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Prodej hutního materiálu,
ohýbání betonářské oceli
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POVOLEBNÍ
PROPAD CEN

v areálu NÁDRAŽÍ ČD Náchod
vjezd do areálu od resturace SPORT

tel : 736 629 911

• Komůrkové desky
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• Plexisklo
• Trapézové desky
• Přístřešky na zakázku
BENO - Hronov, Nádražní 902, 549 31
U nádraží
telefon: 491 482 822, 777 200 452
Českých drah
benes.lubomir@email.cz
v Hronově

Cestovní kancelář
nabízí:

Lyže - FRANCIE - TIGNES
- 300 km sjezdovek - výborná cena
odjezd z Náchoda, možnost skipasu na
8 dní, ubytování studia nebo apartmány

termín: 18.1. - 27.1. 2013,
cena 10 600 Kč za osobu
cena zahrnuje: dopravu, ubytování,
skipas 6 dní, pobytovou taxu.
SONA s.r.o. cestovní kancelář,
Poděbradova 211, Náchod,
tel: 606 073 615, www.sonatour.cz,
email: sona@sonatour.cz

Nebezpečný Náchod
Česká pojišťovna v rámci projektu ČP Index bezpečnosti již osmým
rokem monitoruje bezpečnost silničního provozu 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky. Na silnicích
v Hradci Králové došlo v prvním pololetí roku 2012 ke dvěma úmrtím a jedenácti těžkým zraněním, což ho zařadilo
na desáté místo z hlediska dopravní
bezpečnosti. Oproti stejnému období
loňského roku, kdy byl Hradec Králové
šestý, se jedná o propad. Naopak výborného výsledku dosáhlo v kategorii

Svářecí a vzduchová technika

STŘÍŠKY

VCHODOVÉ
OBLOUKOVÉ - ROVNÉ

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz

Zámečnické práce a přesné dělení hutního materiálu

okresních měst městoRychnov nad
Kněžnou. V loňském prvním pololetí
se Rychnov řadil mezi šest nejnebezpečnějších okresních měst, nyní skončil
na děleném prvním až devátém místě.
V tamějších ulicích nedošlo při dopravních nehodách k žádnému vážnému
zranění ani úmrtí. Nejhorší výsledek
mezi okresními městy Královéhradeckého kraje si připsal Náchod, který je
58., tedy předposlední. Na necelých 21
tisíc obyvatel v Náchodě připadla v pololetí čtyři těžká zranění a jedno úmrtí.

Loutkářský festival
Všechny listopadové soboty včetně
první soboty prosincové budou v červenokosteleckém Kině Luník ve znamení loutkářského festivalu. Pro dětské diváky bude uvedeno 5 pohádek.
V rámci té poslední navštíví loutkářské představení i Mikuláš s čertem.

Do kreslírny
za Burianem
V sále Kreslírna broumovského
kláštera proběhne 21. listopadu od 19
hodin večer s Janem Burianem. Známý básník, spisovatel a hudebník zde
bude hlavním protagonistou pořadu
Art café.Pořadatelem je Agentura pro
rozvoj Broumovska.

tel.: 603 34 39 24, 604 55 13 54
VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ
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Frbul naděloval
Členové klubu chovatelů francouzských buldočků „Frbul“ se složili a v rámci sbírky vybrali 1606
Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno
krmivo pro zaběhnuté psy v lokalitě
České Skalice. Francouzští buldočci
a jejich páníčci a paničky si vůbec

str.

