3500,- Kč. Tel. 603 443 576, e-
-mail: eva_nemejcova@centrum.cz
*Prodám udržovaný zděný byt 1 + 1 
s  lodžií OV /38 m2 / 4.patro v  Náchodě 
na  Karlově kopci.Vlastní kotel  na  ply-
n,kuch.linka,sporák,lednice.Cena 760 
tis.REALITNÍ MAKLÉŘI NEVOLAT.
TEL.:603 834 595 

* Prodám stavební pozemek v Náchodě 
796 m2, Slunečná ulice, cena 900 tis.Kč. 
TEL.:602 145 222 RK NEVOLAT!

* Prodám kosmetický salon-funkční vy-
bavení , v  bílém provedení,služby ma-
nikúra, modeláž nehtů, masáže, pedi-
kúra, kosmetika. Cena dohodou.Volejte 
773 237 128 jen vážné zájemkyně

* Pronajmeme kancelářské prostory 
v centru Hronova, náměstí Čs. armády 
č.p. 1, druhé patro, kancelář - atelier 
59 m², příslušenství 6,4 m², kancelář 
12,3 m², příslušenství 5,0 m², ke  každé 
kanceláři samostatné WC s  umývárnou, 
kuchyňská linka, možnost pronájmu 
i  jako jednoho celku, volné ihned, tel.: 
725577327

*Pronajmu obchod 75 m2 v Náchodě na Ka-
menici. TEL.:778 001 068

*Pronajmeme kancelářské prostory 
v  centru Hronova, náměstí Čs. armády 
č.p. 1, první patro, kancelář 33,6 m², pří-
slušenství 6,0 m², samostatné WC s umý-
várnou, kuchyňská linka, volné ihned, 
tel.: 725577327

* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA  NÁJEMNÉ 3.200,-
Kč. INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

*Prodám 1x zahradní altán 3x3 m textil.
plachta, dřevěná konstrukce – 1500,-Kč, 1x 
altán 3x4 m textil.plachta, kovová konstruk-
ce – 3600,-Kč, vchodovou kovovou pergolu 
do  zahrady – 500,-Kč, starožitnou skříň – 
cena dohodou. Náchod .TEL.:  602 436 986
*Prodám ptačí klec na  kolečkách – 
v.160 cm, š. 58 cm, hl. 48 cm. Cena 1700,-Kč. 
TEL.: 774 337 024
* Prodám senomet,cena dohodou. 
Tel.774 407 168
* Prodáme jehňata živá 1500,- Kč / KS. 
Tel.774 407 168
* Prodám kýty na grilování. Tel 722 605 734
* Prodám starší truhlářské stroje a  terári-
um pro hady. Tel. 604 921 425
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo v metrech. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208

*Koupím motocykly-starší,nepotřebné,ne-
úplné,díly. Tel.723 837 437
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodinky PRIM. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vy-
znamenání i z období socialismu v jakémkoli 
stavu. TEL.:603 549 451

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

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou pozusta-
lost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  poškoze-
né věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláč-
ky 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

*Prodám velmi pěkný zděný 3 + 1 s lodžií 
DB / 85 m2 / 3.podlaží, v  Novém Městě 
nad Metují nedaleko centra.Vlastní kotel 
na  plyn,nová koupelna ,velmi nízké nákla-
dy na bydlení,parkování u domu.Cena 1350 
tis.Kč.REALITNÍ MAKLÉŘI NEVOLAT. 
TEL.:603 834 595      
*PRONAJMU BYT 2+KK VE  STARKO-
VĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt je po  rekonstruk-
ci, částečně zařízen (lednička,pračka). Cena 
3.800,-+1.800,-inkaso. Kauce nutná, RK nevolat 
! Tel.602133173, Email:renestarkov@seznam.cz
* Koupím byt 2+1 v Náchodě. S balkonem 
nebo lodžií (nikoli v přízemí). Nejsme RK. 
Tel. 721 119 083
* Pronajmeme apartment v  zahradě 
v  Náchodě Bělovsi, 42 m2 (2 místnosti + 
kuchyň), venkovní terasa 25 m2. Nájem 
4.500 Kč + 1.500 Kč záloha na energie. Tel. 
777 737 127
* Pronajmu garzonku v  Náchodě, Bělo-
veská ul., starší osobě, případná výpomoc 
v domácnosti možná. Tel. 778 814 789
* Pronajmu byt 2+kk s garáží o dvou stání 
Náchod - Lipí. Tel. 602 47 47 37
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 + kk v Ná-
chodě na Plhově, Příkopy, 6.p., volný od 1.7., 
nájem + inkaso 5.500 Kč, nová kuchyň, pod-
lahy, radiátory. Pěkný byt pro důchodce nebo 
pro jednu osobu. Tel. 734 824 759
* Pronajmu byt 2+1 v  Hronově. TEL.:608 
11 00 41
* Pronajmu byt 1+1 v osobním vlastnictví 
Běloveská ulice, Náchod. Tel. 605  571  595 
volat po 19. hodině.
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 u nemoc-
nice v  Náchodě, klidný vchod, slunný byt, 
volný od  7/2016. Vratná kauce 20.000 Kč. 
Tel. 608 533 652
* Do osobního vlastnictví prodáme byt 3+1 
v Náchodě, Václavická 1715, 4.patro. Cena 
890 tis.Kč. TEL.:733 131 189
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhrazeným 
parkováním. Ihned volný, za  cenu 860 tisíc 
Kč. kontakt 733 131 189.

