www.novinyecho.cz
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Roþník 15/þíslo 15/16. kvČtna 2008
s.r.o.

www.aremic.cz

22 500 výtiskĤ

ýESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

TelekomunikaĀní, zabezpeĀovací a speciální elektronické systémy

E-mail: info@aremic.cz

Tel.: 491 422 100

Pivnice u Mílů v Náchodě

Prodejna
strojĪ
a náĢadí
Bďloveská 168,
Náchod

vše pro
PROFI + HOBBY

OPĚT
OTEVŘENO

AKÿNÍ CENY
NA CELÉ CHLAZENÍ

denně od 14 hodin
Každý víkend
 opékání  roznění

AKÿNÍ CENY MYÿEK
SPORÁKĩ i PRAÿEK

Půjčujeme
20tis-2mil

bez zástavy určeno problem. klientům,
řešíme exekuce

722 136 596
Hledáme spolehlivého

DISTRIBUTORA

tel. 491 423 669, www.ceky.cz

GARÁŽOVÁ VRATA

novin ECHO pro oblast
Jizbice
tel: 491 424 522
po - pá 8:00 - 15,30 hodin
email: echo@aremic.cz

Omezený provoz

V rámci záruþních oprav provádČných ﬁrmou STRABAG, a. s., bude v ulici ýeskoskalické
v NáchodČ omezen provoz od pondČlí 19. 5. do stĜedy 28. 5. 2008.
Mimo jiné bude provedeno vyfrézování vjezdĤ do boþních ulic a þásti kĜižovatky „u BartonČ“. V závČru oprav (s nejvČtší pravdČpodobností
ve dnech 26. - 28. 5.) bude za úþelem zvýšení celkové životnosti úpravy proveden celoplošný sjednocující nátČr živiþného krytu v rozsahu celé stavby.
V této dobČ mĤže být provoz v ulici ýeskoskalické zcela omezen.

EU

Další nabídka na

P
TI

info:
777 602 884

Náchod z Trutnov
Orlické hory z Jičín

www.realityeu.com
Nabídka našich nemovitostí také na pobočkách České spořitelny

Rodinný dům v obci Lipí u Náchoda na okraji obce oklopen lesy na svažitém
pozemku s výhodnou jihozápadní orientací. Celková plocha pozemků spolu se
zahradou je 1 500 m2. Dispozice: přízemí:veranda, chodba, 3 pokoje s kuchyní
a jídelnou, WC, koupelna, dílna. I.patro:3 samostatné pokoje s chodbou, půda.
El. 220/380V, obec.vodovod + vlastní studna, tepl.voda-bojler,odpady do
z Cena: 1 959 000,- Kč
septiku, vytápění-ústřední na TP.

Venkovské stavení v obci Kameničná - Orl. hory, pozemek J orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 569 000,- Kč
Byt 3+1 v Náchodě v ul. Pražská do dlouhodobého pronájmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000,-Kč/měs.+ sl.
Venkovská samota na slunném pozemku o výměře 16 383 m2 u obce Litoboř . . . . . . . . . . . . . . . .1 290 000,- Kč
Rodinný dům ve Vernéřovicích na Broumovsku, zahrada, 2 patra, 7 místností. . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 000,-Kč
Rodinný dům v Náchodě Staré Město, 5 místností, koupelna, WC, kuchyň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 549 000,-Kč
Zajímavé stavení na krásném místě Rýzmburk u Žernova , rozsáhlé pozemky . . . . . . . . . . . . . . . .3 400 000,- Kč
Menší rodinný domek v Červeném Kostelci v Olešnici, započatá rekonstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 000,- Kč
Rodinný dům s výhledem na Hronov, garáž, dílna, bazén, zahrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490 000,-Kč
Komerční objekt ve Velkém Poříčí, vhodná přestavba na byt. jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 000,-Kč
Přízemní rodinný dům v Náchodě na Pavlišově, započatá rekonstrukce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000,- Kč

... s námi se určitě domluvíte ...

KuĀerovci v novém hávu

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ
Hledáme nové kolegy !
* přijďte mezi nás * posilte náš tým * potřebujeme právě Vás

Pro Hypernovu Náchod přijmeme nové kolegy(ně) na pozice:
 POKLADNÍ
 PRACOVNÍK ODD. PEKÁRNY
 PRACOVNÍK OBSLUŽ. ÚSEKU
Nabízíme:
 zajímavou mzdu  zaměstnanecké výhody  příspěvek
na dopravu a stravu

Provádíme
kvalitní malířské a
natěračské práce bytů,
domků, kanceláří,
škol, velkých objektů,
fasád, oken.
Tel.: 732 873 039
e-mail: martin420@seznam.cz

Pamatujete se ještČ na hvČzdnou slávu skupiny KuþerovcĤ? PatrnČ zmizela z mysli. V mČstských rozhlasech, obchodních domech, kinech i jinde byla slyšet v 60. letech hned za budovatelskými písnČmi
produkce hlavnČ KuþerovcĤ, skupiny Miloslava Kefurta a jiných hudebních tČles. Jejich desky našly cestu
snad do každé domácnosti. Gramofony v ĜadČ pĜípadu ale dosloužily a koncert skupiny v NáchodČ již
nejménČ 20 let nikdo neslyšel. Považujeme proto za vhodné upozornit zájemce v širším okolí Náchoda na
tuto výjimeþnou pĜíležitost. Koncert skupiny Kuþerovci je sjednán na þtvrtek, 29. kvČtna 2008 v 19 hodin
ve velkém sále MČstského divadla v Náchod.
Antonín Samek, þlen Klubu pĜátel KuþerovcĤ

PĢehlídka staré školy kouzel
Pražští magikové spoleþnČ s Magickou lóží M.S.Patrþky poĜádají v JromČĜi ve dnech 23. až
24.5.2008 celostátní slet þarodČjĤ, tentokráte mistrĤ magie seniorského vČku.
„SrdeþnČ Vás zveme k osobní úþasti, kdy pro kĜest knihy bude vyþarován þarovný lektvar,
kolem památníku bude poletovat PatrþkĤv stĤl, pĜítomen bude autor knihy a ze dvora Rudolfa
II. pĜijede svČtoznámý mistr Kelly. Dojde i na setnutí hlavy a jiné þáry. Nemáte chuĢ pĤjþit svoji
hlavu?“
Magická show zaþne v pátek 23. kvČtna v BouþkovČ loutkovém divadle od 16.00 hodin pĜíjezdem mistra Kellyho z Prahy a jeho neuvČĜitelnými þáry. Následovat bude loutková hra podle
legendárního MatČje Kopeckého, nastudovaná pro tuto událost - Doktor Faust (Bodi JaromČĜi)
V 18.00 hodin nastane spoleþný odchod k památníku M.S.Patrþky, nČkdo pĜijde o hlavu, stĤl
oblétne památník a další divy, probČhne kĜest knihy „M.S.Patrþka, život a dílo“ od
J.Frýzka a složení slibu adeptĤ magického umČní. Program bude pokraþovat od 19.00 hodin v
kavárnČ divadla.
Sobota 24. kvČtna bude ve znamení „MČsto plné kouzelníkĤ“. V 10.00 hodin v kavárnČ divadla probČhne pĜehlídka mikromagie s promítáním detailĤ. Od 14.00 se ve velkém sále divadla
mĤžete tČšit na celostátní seniorská show mistrĤ magie a zahraje rocková kapela Hot Rock (LŠU
F.A.Šporka). Vyvrcholením bude v 18 hodin závČreþná Magic show s hosty.
kp

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Kontaktujte nás na tel. čísle nebo volejte bezplatnou linku

491401121  800 402 402

22. - 26.květen

KENVELO Náchod
HLEDÁ VHODNÉ KANDIDÁTKY
PRO OBSAZENÍ POZICE

PRODAVAýKA
POŽADUJEME:
z UKONýENÉ STěEDOŠKOLSKÉ
VZDċLÁNÍ nebo VYUýENÍ V
OBORU
z PěEDCHÁZEJÍCÍ ZKUŠENOSTI
V PRODEJI
z PěÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
z NÁSTUP IHNED

informace na telefonu
777 606 464
Výrobna nátěrových hmot ve Slavoňově hledá:

Výrobní dělníky pro trojsměnný provoz

Laboranta pro kontrolu kvality
(SŠ chem. směru,výhoda AJ nebo NJ)

Skladníka
Vedoucího výroby
(SŠ technického směru výhodou, praxe jako mistr výroby)
Nabízíme dobré platové podmínky, stravenky, pracovní
příležitost v okrese Náchod,
příjemné pracovní prostředí i kolektiv.
CV zasílejte na adresu: Mistral Paints, s.r.o.,
Helena Poláková, Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
nebo na email: polakova@mistral-paints.cz

- 20 % na výrobky
Tescoma
22.květen/ 10 - 17 hodin

PROMOAKCE SE
SOUTĚŽEMI A VAŘENÍM

V sobotu 10.kvČtna 2008 bylo na
Lipí u Náchoda pČknČ rušno. Místní sbor dobrovolných hasiþĤ slavil
120.výroþí svého založení. Oslavy
spojili hasiþi s Okrskovou soutČží
v požárním útoku. A jak si vedli
oslavenci? Muži oslavili 120.výroþí pátým místem v soutČži, ženy
byly ještČ lepší, mohly slavit výroþí
svého sboru a ještČ 1.místo v soutČži....