Českou Skalici zamilovali. Svědčí
o tom již tradiční akce „Běh Sultána
a Tyrla“ v areálu AC Rozkoš. Hlavními protagonisty tohoto závodu
jsou především zástupci tohoto populárního psího plemene.
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Venkovské stavení
Horní Radechová

Obytné stavení po částečné rekonstrukci
v Horní Radechové

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 1 200 000,- Kč

Rodinný dům v Náchodě – Klínek, bazén, zahrada, velká garáž ..........................................3 995 000,- Kč
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci Česká Skalice ................................................... 995 000,- Kč
Rodinná vilka „ Na Belvederu“, okrasná zahrada, garáž Dobruška .....................................2 590 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou a garáží Velký Dřevíč ................................................................2 500 000,- Kč
Firemní oplocený objekt do pronájmu v České Skalici, kanceláře ............................. 35 000,- Kč/měs. + sl.

Život a dílo architekta Jurkoviče
Do 28. listopadu bude v Městské
knihovně v Novém Městě nad Metují ke shlédnutí výstava věnovaná
životu a dílu architekta Dušana Jurkoviče (1868-1947). Tato přehlídka
patří do cyklu výstav věnovaných
osobnostem Novoměstska, respektive Náchodska.
Dušan Jurkovič je významnou
osobností středoevropské architektury konce 19. a první poloviny 20.
století. Řada jeho prací se nachází
i na Náchodsku: Turistická útulna
Peklo, zámecké zahrady v Novém
Městě nad Metují, vila na Rezku či
turistická chata na Dobrošově.

Víte, nevíte…
Kakao
Kakao je obvyklé označení pro semena kakaovníku a z nich vyrobený prášek.
Je důležitým vývozním artiklem mnoha rozvojových zemí a slouží především
jako základ čokolády. Ve své přirozené neslazené formě má extrémně hořkou
chuť. 70% světových plantáží kakaa se nachází v západní Africe.

Historie
Kakaovníky pocházejí zřejmě z Jižní Ameriky, kde rostly na úbočí And v povodí řek Amazonky a Orinoco. Do Evropy je přivezli Španělé. Rychle se staly
oblíbeným artiklem. Kakaovník byl systematicky pojmenován až v 18. století
švédským přírodovědcem Carlem Linné, který jej nazval Theobroma cacao neboli „potrava bohů“.

Plody
Kakaové plody vyrůstají přímo z kmene stromu a v průběhu zrání mění svoji
barvu – mohou být žlutozelené, purpurové nebo hnědé. Jejich hmotnost je až
500 g při délce až 25 cm. Po dozrání se plody ručně sklízí odsekáváním mačetou.

Fermentace
Sklizené plody se opatrně otevírají krátkými nožíky a kakaové boby uvnitř
se vyjmou ven. V této fázi mají bílou barvu a hořkou chuť. Následuje proces
fermentace, při kterém získají boby hnědou barvu a charakteristické čokoládové aroma. Při fermentaci se nechávají vyloupané boby asi 3 dny ležet na zemi
obalené banánovníkovými listy, přičemž probíhají složité chemické procesy za
účasti bakterií a kvasnic.

Sušení
Fermentované boby je důležité kvalitně vysušit. Rozkládají se do tenké vrstvy
na rohože nebo betonový podklad a po dobu asi 1 týdne se na ně nechá působit
vítr a sluneční záře.

Složení
Kakaové boby obsahují nezanedbatelné množství hořčíku a organické síry.
Dále 2x více antioxidantů než červené víno nebo zelený čaj. Obsahují i složky
tonizační, revitalizační, regenerační a zpomalující procesy stárnutí. Plnohodnotným zdrojem všech těchto pro náš organizmus potřebných složek jsou čistá nezpracovaná kakaová zrna, eventuálně slisovaná do kakaové hmoty nebo
prášku z ní. Je velmi důležité konzumovat je v těchto podobách, neboť jen tak
můžeme očekávat plný rozsah jejich účinků.
Tereza Moravcová 4. H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Návštěva z Albionu

Plynové strašidlo

V nedávné době navštívil Nové Město nad Metují starosta britského města
Warrington pan Steve Wright s chotí
Julií. Pro nezasvěcené dodejme, že Warrington je od roku 1991 partnerským
městem pro sídla v náchodském regionu.
V doprovodu novoměstské místostarostky Bronislavy Malijovské si britský starostenský pár prohlédl zámek, muzeum,
informační centrum... Čas se našel i na
návštěvu obůrky v Klopotovském údolí.