* V  Náchodě prodám nový družstevní 
nízkoenergetický byt 1+kk blízko centra 
města včetně parkovacího stání. Cena Kč 
490 tisíc. K  okamžitému nastěhování. Info 
730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk v Ná-
chodě - levně. Cena 690 tisíc korun. Nízké 
provozní náklady. Parkování na  vlastním 
pozemku. Volejte 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 hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

*Hledám na  Náchodsku  ke  koupi domek 
nebo trvale obyvatelnou chalupu. tel: 
604 336 337
*Prodáme pozemek k výstavbě RD (cca 500 
m2) v N. Městě n/M, ul. Leštinská, cena do-
hodou, tel. 602 204 002.
* Prodáme zrekonstr. chatu ve  Vysoké 
Srbské okr. Náchod, cena 630.000,-Kč, tel. 
603 165 971 - RK nevolat!
*Prodáme poloroubenou chalupu v  Bře-
zové u  Broumova, cena 475.000,-Kč, tel. 
732 257 957 - RK nevolat!
*Prodám zahradu (260m2) v zahrádkářské 
kolonii v  Radvanicích v  Čechách. Voda 
i  elektrika na  pozemku. Foto na  vyžádání. 
Cena dohodou. Tel.: 731 188 066
* Prodám chatu v Náchodě:vlast.pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krásný 
výhled, klid, dobrá dostupnost.Cena 398tis.
Kč. Tel.608 141 035
* Prodám neudržovanou  slunnou zahradu 
na  Kramolně ,v  části Městská Kramolna.
Výměra 1036 m2 cena 90tis.Kč.Voda a elek-
třina u pozemku.REALITNÍ MAKLÉŘI NE-
VOLAT. TEL.: 603 834 595 
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Náchodě 
u VaKu, volná ihned. Tel. 732 167 291
* Prodám zděnou garáž v lomu u Radešo-
va v  Polici n.M. je po  rekonstrukci střechy 
a žlabu. Elektřina 220 V a možnost připojení 
na 380 V. Cena dohodou. TEL.: 606 524 238

* Prodám chatu s  pozemkem 673 m3 
v Náchodě, Slunečná ulice. Cena 1,1 mil.
Kč. TEL.:602 145 222 RK NEVOLAT!

* Prodám stavební pozemek s protékajícím po-
tokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 m2 
na okraji obce Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na pozemek. Cena 990 000,-Kč. TEL.: 608 66 77 30

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

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

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

* Hledáme kolegyni do zavedeného květi-
nářství v Červeném Kostelci na zkrácenou 
pracovní dobu.  Kontakt 604 500 980
*Žena v  ID hledá spolehlivou paní na  vý-
pomoc v  domácnosti 50Kč/hod., PO-NE 
8-10h, Náchod, Tel. 737  906  436 (volejte 
mezi  8-18h)
* Nabízí někdo za úplatu pravidelnou jízdu 
na trase Náchod - Hradec Králové, odjezd 
cca v 5:30 hod z Náchoda? Tel. 732 265 577
* Hledám seniorku na  pomoc při vedení 
domácnosti a asistenční pomoc při dopro-
vodu. Tel. 606 794 889
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč měsíč-
ně. TEL.:777 803 359
* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755
* 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

* Prodám čistokrevná štěňata Parson Ru-
ssell teriéra. K  odběru ihned. Očkov., od-
červ.TEL.:605 746 991
* NAŠLO SE KOTĚ!!! V Náchodě na Bělo-
veské ulici - bílo-rezavé, stáří cca 3 měsíce, 
čisté bez klíšťat. Pokud ho postrádáte nebo 
chcete, volejte 721 365 223

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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ECHO 9str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Borsovo 
energetické
okénko 131.