Kuchyňské potřeby Kamenice 143, Náchod

Jsme tu pro Vás
po - pá 8.00 - 17.00
so 8.00 - 11.30

Páni, tomu to zpívá...
V primČ jaromČĜského gymnázia mají pĜinejmenším zajímavého studenta. Je jím
Josef Sedláþek. A þím že je tak zajímavý? Nejen na CD NejkrásnČjší koledy Boni
Pueri, ale tĜeba i na štČdroveþerním Koncertu ze Senátu zpíval jako solista chlapeckého sboru Boni Pueri. V Krajském kole celostátní soutČže ZUŠ konané v dubnu získal
1.cenu v kategorii þ.3 ve hĜe na housle. První místo si vyzpíval i na pČvecké soutČži
Novopacký Slavíþek....
r

STO LET EGONA
HOSTOVSKÉHO
Hronov si pĜipomnČl stoleté výroþí narození spisovatele Egona Hostovského, citlivého umČlce s pohnutým osudem, ve kterém nechybČla ani
dvojnásobná emigrace. Poprvé odchází do zahraniþí pĜed nacisty, podruhé
opouští rodnou zemi po zmČnČ režimu v roce 1948. Narozen v roce 1908
v HronovČ.

foto Josef Voltr

NEJVĎTŠÍ A NEJROZSÁHLEJŠÍ NABÍDKA ÿESKÉHO NÁBYTKU V REGIONU
þeská kvalita za polskou cenu - napĜ. trojdílná skĜín š. 180 v cenČ 8.330,- nyní akce za 6650,- a mnoho dalšího nábytku

VŠE PRO VÁŠ INTERIÉR:
TAJNÝ VÝLET

Sdružení zdravotnČ postižených Náchod poĜádá májový tajný výlet regionální vlakem.
27.5.2008 - sraz na náchodském nádraží v 14.00 hod.
ZajištČna vlastivČdná procházka s prĤvodcem, opékaní, hudba, návrat nejpozdČji
v 20.20 hod. ýlenové 75 Kþ, neþlenové 85 Kþ
PĜihlášky opČt každou stĜedu pĜi našich poradenských dnech, 13.00 -15.00 hod.každou
stĜedu v naší klubovnČ MÚ ( Okresní soud)
Náchod Palachova ul.,také pí Máslové þ. t. 491 465 350, 775 671 344
Vážení pĜátelé, vČĜíme že se v tento májový výlet sejdemes dobrou náladou, ve zdraví a
bude nám pĜát i poþasí.
Za výbor Olga Frühaufová

Sdružení zdravotně postižených Náchod, srdečně blahopřeje k životnímu výročí paní
Zdeně Semerákové a děkuje jí za obětavou práci pro naše členy.

Zavedená restaurace v Opočně
hledá

KUCHAŘE
 vyučení v oboru, min praxe 3 roky
 hotová jídla i minutková kuchyně
 práce na směny
 ubytování k dispozici

plat cca 18 - 20tisíc / měsíc
tel: +420 777 131 151 paní Ležáková

nejlevnČjší þeské kuchynČ, matrace, koupelnový nábytek, sedací soupravy,
koberce, ložnice, spotĜebiþe - kompletní sortiment do bytĤ a kanceláĜí
s možností dopravy, montáže i individuálních úprav vlastní truhlárnou

DģM NÁBYTKU TREMAK Komenského 303, NÁCHOD, 491 433 827
DģM NÁBYTKU TREMAK, Pelclovo náb. 462, Rychnov n.K., tel. 494 535 092

RENOVACE BYTOVÝCH DVEŘÍ
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304, tel.: 491 453 373,

andy.skalice@seznam.cz, sweb.cz/andy.skalice
pro oblast Červený Kostelec mob.: 603 791 290

z
z
z
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ŽALUZIE

shrnovací dveře z žaluzie z čalounění dveří
SLEVA 10%
renovace van z textilní rolety z těsnění
NA ŘETÍZKOVÉ
vestavěné skříně na míru z renovace dveří
venkovní rolety z sítě proti hmyzu z garnýže
ŽALUZIE

IX.LIPSKÝ DĚTSKÝ DEN
Pořádá SDH Lipí, knihovna Lipí a lipští nadšenci kdy: v sobotu 31.května 2008
Kde: na hřišti za školou a na návsi, v případě špatného počasí v sále
restaurace U Nováků
Program:
14.00 zahájení soutěží !! PŘIJĎTE VČAS !!
14.15 - 16.00 soutěže, projížďky na koních, lanovka, pěna a další atrakce
16.00 - 16.30 rozdílení cen
od 15.30 průběžné pojídání vuřtíků (do vyjedení zásob) a během celého odpoledne pití
- pro děti zdarma

Vstupné dobrovolné - rodiče, PŘISPÍVÁTE na zábavu svých dětí -

DĚKUJEME
DOPORUČUJEME - NÁHRADNÍ OBLEČENÍ S SEBOU!

4. Projektové setkání - ÿeská republika

MINIGOLF na ROZKOŠI
ČESKÁ SKALICE
- AUTOCAMP
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

dle počasí
KVĚTEN - ČERVEN
13 - 18 hod.
ČERVENEC - SRPEN
10.30 - 20 hod.
ZÁŘÍ
13 - 18 hod.
z velký výběr nápojů z lehké občerstvení

Zájezdy a skupiny osob si mohou po
dohodě minigolf rezervovat i mimo
danou provozní dobu.

605 315 598, 737 121 471

KRÁKORKA a.s.
ÿervený Kostelec
hledá

Soukromé gymnázium a SOŠ cestovního ruchu v NáchodČ v týdnu od 14. do 18. dubna
2008 hostovala mezinárodní setkání projektu Comenius, pod záštitou EU. Tohoto setkaní
se zúþastnili kromČ hostující školy i uþitelé a studenti z Irska, Francie, NČmecka, Rakouska a Slovenska. Po pĜíjezdu byli všichni úþastníci pĜivítáni starostou mČsta Náchoda a
poté se zapojili do programu pĜipraveného místní školou. Uþitelé i studenti mČli možnost
sdílet zkušenosti
spolupracujících škol, poznávat individuální zpĤsob výuky a rodinné prostĜedí hostující
školy a v neposlední ĜadČ také navštívit atraktivity okolí mČsta Náchoda. Zahraniþní
studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, které se o nČ starali po celý týden a mČli
tudíž možnost poznat typická þeská jídla, zvyky a rodinné vztahy.
Hlavním cílem setkaní byla spoleþná evaluace projektového výstupu za rok 2007-2008,
þímž je kalendáĜ chránČných krajinných oblastí, který bude v prodeji na podzim. Dalším
cílem byla spoleþná pĜíprava na projektovou aktivitu pro pĜíští školní rok, kde studenti
všech škol budou mít za úkol zpracovat informace o tradicích, legendách, architektuĜe,
kuchyni, hudbČ a obleþení typické pro každou z chránČných krajinných oblastí z každé
zemČ zapojené do projektu Comenius.
VČĜíme, že tato práce má veliký význam aĢ už v jazykovém smyslu tak i v poznání
rozdílných kultur a jejich speciﬁkací, a že tato zkušenost obohatí studenty i uþitele všech
zapojených škol.
Renata Brown, koordinátora projektu

KAMENÍKY
NEBO ŠIKOVNÉ
ZEDNÍKY PRO
PRÁCI
S KAMENEM
Možnost dobrých výdČlkĤ.
Informace na tel. 491 462 706

Odpoledne plné kouzel
Ve stĜedu 30. dubna se na školní zahradČ Základní školy Babí slétly þarodČjky z celé školní družiny.
Zábavné odpoledne zaþalo vyhodnocením nejhrĤzostrašnČjších masek þarodČjnic a þarodČjĤ, na které þekaly sladké odmČny. Poté se zaþalo soutČžit v rĤzných disciplínách, napĜíklad skákání v pytlích,
házení míþkĤ na terþ, toþení obruþí a spousta dalších þarodČjnických soutČží. Po zvládnutí všech
úkolĤ se roztopil kouzelný oheĖ, na kterém vzplála nejedna þarodČjnice, kterou dČti pro tuto akci
vyrobily. DČti mČly možnost si samy opéct špekáþky,na kterých si velice pochutnaly. Celé odpoledne
panovala veselá atmosféra a dobrá nálada.
B.M. ŠD- Babí

KOTEVNÍ A UPEVĚOVACÍ
TECHNIKA

RivCo Náchod s.r.o.

PRODEJNA Kladská 207, Náchod - Bďloves
v areálu firmy TOGAZ

nabízíme špiĀkový
sortiment švýcarské firmy

V kvďtnu a Āervnu sleva na vrtáky
MUNGO SDS+ o 4 - 26 mm
K nákupu 3 vrtákĪ box na šroubky zdarma



Komenského ulice, Náchod

Chceš-li chodit
v sukni, triku?

v měsíci KVĚTNU SLEVA 50%
na dámské kadeřnické služby,

Dej si masáž v roletiku!

¾ ke každému barvení čelenka ZDARMA
SLEVA 15%
¾ při koupi výrobku

ROLLETIC
STUDIO

při předložení tohoto kuponu



Objednávky: 774 255 893

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

22.května 2008 od 9 do 18 hodin

Náchod, Palackého 71
(nad Stivalem)

TEL.:776 614 846

Na Vaši návštěvu se těší
Viktorie Uždilová

ZA NAŠE CENY POJEDETE K MOŘI
TŘEBA I DVAKRÁT !!!
!!! T O N E J L E P Š Í Z J A D R A N U !!!
MAKARSKÁ RIVIÉRA
» » Brela, Baška Voda, Tučepi, Podpora « «
NEJLEVNĚJŠÍ TÝDENNÍ POBYTY U MOŘE
V NAŠICH STANECH !!!
(vybavená kuchyně vč. ledničky,...)
7. – 14.6. 1000 Kč/os./týden
14. - 21.6. 1200 Kč/os./týden
21. - 28.6. 1900 Kč/os./týden
a potom každý týden
od 12.7. do 30.8. 2300 Kč/os./týden
vzhledem k rostoucímu kurzu koruny snižujeme
ceny o 8 %
UBYTOVÁNÍ V HOTELÍCH
A APARTMÁNECH
příklady cen ve vrcholné sezóně(červenec a srpen):
hotel PODGORKA s polopenzí 7 820 Kč/os./týden,
apartmány od 2 970 Kč/os./týden
!!! v červnu a v září ještě nižší ceny !!!
Autobusová doprava za 2290 Kč/os.
(BR,PO,NA,TU,DK,ČK,HR,NM,HK,RK,UO,SY)
! ! ! Více na www.horizontck.cz ! ! !
CESTOVNÍ KANCELÁŘ, Pasáž Kamenice, 547 01 Náchod
tel./fax: 491 433 266, e-mail: info@horizontck.cz

Den pro
prvodárce
PĜijćte všichni, kdo jste dosud
nedarovali krev a je Vám alespoĖ osmnáct let, rozšíĜit Ĝady
dobrovolných dárcĤ krve v pondČlí 19.5. na transfuzní stanici v
NáchodČ. V poslední dobČ se zaþíná projevovat nedostatek krevních
pĜípravkĤ, a proto smČĜuje naše
prosba i k Vám.
PĜijćte na Transfuzní stanici v
NáchodČ mezi 6.00 - 9.00 hodinou. Ráno se doporuþuje jen lehká snídanČ. Bližší informace
Vám podají zamČstnanci transfuzní stanice na tel. þ: 491 601
427. Všem, kteĜí pĜíjdou pĜedem dČkujeme a prostĜednictvím
zamČstnancĤ transfuzní stanice
si dovolujeme pĜedat malý dárek.
Oblastní spolek ýeského þerveného kĜíže v NáchodČ.