Městy i obcemi našeho regionu stále
obchází „plynové strašidlo“ v podobě
možného průzkumu či dokonce těžby
ropy a hořlavého plynu. Jedna samospráva za druhou dává najevo jasný nesouhlas s tímto záměrem, jehož iniciátorem
je společnost Basgas Energia Czech, s.r.o.
Výjimkou není ani město Úpice, které
usnesením zastupitelstva deklaruje nesouhlas s průzkumem či těžbou na území Trutnovska.

www.gatenachod.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Pozvánka na mimořádný koncert
Sokolovna v České Skalici

Neděle 18. listopadu 2012
v 17:00 hodin

NOVOMĚSTSKÁ
FILHARMONIE

Dirigent: Jaroslav Rybáček
a
Taneční obor ZUŠ Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují
Choreografie:
Jana Mrovcová, Veronika Dlouhá
50 ti členná Novoměstská filharmonie
(NoFi) pod vedením dirigenta Jaroslava
Rybáčka se představí v České Skalici
s jedinečným programem
Drama v hudbě. www.nofi.cz
infocentrum@ceskaskalice.cz

Sdružení zdravotně postižených
v Náchodě zve své členy a příznivce na

Adventní odpoledne
Srdečně zveme své členy a přátele
na nostalgické odpoledne
s předvánoční vůní.
Kde: Restaurace obchodního domu
Odasu, Karlovo náměstí Náchod.
Kdy: 21. 11. 2012 ve 14.00 hod.
Program: zimní poezie - děti z MŠ
„dárky z půdy“
společná večeře i huba
zajištěna.
Vybíráme 80,- Kč (nutná rezervace)
každou středu v naší klubovně
od 13.00 - 15.00 hod.
V tomto roce je to naše poslední
setkání, těšíme se na Vás.
Za výbor O. Frühaufová,
M. Čiháček.

Zázračná červená řepa
Sezóna červené řepy je tady a je dobré toho využít. Tato zelenina je totiž
bohatou přírodní zásobárnou látek, které brání vzniku rakovinného bujení.
Obsahuje mnoho křemíku, potřebného pro bezproblémový růst nehtů a vlasů
a zdravou kůži. Červená řepa prospívá cévám, snižuje hladinu cholesterolu v
krvi, odstraňuje zácpu a zvyšuje tvorbu červených krvinek. Byl prokázán i její
regenerační vliv na játra. Z výživového hlediska je vařená řepa cennější než
syrová, ale připravit se může i syrová nebo jako šťáva. Každý známe červenou
řepu hlavně jako nakládanou ve sladkokyselém láku. Ale proč nezkusit něco
nového?

Pečená červená řepa s kozím sýrem a ořechy
2 menší červené řepy, 8 hrstí polníčku, 12 plátků kozího sýra, 2 hrsti
vlašských ořechů, 8 lžic zálivky (olivový olej, vinný ocet, med, sůl, pepř)
Červenou řepu omyjeme, osušíme a zabalíme do alobalu. Dáme do trouby,
kde při 220°C pečeme asi dvě hodiny, dokud řepa nebude měkká. Následně ji
oloupeme a necháme vychladit. Poté řepu nakrájíme na tenké plátky a rozložíme po talíři dokola. Doprostřed vložíme propraný polníček. Měkký kozí sýr
necháme v troubě lehce rozpéct a přidáme na plátky řepy. Vlašské ořechy posekáme, opražíme nasucho na pánvi a posypeme po talíři. Celý pokrm na závěr
pokapeme zálivkou.