Vážení a milí čtenáři,
každý  rok by jste měli být u své-
ho dodavatele energií „servi-
sováni“. Správný a  pravidelný 
servis by měl být prováděn pro-
střednictvím zaměstnanců Va-
šeho dodavatele nejlépe z  nej-
bližších „kamenných“ poboček .
Takový pravidelný každoroční 
servis z  poboček by měl obsa-
hovat:
1/ zhodnocení stávající spolu-
práce za minulé období
2/ informace o změnách v ener-
getické legislativě
3/ informace o případných změ-
nách v  oblasti distribuce /roz-
hodnutí ERÚ /
4/ informace o  případných 
změnách ve  VOP a  dalších 
právních dokumentech Vašeho 
dodavatele
5/  návrh nových cen za odebra-
ný zemní plyn či silovou elektři-
nu na další rok a to se srovnáním 
s  největšími / dominantními / 
dodavateli
6/ návrh cen tzv. měsíčních pla-
tů jak za  odebraný zemní plyn, 
tak ta silovou elektřinu na další 
rok
7/ návrh dodatku ke  smlouvě 
na  další rok, který bude ob-
sahovat přímo v  textu ceny 
z bodu 5/ a 6/
8/ informace o dalších službách 
poskytovaných dodavatelem / 
např. snížení spotřeby elektřiny 
za  využití LED žárovek a  LED 
svítidel /
Pokud chce jakýkoliv zákaz-
ník zůstat v  režimu smlouvy 
na dobu neurčitou / mírně draž-
ší varianta /, i  tak by měl být 

informován o všech výše uvede-
ných bodech.
Možná, že Vám připadá, že těch 
informací pro Vás je nějak hod-
ně, ale je potřeba si uvědomit, 
že se jedná o oblast v životě lid-
ském, kterou potřebuje každý 
a bez které se neobejde.
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s. , 
kancelář Husovo náměstí 22, 
Česká SkaliceTel: 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 : 
Regionální vedoucí: 
I.Tomanová 702 173 037, 
J.Kumprechtová  601 354 385,
M. Hofmanová  607 007 927, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka  Armex Energy, a.s., 
Jihoslovanská 144,  TRUTNOV, 
tel. 491 204 002
Regionální vedoucí : 
V. Fischerová  727 811 397, 
J. Lehutová 727 956 318, 
I. Nevečeřalová 727 853 365,
e-mail: veronika.fischerova@
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 , 
P. Švec  724 382 904

(pi)

2

v centru Náchoda 
- 2 samostatné místnosti 

Info 733 131 189

Pronajmeme nebytový prostor

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

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě

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

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy
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Procházka   Náchod

PLOŠINY

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

Ideální pro sídlo malé výrobní či stavební fi rmy ležící v okrajové části města, 
přímo navazující na krajskou komunikaci, s blízkým napojením na obchvat 
města. V přízemním objektu s nevyužitým podkrovím se nachází 2 kance-
láře, šatna, sociální zařízení, dílna, garáže a skladové prostory, které spolu 
tvoří uzavřený areál na stavebním pozemku p.č. 1463 o výměře 1660 m2, 
včetně zpevněných ploch na pozemku p. č. 1464 o výměře 112 m2  vše v obci 
a v katastrálním území Česká Skalice. Budova je napojena na veřejný vodo-
vod, kanalizaci, je zde elektro přípojka, betonová žumpa, zpevněné plochy 
a oplocení. Je možné provést napojení na plynovod. Po dohodě je možná 
prohlídka celého areálu.

Vyvolávací cena ve výši 2.935.080,- Kč.