Kimberly-Clark, úspČšný svČtový výrobce známých znaþek jako HUGGIES,
KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších hledá do provozu závodu v JaromČĜi nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici

BaliĀ
Požadavky
 Výuþní list
 Praxe v technických oborech vítána
 Schopnost pracovat ve smČnném provozu
 Všestrannost
 Peþlivost a spolehlivost
 PĜedpoklady pro týmovou práci

Pracovní náplĖ
 ZajišĢování balicích prací na rĤzných typech výrobních linek
 Sledování kvality koncového výrobku
 ZajišĢování bezpeþného provozu balení
Nabízíme
 nadprĤmČrné mzdové ohodnocení
 výhodné zamČstnanecké beneﬁty
 pracovní smlouvu na dobu urþitou
Máte-li zájem pracovat v mezinárodní spoleþnosti a máte požadované
pĜedpoklady, zašlete nám životopis do 31.5.2008.
Kimberly-Clark s.r.o., Personální odd., Dolecká 111, 551 01 JaromČĜ
Tel. 491 849 125, Fax 491 849 288, yvetta.vratislavova@kcc.com

NOVÝ PġÍSTROJ
Již koncem minulého roku rozhodla
Správní rada Nadaþního fondu HOSPITAL BROUMOV o zakoupení speciálního pĜístroje - hysteroskopu (slouží
pĜi Ĝešení patologií dutiny dČložní a její
sliznice). PĜístroj je nyní umístČn a užíván v operaþních sálech broumovské
nemocnice. Celková cena pĜístroje je
530 tisíc korun.
(r)

MČsto Náchod dlouhodobČ pronajme nebytový prostor v
NáchodČ, Kostelecká ul. þp.1828

Podmínky nájmu :

z VýbČr zájemce bude proveden obálkovou metodou.
z Minimální cena roþního pronájmu je 20 tis. Kþ.
z Nájemní smlouva bude uzavĜena na dobu neurþitou
z Základním kritériem pro posouzení nabídek
je nabídnutá cena roþního pronájmu.

Termíny výbČrového Ĝízení :
Termín doruþení pĜihlášek je 31.05.2008 do 13,00 hod. Termín
vyhlášení výsledkĤ do 15.06.2008 Prohlídka nebytového prostoru
je možná po dohodČ na þ.t. 491405247

Doruþení nabídek :

PĜihlášky do výbČrového Ĝízení je tĜeba doruþit v zalepené obálce
na adresu MČsto Náchod, odbor správy majetku a ﬁnancování,
bytové oddČlení. Obálku oznaþte v levém horním rohu nápisem :
VýbČrové Ĝízení - nebytový prostor þp.1828 - NEOTVÍRAT

MČsto Náchod dlouhodobČ pronajme nebytový prostor v
NáchodČ, Kostelecká ul. þp.1828

Podmínky nájmu :

z VýbČr zájemce bude proveden obálkovou metodou.
z Minimální cena roþního pronájmu je 20 tis. Kþ.
z Nájemní smlouva bude uzavĜena na dobu neurþitou
z Základním kritériem pro posouzení nabídek je nabídnutá cena
roþního pronájmu.

Pešta

klempířství

Klempířské
a pokrývačské
práce
mobil 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz
www.strechy-pesta.cz

NOVINKA:
Práce mobilní přívěsovou
plošinou IP14-3

Termíny výbČrového Ĝízení :
Termín doruþení pĜihlášek je 31.05.2008 do 13,00 hod.
Termín vyhlášení výsledkĤ do 15.06.2008
Prohlídka nebytového prostoru je možná po dohodČ
na þ.t. 491405247

Doruþení nabídek :

PĜihlášky do výbČrového Ĝízení je tĜeba doruþit v zalepené obálce
na adresu MČsto Náchod, odbor správy majetku a ﬁnancování,
bytové oddČlení.
Obálku oznaþte v levém horním rohu nápisem : VýbČrové Ĝízení
- nebytový prostor þp.1828 - NEOTVÍRAT

AÿR KalendáĢ 2008 - VRCHY
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ÿESKÉ REPUBLIKY
23.-25.05. Ústecká „21“ Ústí nad Orlicí
30.05.-01.06. Ecce Homo Šternberk
21.-22.06. Dobšiná /SVK
19.-20.07. Matador Slovakia /SVK
30.-31.08. Laudon Lanškroun
27.-28.09. Prix Orlicko

MISTROVSTVÍ ÿESKÉ REPUBLIKY
23.-25.05. Ústecká „21“ Ústí nad Orlicí
30.05.-01.06. Ecce Homo Šternberk
21.-22.06. Dobšiná /SVK
28.-29.06. VzhĤru Farinovou zatáþkou
02.-03.08. Valašský klobúk Vsetín
30.-31.08. Laudon Lanškroun
27.-28.09. Prix Orlicko

ZÁVODY AUTOMOBILĩ DO VRCHU

První závod Mistrovství ýeské republiky automobilĤ do vrchu v letošním roce se uskuteþnil na MoravČ v NámČšti nad Oslavou (Zámecký vrch
2008).
V tĜílitrových formulích, ve které jede i Miloš Beneš (GMS Racing
team) - F3000 Ralt, se sešla kompletní þeská špiþka bojující o první místa v
absolutním poĜadí. Dušan NevČĜil - F3000 Lola, Míra Fajkus - F3000 Lola,
Ota Krámský - F3000 Reynard, ve své privátní speciﬁkaci K-08, Jaroslav
Krajþí - F3000 Lola a muselo se poþítat i s Milanem Svobodou s výkonnou
F3 Dallara.
Miloš Beneš se už na testování v Maćarsku potýkal s problémy s novou
elektronikou a tyto problémy pokraþovaly i v NámČšti. DĤsledkem tČchto
problémĤ bylo, že Beneš v sobotu v druhé tréninkové jízdČ dostal „hodiny“, skonþil mimo traĢ a závod nedokonþil (viz. foto). V nedČli 4.5.2008
tragicky zahynul pĜi závodČ Zámecký vrch 2008 v NámČšti nad Oslavou
krnovský jezdec Miroslav Fajkus.
Výsledky sobota:
1. 1 NevČĜil Dušan Lola B02/50, 2. 243 Vondrák Petr March 752 F2,

3. 3 Svoboda Milan Dallara STV, 4. 244 Prášek Jaroslav Chevron B42, 5.
115 Krajþi Jaroslav Lola B02-50, 6. 13 Krámský Otakar ing. Reynard K08, 7. 5 Fajkus Miroslav Lola T99/50.
text.R.S., foto:J.Navrkal

PO-PÁ: 9-12 a 13-17 hod. - TEL./ZÁZN. 491 433 781, e-mail: ckobnova@obnova.cz

S NÁMI JE KAŽDÁ ZEMÌ BLÍZKO

NAVŠTIVTE NÁS V OBCHODNÍ PASÁŽI MAGNUM NA KAMENICI V NÁCHODċ

Axis4, a.s.
Provozovatel Centrálního registru produktů a firem
Hospodářské komory České republiky, krajů a měst.
www.axis4.info

****
ZA KRÁSAMI A TRADICEMI NAŠÍ ZEMĚ – ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC A TURNOV – SOBOTA
31.KVĚTNA 2008
Jak se točí keramika, soustruží dřevo,zpracovává kov, paličkuje, maluje na skle, foukají se skleněné perle, brousí
kameny… více jak 150 řemeslníků z ČR ale i z příhraničních oblastí. Cena včetně dopravy a vstupenky do zámku 450,dospělí, 420,-děti a 430,-důchodci
****
JEDNODENNÍ VÝLET NA KARLŠTEJN A DO PRAHY – SOBOTA 14.ČERVNA 2008
Na výběr ze dvou okruhů – okruh s Kaplí sv.Kříže za 790,-Kč a pro děti, studenty a seniory cena 640,- Kč Okruh bez
prohlídky Kaple sv.Kříže za 620,- Kč a pro děti, studenty a seniory cena 560,- Kč. Po prohlídkách odjezd do Prahy, kde
bude možnost využít programu s průvodcem nebo osobní volno. Cena zahrnuje vybraný okruh, dopravu a průvodce.
****
VYBERTE SI SVÉ DIVADLO – KRYSAŘ – DIVADLO KALICH – SOBOTA 28. ČEVNA 2008 OD 14HOD
Dnes již kultovní muzikál je prvním autorským muzikálovým počinem Daniela Landy.Podmanivý Příběh tajemného
muže v kápi s píšťalou, která rozsévá smrt,má na svém kontě víc než 1000 repríz. Cena včetně dopravy 1.100,-kč.
ANGELIKA – DIVADLO BROADWAY - SOBOTA 28.ČERVNA 2008 OD 14HOD
Romantika,napětí a láska ve výpravném muzikálu z doby vlády Ludvíka XIV. Příběh krásné Angeliky de Sancé de
Monteloup, která je svým nechtěným sňatkem s Joffreyem de Peyrac vržena do víru královských intrik. Cena včetně
dopravy 1.100,-Kč.
****
Zajišťujeme vstupenky na kulturní,sportovní, společenské akce, přes portály – Ticket Art, Ticket Pro, Ticketstream,
Ticketportál. Nově jsme prodejci vstupenek do SAZKA ARENY.
****

Rozšiřujeme kolektiv o

OBCHODNÍ REFERENTY PRO TELEFONNÍ PRODEJ
Náplň práce:
 telefonické kontaktování zákazníků
 nabídka a prodej služeb Centrálního registru produktů a firem Hospodářské komory ČR
 práce s PC – aktualizace a editace údajů, internet, e-mailová komunikace
Požadujeme:
 SŠ vzdělání s maturitou, vhodné pro absolventy a ZPS
 dobré komunikační schopnosti

 uživatelskou znalost práce na PC
 zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
 pravidelnou pracovní dobu pondělí až pátek,
v jednosměnném provozu
 práci na hlavní pracovní poměr, nebo brigádu
 práci v klidném a čistém pracovním prostředí
 pracoviště Náchod

Navštivte nás v Naši nové provozně v pasáži Magnum na Kamenici a rádi Vám
pomůžeme s výběrem Vaší dovolené.
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY www.ckobnova.cz - objednávky i on-line!

 nástupní příspěvek ve výši až 3500,-Kč
 stravenky
 školení obchodních dovedností
 prostor k profesnímu růstu

V případě Vašeho zájmu nám obratem zašlete nejlépe e-mailem svůj profesní životopis, včetně telefonních kontaktů na sebe.

Call centrum Náchod, Hana Filipová, DiS, Palachova 1742, 547 01 Náchod
Tel: +420 491 435 413, Fax: +420 491 435 419
zamestnani@axis4.info

Nabízíme vám:
- dámské, pánské, dČtské plavky
- sportovní obleþení (ﬁtness, volný þas)
- bezešvé prádlo
- termoregulaþní odČvy
- kalhoty, jarní bundy
- 30% sleva na vybrané zboží
NOVÁ KOLEKCE PLAVEK 2008 JIŽ V PRODEJI!
Tel: 777 178 052, 775 178 052
Náchod - Kamenice 113 Trutnov - Bulharská 63

088058

zdarma: 800 100 446

084468

zdarma: 800 100 446

083016

Možnost objednání z katalogu

Axis4, a.s., Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

zdarma: 800 100 446

BYT 2+KK V OV, NÁCHOD – DUHOVKA
Výstavba bytĤ s pĜedáním klientovi 9/08. Byt
2+kk o CP 60 m2. Klidná þást mČsta – nad
nemocnicí.

BYT 2+1 V OV, POLICE NAD METUJÍ
Výstavba bytĤ s pĜedáním klientovi v bĜeznu 09.
Byt þásteþnČ vybaven o CP 61 m2 + 10 m2
sklep.

BYT 2+KK OV, NÁCHOD
Zajímavý a udržovaný byt ve zdČné zástavbČ
o CP 59 m2. K bytu náleží spoleþné prostory.

Prodej 1 440 000 Kþ

Prodej 1 640 448 Kþ

Prodej 1 050 000,-

064374

zdarma: 800 100 446

DVOUGENERAýNÍ RD, VELKÁ JESENICE
RD o dvou byt. jednotkách – 3+1 a 5+1.. 2
samostat. vchody, garáž na 3 auta, dílna,
udírna, terasa. 500 m od pĜehrady Rozkoš.
Prodej 2 440 000 Kþ

083002

zdarma: 800 100 446

RD, ýERVENÝ KOSTELEC
RD k celkové rekonstrukci se stavebním
pozemkem, vhodným pro stavbu RD. CP
1827 m2.
Prodej Cena k jednání

084367

zdarma: 800 100 446

RD 3+1, SUCHÝ DģL
Dvoupodlažní, podsklepený RD v dobrém stavu u Police n/M. U domu je pČkná udržovaná
zahrada. CP 946 m2.
Prodej 1 960 000 Kþ

087467

zdarma: 800 100 446

086271

zdarma: 800 100 446

086484

zdarma: 800 100 446

DB 3+1, NÁCHOD
Prostorný DB v rekonstruovaném domČ nedaleko centra o CP 73 m2. V pĜíštím r. probČhne
výmČna oken. Vybavená kuchyĖ.
Prodej 1 430 000 Kþ

086206

zdarma: 800 100 446

085182

zdarma: 800 100 446

BYT 3+1 V OV, NÁCHOD
PČkný byt v 6. patĜe o CP 79 m2. Koupelna i
kuchyĖ po þásteþné rekonstrukci, v celém bytČ
nové zatahovací dveĜe.
Prodej 1 445 000 Kþ

084215

zdarma: 800 100 446

ROZESTAVċNÝ RD, NOVċ MċSTO N. METUJÍ
RD nedaleko historického centra mČsta.
Podsklepen s možností vybudovat 2 byt. jednotky. Garáž a zahrada o ploše 159 m2.

CHATA, ýERVENÝ KOSTELEC
Chata rekonstruovaná v r. 2001 s vlastním
pozemkem na pĜekrásném místČ. Vhodná
k rekreaci i trvalému bydlení. CP 1200 m2.

RD, HRONOV CENTRUM
Prodej podílu na RD. Souþástí prodeje je
zdČná nemovitost ve dvornČ domu o 4 místnostech ke komerþnímu využití.

Prodej 2 400 000 Kþ

Prodej 1 140 000 Kþ

Prodej 658 000 Kþ

087236

zdarma: 800 100 446

087152

zdarma: 800 100 446

PROVOZNċ-SKLADOVACÍ AREÁL, HRONOV
Pronájem prov. - sklad. areálu vþ. kanceláĜe a
zázemí. Venkovní manipul. plocha 250 m2. Vše
po rekonstrukci.

VÍCEÚýELOVÝ OBJEKT, VELKÉ SVATOĕOVICE
Budova bývalého kina v blízkosti Trutnova,
vhodná ke komerþ. využití. V pĤdních prostorech možná vestavba. CP 671 m2.

ST. POZEMEK, HORNÍ RADECHOVÁ
Stavební pozemek o CP 4 836 m2,
inženýrské sítČ na hranici pozemku a
þásteþnČ i na pozemku.

Pronájem 28000 Kþ/mČs.

Prodej 1 100 000 Kþ

Prodej 125 Kþ/m2

082928

zdarma: 800 100 446

POZEMEK, NÁCHOD – BRANKA
Louka, kterou je možné využít pro rekreaþní
úþely, pĜípadnČ pro zástavbu. SítČ v dosahu.
Prodej 252 Kþ/m2

* SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ * ROZUMNĎ * SOUKROMĎ * ŠIKOVNĎ *
Firma Jan Kočnar - silniční práce
Náchod přijme

 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
 STAVEBNÍHO DĚLNÍKA
s ř.p. B popř.B+E
TEL.: 604 203 001

SEZNÁMENÍ
* Hledám seznámení s ženou kolem 65 rokĤ.
VČk ani vzdálenost není podmínkou. Jen znát
lásku, cit, charakter a zavolat na tel. 773 053
783
* 58/165 se ráda seznámí s mužem kolem 60
let, který je také sám a rád by to zmČnil.
ZN.:08E15/1
BYTY

KUŘICE

ve stáří 11 týdnů červené a černé
ČERVENÝ KOSTELEC, Chovatelské potřeby
Prodej 12.června 2008

NUTNO
OBJEDNAT!

Tel. 491 461 414,
mobil 774 197 388

Půjčujeme

10 tisíc - 1 milion
řešíme problémové klienty
exekuce - najdeme řešení,
tel: 775 05 93 88

za starý nábytek a nepotĜebnou veteš nabízí:
P.Vágner, Plhovská 862, Náchod
Mobil: 608 10 38 10
Výhodné ceny pĜi stČhování,
prodeji nemovitosti þi likvidaci pozĤstalosti.

POZOR! POZOR!
Hledám šikovné lidičky
srdcem a duší obchodníky!
Hledám ty, kterým nevadí vysoké
pracovní nasazení ani vysoké výdělky.
Tel. 732 729 695

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pĜedmČty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dĜevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbranČ apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozĤstalosti, z pĤdy, i pĜi stČhování.
PO - zavĜeno, ÚT - ýT 9.30 - 17.00 PÁ 9.30 - 13.00

NEPŘEHLÉDNĚTE!
NOVÝ PRODUKT
- BLESKOVÁ HYPOTÉKA!
- vyplacení peněz do 24 hod. po schválení
- bez potvrzení příjmu
- bez registru a poplatku