Informace o termínu a způsobu prodeje získáte na elektronické adrese: 
www.ceskaskalice.cz – městský úřad- úřední deska nebo na Městském 

úřadě v České Skalici – odboru investic a správy majetku, 
tel. 491 490 071 – Ing. Jitka Kábrtová, mobil 721 561 577

nabízí odprodej objektu č.p. 394 vhodného pro podnikání

Tel: 776227724, 8 let zkušeností

Zainvestujte 
a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 

vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 

dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2016 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Nástup možný ihned.

Bližší informace 

na tel. 730 891 372,  725 567 069

e-mail: vyroba.kovo@odimpro.com

- dvousměnný provoz
- zkušenosti se svářením
- černého a nerez plechu výhodou
- platný svářečský průkaz podmínkou

Dále přijmeme pracovníky

 na pozici brusič
požadujeme manuální zručnost

- Možnost zaměstnání i na vedlejší 
pracovní poměr

Obchodní družstvo Impro

ZÁBRODÍ, KONČINY 111

PROVOZOVNA LASEROVÉHO 

KOVOOBRÁBĚNÍ ZÁBRODÍ, KONČINY

nabízí:  1 volné místo

SVÁŘEČ CO²

POKLADNÍ SYSTÉMY

„DOTYKAČKA“

Info na tel. 777 345 132, 774 749 912

OBJEDNÁVKY 

SOFT WARE

VÝHODNÉ BALÍČKY

BABÍ – PAVLIŠOVSKÁ LOUKA
Výuka na jízdárně, vyjížďky po okolí

Tréninkové hodiny – zkušená trenérka

PRO MALÉ DĚTI 

– jízdy na ponících i koních

Otevřeno denně od JARA do PODZIMU
Rezervace na tel. 608 667 732 p. Prouza

VYJÍŽĎKY 

NA KONÍCH

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

PŘÍJME

SKLADNÍK - LOGISTIKA
V případě zájmu 

zasílejte strukturovaný 
životopis na email:

 kozlova@

bohemia-trafo.cz

Požadujeme

Náplň práce:
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ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Senioři v Beránku
 Nový registrovaný Dům pro seni-
ory Beránek se otevřel v centru Úpi-
ce v  sousedním trutnovském okrese. 
Domov tady může najít až 75 seniorů. 
Necelý měsíc po  otevření poskytuje 
Senior dům Beránek ubytování 10 
seniorům a eviduje zhruba stejný po-
čet přihlášek.  Město Úpice patří mezi 
města, která mají to štěstí, že právě 
u nich vzniklo jedno z dalších středi-
sek, které seniorům pomáhá a aktivně 
řeší jejich situaci. Okres Trutnov se 
blíží k hranici 60 000 seniorů a  i zde 
platí, že volných míst pro dlouhodo-
bé ubytování seniorů je málo a klienti 
se stále setkávají s dlouhými čekacími 
lhůtami.  Aby se veřejnost mohla sama 
osobně seznámit s  prostory i  služ-
bami, připravil Senior dům Beránek 
na 1.července 2016 od 10.00 do 16.00 
hodin Den otevřených dveří.  (r)

Hotel ElkoH l ElkHotel ElkoHotel Elko
Sobotní polední menup

www.elkohotel.cz

   

* 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

Penzion s restaurací, Ruprechtice u Broumova

13 zrekonstr. pokojů, 

45 lůžek se soc. zař., 

restaurace, bar s kr-

bem, ve dvou nadpo-

dl. a podkroví, poz. 

422 m2, PENB: G.

180666 cena od 2.400.000 Kč

Nadstand.zrekonstr. dům, N. Město n/M

Lux. vyb. řad. dům 

s vestavbou (užitná pl. 

280 m2) poz.490 m2, 

2 obyt.NP+zrekonstr. 

podkroví. V sut.pod-

nik. prostory, nutno 

vidět,PENB: G. 

180655 cena: 3.890.000,- Kč

RD s garáží, N. Město nad Metují-Krčín

Třípodl.dům, poz. 

782 m2, výjezd 

na Dobrušku, plast. 

okna, přístavba, no-

vější fasáda, terasa, 

2 sklepy, zděná kol-

na,PENB: G.

180669 cena dohodou

RD v krásné lokalitě N. Města n/Met.

Dům (4+1) z r. 1989 

s garáží, dílnou a skle-

py, pozemek 688 m2 

s jezírkem, nová střeš. 

krytina a venk. komín.. 

PENB: G.