TEL.: 732 729 695

* Pronajmu od þervna 1+1 v centru Nového
MČsta n.M., jedné osobČ, nekuĜákovi, nájem
3000 Kþ + inkaso. Tel. 605 078 561
* Prodám byt v NáchodČ poblíž centra v
OV, 2+1, 58 m2, zdČný.Tel. 777 00 79 77 RK
NEVOLAT!
* Pronajmu garzonku v NáchodČ BČlovsi od
15.6.2008, 4000,-Kþ/mČsíc + energie. Tel. 776
246 001
* Pronajmu byt v HronovČ 3+1, nájemné
4500,-Kþ. TEL.: 775 061 233, e-mail:
fajfr@seznam.cz
* Nabízíme Vám prodej pČkného prostorného bytu 1+1 o rozloze 44m2 blízko centra JaromČĜe. Byt se nachází v 1.NP cihlového
domu v klidné þásti mČsta. Ve mČstČ je veškerá obþanská vybavenost cena 980.000Kþ.
Tel: 773 268 500,775 061 233 nebo e-mail:
elfaeu@seznam.cz
* Pronajmu 1+1 v NA. Cena 3500 + inkaso.
Tel. 737 411 933
* Pronajmu ihned byt 3+1 v rodinném domku v ýeské Skalici. TEL.:602 805 053
* Prodám zdČný byt 3+1 (86 m2) v BČlovsi,
plyn. topení, po nadstandard. rekonstrukci,
zaĜízený. Zn. Vyšší cena. Tel. 724 508 802 RK
nevolat.
* Pronajmu RD v N. MČstČ n.M.- prostorný
5+1 pro 1 rodinu. DlouhodobČ, kauce, váž.
zájemce. NE RK. Tel. 731 064 757
* Sháníme byt 2+1 v os. i družst. vl. v NáchodČ. SpČchá, hotovost. Tel.: 608 667 734
* Prodám v NáchodČ nedaleko centra 1+kk
v OV, plastová okna,balkon, zateplená fasáda.
Tel. 608 245 634
* Pronajmu byt v OV 1+kk 47,3 m2 na Lipím.
Nájemné + energie 5.500 Kþ. Tel. 608 90 30 70
* Koupíme byt o velikosti 1+1 až 3+1 na
Náchodsku. DČkuji za nabídky.Tel:724 869 259.
* Pronajmu byt 3+1 v NáchodČ ul. Pražská.
Cena 5 000,- Kþ + služby. Tel. 777 602 884
* Prodám byt 4+1 90 m2 v OV na BČloveské
ul. v NáchodČ, plast. okna, þást. rekonstrukce.
Tel. 774 329 994
* Pronajmu 2 místnosti v RD ve Velkém
PoĜíþí. Info na tel. 731 782 204
* Pronajmu þásteþnČ zaĜízený byt 2+kk
Nové MČsto n. M. - Krþín. TEL.:603 311 685
* Prodám byt 2+1 (66m2) v BroumovČ. V spolupodílovém vlastnictví. Cena: 600 000,-Kþ.
Mobil: 728 457 360.
* Prodám družst. byt 3+1 v NáchodČ, plocha
74 m2, velmi pČkný byt. Cena 990 000,- Kþ.
SpČchá! PĜi rychlém jednání sleva TEL:
776 139 680, RK NEVOLAT!
* PĜenechám se souhlasem majitele nájemní
smlouvu na moderniz. byt 1+1 - I.kateg. (40
m2) v Praze tomu, kdo má byt v náchod.
okrese v osob. nebo podíl.vlastnictví a chce si
tento byt ponechat a bydlet v Praze. Požaduji
odstupné za bytové výdaje. TEL.: 720 495 197
veþer
* Prodám družstevní byty 1+1 BČloveská
1591 1.patro a 1+1 Bílá 1969 1.patro v NáchodČ. Info:777 077 883
* Pronajmu garsonku v centru N.M.n/M.
KompletnČ vybavena. Kontakt: Tel: 777 766
296, 737 515 785
* Pronajmu zaĜíz.byt 2+1 v centru Náchoda,
dvoumČsíþní kauce pĜedem, cena dohodou.
TEL.:604 723 940
* DlouhodobČ pronajmu byt 4+1, Náchod Plhov (u Vernera) 89 m2, zdČné jádro, vybavená kuchyĖ. TEL.:777 291 075
* Pronajmu byt 1+kk v NáchodČ na sídlišti u
nemocnice. Tel. 608 976 956, 777 29 29 40
* Nabízím pronájem bytu v NáchodČ na
Pražské ulici, 1+kk. TEL.: 605 32 90 99
* Pronajmu garzonieru v HronovČ. Tel. 608
66 77 30
* Koupím byt 3+1 v NáchodČ na PlhovČ, platba hotovČ. TEL.:776 671 098
* Pronajmu byt 2+1 a 3+1 v HronovČ.
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmu byt 3+1 na Pražské ul. v NáchodČ. Nájem 4000,- + inkaso. Tel. 607 663 660
* Pronajmeme byt 1+1, 40 m2 v NáchodČ
vedle námČstí. Nájemné 4700,-Kþ + inkaso.
TEL.:777 152 750
* Prodám byt v
OV, 4+1, 86,9 m2,
BČloveská ul. - NA,
nová okna, stoupaþky, zateplení, balkon,
sklep, kabel TV, internet, prostorný, pĜíjemné bydlení, volný
- srpen 08, cena 1 585
000,-Kþ, tel. 604 37
80 31 (ne RK)

* DlouhodobČ pronajmu garsonku v Novém
MČstČ n/M. DĤm je zateplen, plastová okna.
Volná ihned. PĜi nástupu kauce. Tel. 608 323
373
NEMOVITOSTI
* Prodám nájemní dĤm v HronovČ,který se
nachází v blízkosti Plusu a centra mČsta Hronov. Jeden byt o velikost 3+1 je již obsazen na
dobu urþitou a druhý byt o velikosti 1+1 na
dobu neurþitou, zbylé dva byty jsou prázdné
o velikosti 3+1 a 1+0. Cena 2.590.000Kþ,- email: fninvest@seznam.cz Tel:773 268 500,
775 061 233
* Prodám menší RD v JaromČĜi 2+1 s
pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.
Kþ. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* Prodám dĤm se zahradou 1800 m2. 6 km od
Hronova. V pĜízemí je pohostinství, 1 místnost
25 míst, 1 místnost 15 míst, za domem posezení s ohništČm cca 35 míst, malá kuchyĖ + sklad
+ kanceláĜ, soc. zaĜízení, pĤdní prostory zatím
nevyužité. Cena 2.600.000 Kþ. Informace na
tel. 739 919 316
* NabídnČte ke koupi rod. dĤm, chalupu k
trval. bydl., NA, N. MČsto n/Met., Dobruška
do 1,2 mil. Tel.: 608 883 012
* Sháním RD nebo chalupu do 30 km od
Náchoda v cenČ do 1,5 mil. Kþ. Menší opravy
nevadí. Tel. 608 245 634
* Nabízíme k prodeji pozemek na okraji
Náchoda,v klidné lokalitČ - ul. Za Kapliþkou,
urþen pro výstavbu RD. VýmČra 1.230 m2, sítČ
u pozemku, cena: 700,-Kþ/m2. Tel.603165971Ideal Reality

zahradní hadici za 250,-, nový témČĜ nepoužívaný el.vysavaþ ETA SWING za 600,-, elektr.
ohĜívaþ 3 stupĖový zn.TURBO 2000 za 700,-.
TEL.:491 428 551, 732 791 931
* Prodám dČtské chodítko na koleþkách.
TEL.:491 428 422
* Prodám sudy plastové (100, 140 a 200 l) za
150 Kþ a plechové (200 l) za 50 Kþ. Tel.: 491
451 210 - p. Matuška.
* Prodám solární desky Soladur S na ohĜev
bazénové vody velikosti 3 na 1,2 m. Cena za
kus 4.200 Kþ. Tel. 608 380 686
* Prodám kuchyĖ.linku - velká variabilní i se
spotĜebiþi - myþka, lednice, mražák, mikrovln.
trouba. Velmi levnČ, spotĜ.stáĜí 3-5 let. SpČchá.
TEL.: 739 672 206
* Prodám dĜevČná EURO okna 120x150.
TEL.:608 11 00 41
KOUPÍM

Přijmu pracovníka do prodejny

BARVY LAKY
v Hradci Králové.

Zájemci volejte na tel: 737 515 785.
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* Prodám louku 12,50 Kþ/m , vhodná pro
pČstování rychlerostoucích dĜevin. Tel. 603
157 506
* Prodám RD 5+1 v ýeské Skalici, celý
podsklepený, dvougaráž, cena 1,760 mil.Kþ.
TEL.:775 061 233, e-mail: fajfr@seznam.cz
* Prodám RD 4+1 v Jasenné,celý podsklepený, cena 2.06 mil.Kþ. TEL.:775 061 233,
e-mail: fajfr@seznam.cz
* Prodám RD v ý.Kostelci, zastavČnost 174
m2 + 1050 m2 pozemku, na poz.2x garáž + zdČná kĤlna, inž.sítČ na hranici, cena 1,8 mil.Kþ.
TEL.:608 383 154
* Koupím stavební pozemek v ýeské Skalici
a okolí. Tel. 776 88 67 10
* Pronajmeme skladové a provozní prostory v HronovČ (bývalá Jednota) celk.plocha
400 m2, vþ.kanceláĜe a zázemí, vhodné pro
skladování, prodejní sklad nebo provoz ﬁrmy.
Dobrý pĜíjezd vozidel, vše zrekonstruováno,
k dispozici od kvČtna 2008, venkovní prostor
o vel.250 m2 pĜed skladem též k dispozici.
TEL.:777 152 750
* Hledáme pozemek na stavbu tábora, na
klidném místČ, v dosahu voda a el., polosamota. Okr. NA,TU,RK. Tel.: 777 638 525
* Prodám menší RD v JaromČĜi 2+1 s pozemkem o rozloze 2100 m2, cena 1.7 mil.Kþ.
TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail:faifr@
seznam.cz
* Prodám provoznČ obchodní objekt s 1
prázdným bytem v centru JaromČĜe o ploše
290 m2 na pozemku o rozloze 900 m2, cena
2 mil.Kþ.TEL.:774 699 600, 775 061 233, email: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemky v JaromČĜi 500 m2 cena 450 tis.Kþ a 1000 m2 cena 790 tis.
Kþ. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
PRODEJ
* Prodám nové protipožární dveĜe 90 P 2900 Kþ, plot s antikorozním nástĜikem v. 175
cm, 36 m. 1m/130 Kþ. Tel. 603 372 379
* Prodám elektr.4 plotýnkový sporák
MORA 3370 za 1200,-, novou navíjeþku na

hledá

dlouhodobé
spolupracovníky
stavebních profesí.
Mobil: 736 640 472.