180638  cena: 3.590.000,- Kč

RD v klidné části Červeného Kostelce

RD (3+1), poz. 766 m2 

v Horním Kost. 1NP-

-WC, kuch., ob. pokoj. 

2NP-terasa, ložnice, 

pokoj k rekonstr. 

suterén k rekonstr., 

PENB: G.

180654 cena: 790.000,-Kč

Prodej i pronájem komerč. prostor, Náchod

Už. pl. až 1.192 m2, 

prodejna, kanceláře, 

sklady a zázemí. U ná-

jmu lze plochu upravit 

pro 2 zájemce, k disp. 

rampa, nákl. výtah.., 

PENB: G. 

180670 cena dohodou

>

TJ Sokol Bezděkov nad Metují  

Vás srdečně zve na výlet 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Sobota 25.6.2016, start: 13 – 14 hodin 
ze hřiště v Bězděkově n. M.

DOPROVODNÝ PROGRAM 

* Odpolední posezení 
*Malování na obličej 
* Soutěže pro děti
Akce se koná za každého počasí 

* Vstupné děti 20,-, dospělí  50,- 

* Více informací 732 58 55 15

TENNIS CLUB
Nové Město nad Metují

pořádá 

MEMORIÁL 

J.GRIMA a I.RYDLA

Sobota 16. července 2016

Věkové kategorie: 1. ženy - dvojice 
nad 70 let

4. muži – dvojice nad 120 let

Startovné za dvojici: 340,- Kč (v ceně 
startovného guláš … možná i zvěřina)

Přihlášky: do 12.7.2016

Prezentace do 9.00 hodin

Jozef Uhrin

Tel.: 777 152 700

Mail: tcnmnm@tcnm.cz 

Vítězné dvojice obdrží putovní pohár.

 Nepotkáte – li během prázdnin ani 
jednoho netopýra, potom si můžete  
setkání s  těmito létajícími savci užít 
během akce v Jaroměři – Josefově dne 
2. září. V rámci tzv. Netopýří noci vás 
čekají nejen přednášky o různých dru-
zích netopýrů, ale i účast na jejich od-
chytu v lokalitě U Podklasného mlýna 
pod Josefovem. K vidění bude i přístroj 
s názvem detektor netopýrů!

Netopýří  noc

ROBERT KRESTAN A DRUHÁ TRÁVA
PAVLÍNA JÍSOVÁ & PRÁTELÉ

RADEK TOMÁSEK
TONY JOCH S KAPELOU / ADÉLA JONÁSOVÁ
BOHADLO BAND / FUKANEC / RENÉ SOUCEK

KOFE A VLNA / G-RUNS´N ROSES

SOBOTA 2.CERVENCE 2016 OD 14:00
,,

,, ,,

,, ,,

,,

,,

,,

predprodej: MIC Náchod, Masarykovo nám. 1, tel.491 426 060     prodej online: www.kupvstupenku.cz
,,

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

2. 7. Honza a Jindřiška Brožovi (Devítka) Čimelice

9. 7. Žalozpěv  - Velká Bíteš

16. 7. 4zdi – Pelhřimov

23. 7. Bohadlo Band  - Náchod

30. 7. Standa Haláček – Sadská – Kostelní Lhota

6. 8. A.M.Úlet – Moravičany

13. 8. Elixír – Pardubice

20. 8. Pepa Štross + syn – Pardubice

27.8. Strunovrat - Slatiňany

Ratibořické folkové soboty na mlejně
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 Již po  jednačtyřicáté vás zve TJ 
Sokol Starkoč na dálkový pochod 
„Po  stopách bojů z  války roku 
1866“.  V  sobotu 25.června 2016 
se bude průběžně vyrážet mezi 
šestou a  půl jedenáctou hodinou 
na  pěší a  cyklo trasy z  vlakového 
nádraží ve  Starkoči.  Pro turisty 

budou připraveny čtyři pěší trasy 
na  10, 15, 25 a 50 km a čtyři cyk-
lotrasy pro horská a  silniční kola 
na 33 a 66km. Využijte 25.června 
velmi výhodného vlakového spo-
jení do Starkoče a zpět za výhodné 
skupinové slevy.  Za TJ Sokol Star-
koč  Jaroslav Rufer

PO STOPÁCH BOJŮ 

Z VÁLKY ROKU 1866    

NÁCHOD
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