Malířské
a natěračské práce
Kontakt: 604 233 696
M.Šmehlík

* Provedu odhad vašich poštovních známek a pohledĤ, pĜípadnČ vykoupím. Kupuji
Ĝády, odznaky a vyznamenání. Tel. 491 428
728, 602 735 593
* Koupím staré reklamní cedule, staré pĜilby,
uniformy a jakýkoliv vojenský materiál. Tel.
776 139 418
* Koupím pĤdní dlažbu, pískovcovou dlažbu, napajeþky žulové i mramorové, staré ploty
a brány kované. TEL.:773 207 158
* Koupím betlém dĜevČný, loutky a jakoukoli
kvalitní starožitnost. Férové jednání. TEL.:773
207 158
* Koupím staré litinové zábradlí, kované
ploty. Tel. 776 139 418
RģZNÉ

* Prodám provoznČ obchodní objekt s 1
prázdným bytem v centru JaromČĜe o ploše
290 m2 na pozemku o rozloze 900 m2, cena
2 mil.Kþ.TEL.:774 699 600, 775 061 233, email: faifr@seznam.cz
* Prodám stavební pozemky v JaromČĜi - 500
m2 cena 450 tis.Kþ a 1000 m2 cena 790 tis.
Kþ. TEL.:774 699 600, 775 061 233, e-mail:
faifr@seznam.cz
* NabídnČte do pronájmu rod. dĤm se zahradou v NáchodČ. Tel.: 607 93 96 57
* Koupím dĤm k rodinnému bydlení nebo k
rekreaci na Náchodsku. Tel. 774 311 404
* Hledáme chalupu s vČtším pozemkem na
polosamotČ. Broumovsko, Náchodsko, Trutnovsko. Tel. 607 939 657

Náchodská stavební ﬁrma

* Hledám šikovného brigádníka na seþení
trávy. Tel. 724 173 560
* Hledáme lektory jazykĤ. Info na
605755744.
* Naštípu dĜíví hydraulickou štípaþkou po
tel. dohodČ na 724 11 58 55
* Vysoce kvalitní broušení ĜetČzových pil.
Tel. 724 11 58 55
* Do novČ otevĜené regionální kanceláĜe v
NáchodČ pĜijmu tĜi spolehlivé asistenty pro
prodej. Informace: PO - PÁ - 777 345 132
* Nabízíme ustájení vašeho koníka na krásném statku 6 km od Náchoda. Celodenní péþe,
velké pastviny, možnost vyjíždČk, výuka jízdy.
Nezávazná návštČva vítána. Cena dohodou.
TEL.:776 077 735
AUTO - MOTO
* Prodám PEUGEOT 307 kombi 2.0 HDI
stĜíbrná metal., r.v.11/2003, STK 11/2009,
naj.125 tis.km, nové pneu a kompletní nové
brzdy, osvČdþení VINTEST, plná výbava,
super stav. Cena 240 tis.Kþ. Možná sleva.
TEL.:604 233 696
* Montáže a servis LPG Náchod, vþetnČ
výmČny nádrží, pĜestavby tuzemských i vČtšiny zahraniþních vozidel, akþní ceny -nejnižší ve Vý, napĜ. 1 - bod za 17 000,-Kþ a 4
- bod vstĜik. od 27 000,-Kþ, veškeré informace Vám rádi poskytneme na tel. 494 948 807,
777 05 44 15 nebo na e - mailu: psenicka.
plyn@seznam.cz, ICQ 449907348
PěÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* Pracovní pĜíležitost pro mladé ukecané lidi
(absolv. SŠ a studující VŠ) nejen na prázdniny.
TEL.:605 844 735
* Práce z kanceláĜe, z domu. VýdČlek až
6000,-Kþ/týden. TEL.:603 731 609

Máte záznam v registru?
Banka Vám nepĤjþí?
Zavolejte: 777 120 127 Nové MČsto a okolí

NEBANKOVNÍ PģJýKY
BEZ POPLATKģ

NEBANKOVNÍ
ÚVĚRY

pro podnikatele i zaměstnance
 Žádné poplatky
 Solidní jednání

tel.: 775 979 589
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

ÚVĚRY, PŮJČKY
Pro zaměstnané,
důchodce, ženy na MD
BEZ POPLATKŮ
tel: 739 317 455

Hedáme spolupracovníky

DOMÁCÍ MAZLÍýCI
* Prodám štČĖata odþervená, oþkovaná NČmeckého ovþáka, 2 mČsíce stará, typu Rex,
bez PP. TEL.:732 274 239

PENZION LÁZNĚ REZEK

u Nového Města n.Met. přijímá objednávky na

* SVATEBNÍ HOSTINY
* SPOLEČENSKÉ AKCE
* UBYTOVÁNÍ
a další služby do 100 osob Tel. 602 13 42 13
e-mail: info@laznerezek.cz, www.laznerezek.cz

NEBANKOVNÍ
ÚVĎRY, PĩJÿKY
* NOVINKA - BEZ POPLATKU
* DĤchodcĤm do 70 let bez ruþitele
* ZamČstnancĤm, podnikatelĤm i ženám na MD
* Od 6000 Kþ pro každého

Volejte: 739 559 743
Pro Hronov a okolí.

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
VOLEJTE ZDARMA ZELENOU LINKU
800 282 282

RD ve Spech u N.Města n.Metují
RD (3+1) s velkou samost.stojící stodolou,2
km od N.Města n.M.,velká půda k vestavbě.
Pozemek:1477m2 z Cena:1,3 mil.Kč

Kompletně zrekonst.chalupa v Markoušovicích
V 1NP vel.světnice,2 komory,WC,garáž.V 2NP 4
pokoje+2sprch.kouty,vše
styl.vybaveno,nutno
vidět.Poz.942 m2. z Cena:2,3 mil.Kč

Byt 1+1 OV v N.Městě n.Metují
Nachází se v Krčíně,při výjezdu na HK,plocha
42m2,,je po rekonstr.-plastová okna,obklady,nová
kuch.linka. z Cena: Nejvyšší nabídce

DAVER s.r.o - REALITNÍ KANCELÁě
*Komenského 29, N.MČsto n/Met., Tel.: 491 470 926, 602204002
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 103
*T.G.Masaryka 126, ý.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Váš specialista na sedací
soupravy NOVĚ nabízí
POSTELE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

MARCO
NÁBYTEK

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
po-pá 9.00-17.00, so 9.00-11.00
tel./fax: 491 428 440
prodej možný i na splátky

NÁCHODSKÁ STROJÍRNA s.r.o.
se sídlem v centru Náchoda
přijme
do jednosměnného provozu

KVALIFIKOVANÉHO

OBRÁBĚČE
KOVŮ
PRO KLASICKÉ OBRÁBĚNÍ
Kontakt: 491 422 017, 603 425 852

www.MARCONABYTEK.cz
Firma LUMCO s.r.o. přijme

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO
AUTOMOBILU
pro pobočku v Novém Městě nad Met.

Požadavky: ŘP C, E vítán
Tel. 605 073 823 p. Lukáš

Tesařství
UŽDIL
provádíme

- půdní vestavby - sádrokartony
- tesařské práce - pokrývačské
a klempířské práce

TEL.: 602 827 860

Obec Studnice prodá obálkovou metodou stavební
pozemky v ěešetovČ LhotČ v lokalitČ PastvištČ
K prodeji se nabízí 3 zasíĢované stavební parcely (voda po zkolaudování veĜejného
vodovodu- nejzazší termín 30.9.2008, plyn, elektĜina NN a štČrková komunikace,
v osadČ není kanalizace, odpadní vody budou muset být Ĝešeny vyvážecí jímkou)

Zabezpečovací systémy
Sudek
Provádíme montáž a servis
zabezpečovacích a kamerových
systémů,videotelefonů a dveřních
komunikátorů

tel.:724823687
www.ZABEZPECENISUDEK.cz
PAMIX OKNA PLASTOVÁ
vysoká kvalita za rozumnou cenu
- profil 5komor, Thyssen Elitte a Prestige od DECEUNINCK
- profilový systém splĖuje normu 73 0540-2
- dodávané dvojsklo 4x16x4, U- 1,0 W/m2K, plnČné argonem
- kování WINKHAUS autopilot s mikroventilací
- montáž, doprava a zamČĜení v cenČ
dodávky
- zákaznický kupon slev pro další dodávky

Vážíme si našeho zákazníka!
S okny dále dodáváme žaluzie, rolety venkovní i vnitĜní, sítČ
proti hmyzu, parapety vnitĜní i venkovní, zimní zahrady.

tel.: 731 409 826, 739 144 541, www.pamix.cz
e-mail: hradec@pamix.cz, nachod@pamix.cz

obchod@cyklotony.cz
www.cyklotony.cz
spol. s r.o.

KOBERCE, LINA,
PLOVOUCÍ
PODLAHY

Vyvolávací cena 250,- Kþ za m , záloha pĜi odevzdání nabídky 10 000,- Kþ

Kvalita není výsada, kvalita
je právo.

Nabídka v uzavĜené obálce opatĜené nápisem:
Stavební parcely PastvištČ – neotvírat,Adresovat na OÚ Studnice , 549 48 Studnice 1
UzávČrka nabídek 9.6. 2008 do 12.00 hodin. Bližší informace na tel. 491 435 255

od firmy KJ MAX spol. s r.o.,
Hostovského 247, Hronov
tel.: 491 482 484, 777 273 503
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Dodávka do bytu ZDARMA

Jiráskovo gymnázium v Náchodě

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel./fax:491 423 243, E-mail: sekretariat@gymnachod.cz, http://www.gymnachod.cz
přijme

UČITELE S APROBACÍ
španělský jazyk – cokoliv, nástup od 1. 9. 2008

SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
(znalost Windows, Novell, Linux, HTML, hardware nutná), nástup 1. 8. 2008

Žádost o místo s přiloženým životopisem a představou o Vašem působení na Jiráskově gymnáziu
doručte do 28. května 2008 na adresu školy.

Firma zabývající se prodejem nástrojů a CNC obráběcích
strojů pro třískové obrábění v rámci celé ČR

Hledá pro rozšíření svého týmu aktivní sympatické kolegy na pozici:

OBCHODNĚTECHNICKÝ
REPREZENTANT
pro oblast východní Čechy
Požadujeme:
 vzdělání strojírenského směru  obchodního ducha a vysoké
pracovní nasazení  komunikační schopnosti  flexibilitu
 chuť pracovat a učit se novým věcem

Náplň práce:
 vyhledávání nových klientů  péče o stávající zákazníky
 poradenská činnost zákazníkům

Nabízíme:
 dobré fin. ohodnocení  zaškolení,příjemný kolektiv
 služební automobil  PC,mob. telefon
 prostor k seberealizaci
Své strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
adela.balcarova@progrestech.cz
V případě dalších dotazů kontaktujte: Adéla Balcarová 731 588 403
Progrestech – nástroje s.r.o. Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují
www.progrestech.cz

NEJVĎTŠÍ VÝBĎR
PġILEB V REGIONU

PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE

 Montáže a stavební začištění
omítek
 V nabídce panelákové sestavy
oken za zajímavé ceny

 Kvalitní pětikomorový profil
 Parapety, žaluzie, rolety, sítě
 Cenové nabídky a zaměření
zdarma

Certifikát TZUS Praha, Truhlářství V+V spol. s r.o. Náchod
Divize plasty, Na Hamrech 872, Tel. 602 289 441 www.truhlarstvivv.cz

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ
PġÍJEM CS LINK,
GITAL LINK

pro domácnosti, rodinné domky,
panelové domy, hotely, pensiony
profi digitální sestavy pro satelitní
pĜíjem do STA (technologie HUMAX,
TOPFIELD, AXING, TRIAX) projekty, rekonstrukce stávajících systémĤ, prodej technologie, montáž,
servis

í
plněn
ětna
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Náchod, ýeskoskalická 252 (objekt Správy budov)
Tel. : 491 543 089, 608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

TELKABEL CR, s.r.o.
Více informací na tel.:
ýeských BratĜí 89
491 422 999, 777 790 675,
(naproti Elektroin)
604 264 708
547 01 Náchod
e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz
provozní doba: Po-ýt 9-11, 12-16:30, Pá 14:30-16:30

Paliva Jelen Nový Hrádek
Rozvoz pondělí až neděle!!!
z ořech I Ledvice od 257,-/1 q
z kostka Ledvice od 272,-/1 q
z ořech II Ledvice od 172,-/1 q
z ořech I Sokolov od 192,-/1 q
z štípaná polínka na dotaz
ceny uhlí jsou včetně ekologické daně a DPH
a platí minimálně do konce května 2008

TEL.:724 236 398, 491 478 346
Provádíme ochranné nástřiky podvozků osobních automobilů.
Pneuservis - opravy a prodej pneu.

Renomovaná specializovaná stavební firma
přijmeme

2 řidiče
skupiny C
s profesní způsobilostí na hlavní pracovní úvazek,
strojnický průkaz na stavební stroje a svářečský
průkaz výhodou.

Solidní platové podmínky
Nástup možný ihned
Kontakt p. Ričany 491 407 925, 724 046 775
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PRODEJNA
SANITÁRNÍ
TECHNIKY

z sanitární keramika Jika, Ecco,
Panda
z sprchové kouty, vany a vaniþky
Ravak, Roltechnik
z vodovodní baterie Armal, Oras,
Sagittsrius
z rekonstrukce bytových jader
vþetnČ garfických návrhĤ
z výstavba RD a kompletní stavební
práce
z Wavin - systém pro tlakové
rozvody pitné vody, ústĜedního
topení
a podlah vytapČní
z Tytan - montáž, lepidla, tmely,
polyuret, pČny

Dolní Radechová þp.160, Bývalá hospoda
Tel: 491 420 067, 608 183 313, 724 966 300

HLEDÁME MAKLÉěE
V celém Královéhradeckém kraji
StaĖte se souþástí týmu realitních makléĜĤ
Realitní spoleþnosti ýeské spoĜitelny
Požadujeme:
spolehlivost
komunikativnost
kreativní myšlení
pracovní nasazení

Nabízíme:
hlavní pracovní pomČr
spolupráce i na ŽL
vysoké výdČlky až 70 % z provize
bonusy, telefon, notebook, auto

ZEUS, s.r.o., þlen obchodní sítČ, Realitní spoleþnost ýeské spoĜitelny, a.s.
Kontaktní osoba: Karel Falta, mobil: 725 646 401 nebo e-mail: karel.falta@zeus-pa.cz

Hledáme spolehlivého

DISTRIBUTORA
novin ECHO pro oblast Jizbice
tel: 491 424 522 po - pá 8:00 - 15,30 hodin
email: echo@aremic.cz

V Náchodď v sobotu dne 24. kvďtna 2008 probďhne již tradiĀní prezentaĀní akce policie, nazvaná

DEN S POLICIÍ
Od pĤl desáté, pĜibližnČ do 12 hodin, na dČtském dopravním hĜišti Náchod-BČloves
budou probíhat soutČže, které budou protkány ukázkami práce bezpeþnostních složek. Tato akce je urþená zejména rodiþĤm s dČtmi, ale i dalším zájemcĤm z ĜaddospČlých. DČti budou moci vyhrát Ĝadu pČkných
cen a spoleþnČ s dospČlými shlédnout ukázky zásahu poĜádkové jednotky, podívat se, jak pracuje kriminalistický technik, sledovat výcvik policejních psĤ. Svoji techniku a profesionální práci zaprezentují i MČstská policie Náchod, Hasiþský záchranný sbor, Sbor dobrovolných hasiþĤ Náchod, Zdravotní záchranná
služba a další.

PRODEJ A MONTÁŽ

PLASTOVÝCH OKEN
Sleva pro všechny:
– 30% na vnitřní
plastové parapety až do
odvolání.

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
- vestavěné skříně
- kuchyně na míru
- renovace kuchyní
* u vás ukážeme * poradíme * spočítáme
* počítačové návrhy * návštěva technika
je bezplatná a nezávazná *

TGM 384, Česká Skalice
tel.: 491 487 409 mob.: 776 74 20 74
www.nachodsko.com/renovnabytek

IZOLACE VLHKÉHO
ZDIVA

- ZARÁŽENÍM NEREZOVÝCH DESEK
- STROJNÍM PODěEZÁVÁNÍM
- ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU
- OPRAVY KOMÍNģ
Venclík J. 604 715 135, 737 672 191

www.venclik.com

Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných
sypkých
materiálů.

žaluzie * rolety * parapety
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AKČNÍ NABÍDKA:

PĚTI komorový systém za cenu ČTYŘ komorového!!!
Sada na údržbu pl. oken v hodnotě 500,-Kč ZDARMA
při objednávce nad 10.000,-Kč
PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRONÁJEM SKLADOVÝCH A PROVOZNÍCH
PROSTOR V HRONOVĚ
 (bývalá Jednota)  Celková plocha 400 m2 vč.kanceláře a zázemí
 Vhodné pro skladování, prodejní sklad nebo provoz firmy
 Vše nově zrekonstruováno  Dobrý příjezd vozidel
 K dispozici od května 2008
 K dispozici venkovní prostranství před skladem o vel.250 m2
TEL.:777 152 750

TEL.:
602 145 222

RITZ BIJOU
OBCHOD S BIŽUTERIÍ
A ODĚVNÍMI DOPLŇKY
 velký výběr bižuterie
 vlasové doplňky, čelenky,
ozdoby na nehty
 kabelky
 výroba bižuterie na zakázku
 zakázkové krejčovství
 prodej oděvů
po - pá 11.00 - 17.00,
so 9.00 - 11.00
RITZ BIJOU, Strnadova 51 (u
Drogerie TETA) NÁCHOD, tel.:

STěECHY

provedeme práce:
* pokrývaþské * klempíĜské
* malby a nátČry * zednické
* tesaĜské * stavební práce
dodávky materiálu
cenové kalkulace zdarma
Tel. 608 345 132

PEDANT
Celoživotní vzdďlávání dospďlých

* PROFESNÍ KURZY
z možnost kvalifikace - ZK pĜi SOU Služeb Praha
z rekvalifikace - VIZÁŽISTIKA, STYLISTIKA,
PEDIKÚRA, MANIKÚRA

Realitní kanceláĢ RAKO Trutnov s.r.o.
- expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112
Tel./fax: 491 422 272
MezimČstí - DB 3+1, plocha 75m2, balkón, sklep, výtah, obþanská vybavenost v místČ......... 580 000,-Kþ
Janoviþky u Broumova - pČkná poloroubená chalupy 3+1 se zahradou, koupalištČ ............1.690 000,-Kþ
Náchod - DB 1+1, ul. BČloveská, 2.NP, plocha 37m2, výhled na Montaci, sklep.................... 840 000,-Kþ
Náchod - DB 1+1 nad nemocnicí, 2.NP, plocha 43 m2, balkón, výhled do okolí ..................... 890 000,-Kþ
Náchod - Pavlišov - podsklepený RD 3+1, hala, garáž, technická þást,zimní zahrada..........2.100 000,-Kþ
ýeská Skalice - prodej zdČné garáže, el. zavedena ..................................................................... 150 000,-Kþ
Závrchy - Vysoká Srbská - dĜevČná chata nedaleko Hronova se zahrádkou 327m2 ....................... dohodou
BČstviny u Dobrušky - stavební rovinatý pozemek na stavbu RD o výmČĜe 2 046m2........... 670 000,-Kþ
Horní Radechová - slunný pozemek s pČkným výhledem o výmČĜe 4675m2.......................... 325 000,-Kþ
Náchod - novČ zrekonstr. byt 3+kk v 3.NP ve zdČném domČ, podl. plocha 85m2 .................1.654 000,-Kþ
ýeská Metuje - zdČná dvoubytovka (pĜízemí: 2+1, patro: 3+1) se zahradou ........................2.100 000,-Kþ
Dolní Radechová - RD - 4 místnosti+pĤda vhodná k vestavbČ, slunný pozemek 680m2.....1.980 000,-Kþ
Machov - roubená chalupa s kachlovými kamny ve špatném stavu se slunnou zahradou ....... 320 000,-Kþ
Nové MČsto n/Met. - družstevní byt 1+1 ve 4. patĜe, nová koupelna a kuchynČ, volné .......... 840 000,-Kþ
ýervený Kostelec - stavební pozemek o výmČĜe cca 1500m2 nedaleko centra ........................ 650 000,-Kþ
Police n/Met. - objekt vhodný jako ubytovna, provozovna, penzion - zast. pl. 300m2..........1.350 000,-Kþ
HeĜmánkovice - zdČná chalupa ve výborném stavu v lokalitČ CHKO Broumovsko............2.100 000,-Kþ
Náchod - pČkný moderní byt 3+1 v os. vl. v 1.NP s výtahem, podl. plocha 73m2 ................1.350 000,-Kþ
Náchod - DB 3+1 po vnitĜní moderní rekonstr. v r. 2007, 2.NP s výtahem a lodžií ..............1.390 000,-Kþ
ýeská Skalice - rovinatý slunný pozemek o výmČĜe 2 865m2 na lukrativním místČ.................300,-Kþ/m2
Bližší informace o uvedených nemovitostech a široká nabídka dalších nemovitostí k prodeji,
nájmu i pronájmu je pĜipravena v naší kanceláĜi Rako a to dennČ od 8.00 do 16.00 hod.
nebo na tel. þ. 491 422 272, 608 66 77 34, 608 88 30 14, 608 66 77 34,

www.rako-reality.cz

Boltjes International

spol. s r.o.
Lhota 376, Červený Kostelec
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

* DOŠKOLOVACÍ KURZY (ZÁJMOVÉ)
z nehtová modeláž z profi make up
z akvanails z 3D efekt
z UV gely .....a další odborné techniky

Pracovník technické kontroly

* KURZY PRO VLASTNÍ SEBEVZDĎLÁVÁNÍ
vĀ. materiálu v daných oborech
Možnost uplatnďní dotace.
Možnost splátek.
Možnost individuální formy studia.

 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)  orientace ve výkresové dokumentaci
 znalost práce na PC  flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

tel.: 605 985 515, 491 473 006
e-mail: pedant.geisler@worldonline.cz
Komenského 58, Nové MČsto n.Metují

Požadavky:

Technolog/Konstruktér
Požadavky:

 strojírenské vzdělání (min. SOU s maturitou)  orientace ve výkresové dokumentaci  znalost
práce na PC a konstrukční SW  flexibilitu a spolehlivost, základní znalost normy TS 16949

Kontaktní osoba: Jiří Miler, tel. 491 467 085, j.miler@boltjes.cz

Obsluha tvářecích strojů
do dvousměnného provozu

Požadavky:

 MIN. ukončené SOU  strojírenská praxe  spolehlivost  flexibilita, slušnost

Kontaktní osoby: mistři Jan Šácha, Petr Štěpánský, tel. 491 467 071
mistri@boltjes.cz

Nabízíme:

práci v moderní strojírenské firmě se stabilním výrobním programem
pro významné zákazníky z automobilového a topenářského
průmyslového segmentu

MAĉAROKOLICE
Pekáþek vymažeme olejem nebo sádlem
a poklademe vrstvu omytých, na koleþka
nakrájených brambor se slupkou. Brambory osolíme a posypeme drceným kmínem.
V míse smícháme nakrájenou brokolici,
na koleþka nakrájenou Maćarskou klobásu, nahrubo nakrájenou cibuli a pórek.
Tuto smČs poklademe na vrstvu brambor
a brambory poklademe i navrch, osolené a
posypané drceným kmínem. Vše zalijeme
3 rozšlehanými vejci, ochucenými Pebrellou - sušená bylina španČlské a mexické
kuchynČ pro masitá a zeleninová jídla.
V pĜedem rozehĜáté troubČ zapékáme asi
40 minut. Vhodnou pĜílohou je nakládaná
þervená Ĝepa.
Tak, aĢ Vám chutná.... pĜeje
Laćka Škodová
PodaĜilo se nám pro Náchod navrhnout ideální Ĝešení.
V Praze „chobotnici“ nechtČjí,
a Sbor dobrovolných obþanĤ zase nechce supermarkety.
PodaĜilo se nám pro Náchod navrhnout ideální Ĝešení.
V Praze „chobotnici“ nechtČjí,
a Sbor dobrovolných obþanĤ zase nechce supermarkety.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
z nabÌdka sluûeb p¯i
spr·vÏ vaöeho bytovÈho fondu
z nabÌdka zkuöenostÌ
pro spoleËenstvÌ vlastnÌk˘
jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST

ProökolÌme samospr·vy vaöich dom˘ v oblasti aktu·lnÌch pr·vnÌch norem, kterÈ se t˝kajÌ
spr·vy a ˙drûby spoleËnÈho bytovÈho fondu.
Poskytneme v·m jasnÈ a srozumitelnÈ interpretace z·kon˘ a jejich novelizacÌ. V p¯ÌpadÏ
ËlenstvÌ v druûstvu v·m kromÏ informaËnÌho
servisu poskytneme i Ñ˙vÏrov˝ servisì: poskytneme p˘jËku na opravu, rekonstrukci atd. VY
budete bydlet, MY se o V¡S budeme starat!

SBD N·chod, Park·ny 311, 547 01 N·chod www.sbdnachod.cz

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Tady je Policie
ÿeské republiky - 5.
PoĢádková policie
PoĜádková policie je uniformovanou složkou policejního sboru a mĤžete se
s ní setkat nejþastČji. V náchodském regionu
(na
teritoriu bývalého okresu Náchod) mĤžete
najít obvodní oddČlení policie v JaromČĜi,
ýeské Skalici, NáchodČ, Novém MČstČ nad
Metují, ýerveném Kostelci, HronovČ, Polici
nad Metují, Teplicích nad Metují a v BroumovČ. Kontakty na jednotlivá oddČlení jsou
k dispozici ve Zlatých stránkách, ale také
na internetu, na webových stránkách Ministerstva vnitra ýR na adrese www.policie.cz/
nachod . Pokud byste rádi uþinili oznámení
o protiprávním jednání anonymnČ, samozĜejmČ mĤžete vždy využít linky tísĖového
volání, která je bezplatná a lze ji využít po
celých 24 hodin (telefonáty, které zbyteþnČ
blokují linku, jsou nahrávány a volající se
vystavuje nebezpeþí zablokování mobilního
telefonu nebo sankce!). Linka 158 je svedena pĜímo na náchodské operaþní stĜedisko,
které je v nepĜetržitém kontaktu s hlídkami
všech výše uvedených obvodních oddČlení a
dopravního inspektorátu.
Policisté na základních útvarech vykonávají službu v terénu formou pČších a motorizovaných hlídek. Zasahují pĜi výtržnostech,
narušování veĜejného poĜádku, rvaþkách,
násilnostech veĜejných i domácích, jsou souþástí poĜádkových jednotek na stadionech.
SpoleþnČ s dopravní policií vykonávají
dopravní hlídky. Policejní hlídky doruþují
písemnosti od soudu a dalších orgánĤ státní
správy nezastižitelným adresátĤm, pátrají
po pohĜešovaných a hledaných osobách, po
osobách, které se vyhýbají nástupu trestu
odnČtí svobody. Pátrají také po uprchlých
(mladistvých a nezletilých) chovancích
výchovných a diagnostických ústavĤ.
Tyto všechny osoby pak eskortují do místa
urþení, eskortují také podnapilé, mnohdy
agresivní osoby do protialkoholních záchytných stanic. Policisté poĜádkové služby též
na vyžádání asistují u exekucí, podílejí se na
zatýkání osob, na domovních prohlídkách
a dalších þinnostech. Jednoduše Ĝeþeno, spoleþnČ s územní samosprávou se významnČ
podílejí na zajišĢování místních záležitostí
veĜejného poĜádku v pĜidČleném obvodu.
Policisté ze základních útvarĤ navštČvují
mateĜské, základní i stĜední školy, kde s dČtmi besedují o základech právního vČdomí,
bezpeþném chování, bezpeþnosti v dopravČ,
závislostech za alkoholu a omamných látkách z pohledu þeského práva.
Eva PrachaĜová, tisková mluvþí PýR, OěNáchod
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Hledáme nové tváĜe! Zájemci a zájemkynČ hlaste se!
Agentura SINDY s.r.o. Hradec Králové
tel. 495 215 259, 775 944 470, 775 944 471, 777 944 416

ECHO V
KUCHYNI

Profesional solárium
Michaela Klímová, Náchod - výjezd z náměstí, Tyršova 64
REZERVACE 775 066 055
po - pá 8 - 19 so 9 - 11

2x horizontální solárium, 1x vertikální solárium
z ceny s permanentkou již od 4,-Kč/min./obyč sol.
z ceny s permanentkou již od 8 Kč/min./turbo sol.
z italské spodní prádlo, luxusní noční košilky, dámské a pánské prádlo Fila, LOVABLE, silonky
z solární kosmetika, bižuterie, dárkové šeky

Sleva na vybrané spodní prádlo 30 - 40%

„JAKO PAT A MAT“
je název zajímavého projektu propagace sousedských modelĤ a kulturních tradic v oblasti þesko - polského pohraniþí, konkrétnČ potom v lokalitách Broumova a Nowe Rudy. V BroumovČ
již dostal celý zámČr „zelenou“, protože tamní zastupitelé povČĜili radu mČsta schválením
partnerské smlouvy, která se váže právČ k realizaci zmínČného projektu.
(r)

Nabízí slevy až 65%

Akce trvá do 31. 5. 2008
navíc dalších 5% na veškerý sortiment
pĜíklad:

ANGLICKÝ KARTÁÿOVACÍ
VYSAVAÿ
vhodný i pro silné alergiky
standardní cena: 7990,naše akþní cena: 2999,nav

íc s

leva

284

- 5%

9,-

:

Elpo - elektro, Běloveská 955, 547 01 Náchod
Tel. 491 424 736, 602 790 044 vedle ýedoku a Restaurace Sport
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