Salát z červené řepy
3–4 čerstvé červené řepy, 200g třešňových rajčátek, svazek zelené petrželky, 3 lžíce olivového oleje, 1 lžíce citrónové šťávy, sůl a pepř
Řepy oloupeme a nastrouháme nahrubo, promícháme s rozpůlenými rajčátky
a nasekanou petrželkou. Zalijeme zálivkou ušlehanou z olivového oleje a citrónové šťávy, kterou dochutíme solí a pepřem.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!
Tel. 602 103 775



Obnova Hospitalu Kuks je v ohrožení
Projekt záchrany unikátního barokního komplexu Hospital Kuks je
ve vážném ohrožení. Podle některých odborníků se za současné situace rekonstrukce již nedá stihnout..
Nejspíš tak propadne 440 milionů
korun, které slíbila Evropská unie
a sehnat peníze jinde je podle ředitele společnosti Revitalizace Kuks
nereálné. Projekt Kuks - Granátové jablko sliboval, že za téměř půl
miliardy korun z evropských peněz
zachrání Hospital Kuks - chátrající
památku světového významu, která
patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům v kraji.
Hlavní problém je v tom, že Národní památkový ústav, zadavatel
projektu, totiž zatím nedokázal vybrat firmu, která by splňovala všechny podmínky konkurzu. Opravy
totiž musí začít nejpozději v srpnu
2013 a revitalizace Kuksu má být
navíc kompletně hotova už na konci
roku 2014. Pokud se termíny nedodrží, Evropská unie peníze nepošle.
Do soutěže se přihlásilo osm firem,
ale památkový ústav jejich projek-

ty jeden po druhém zamítl. Pět ze
sedmi firem podalo proti verdiktu
námitku, všechny však byly zamítnuty. Některé z nich se teď proto
odvolávají k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Ten teprve začne odvolání řešit a v úvahu připadají i soudní žaloby. Tím se však celá

soutěž definitivně o několik měsíců
posune a pokračovat bude jen v případě, že dá úřad některé z firem za
pravdu.

Zdroj: www.idnes.cz
(redakčně kráceno), (foto npú)
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Vítězka Miss Junior 2012
je z Police nad Metují
Ve čtvrtek v noci ve zcela zaplněném sále v Zámecké
sýpce na Blansku se stala vítězkou Miss Junior 2012 pro
Českou a Slovenskou republiku Tereza Řehořová z Police
nad Metují. Tereza Řehořová pochází z Police nad Metují,
je jí 18 let, studuje a ráda zkouší nové věci. Mezi její zájmy
patří lyžování, snowboarding, umění a cestování. Čerstvá
vítězka se svěřila, že závodně tančila latinsko-americké
a standardní tance. Dříve závodně plavala. Má ráda výstavy a umění. Také se přiznala, že mezi její záporné vlastnosti patří, že je někdy chaotická. Celý slavnostní večer
uváděl Patrik Hezucký a Lucie Šilhánová. Celkem soutěžilo 10 dívek.
D.N.

PRAKUL vařil ve Slávii
Šéf Pražského kulinářského institutu (PRAKUL) Roman Vaněk
s šéfkuchařem Zdeňkem Marcínem a
dalšími vynikajícími spolupracovníky
z oboru gastronomie připravili nezapomenutelný kulinářský zážitek pro
hosty restaurace Slávie v Náchodě.
Večeře, skládající se z několika vybraných chodů, proběhla v pátek 2.listopadu. Zájemci si také mohli přímo na
místě zakoupit a Romanem Vaňkem
nechat podepsat dvě kuchařské knížky - Kouzlo kuchyně Čech a Moravy
a druhý titul s názvem Poklady klasické české kuchyně.
PRAKUL navazuje na dobrou gastronomickou tradici první republiky
či na populární lekce vaření Viléma
Vrabce. Pod vedením známých špičkových českých i zahraničních šéfkuchařů a lektorů se tu v mnoha kurzech

učí vařit a péct nejen amatéři z celé
republiky, ale i profesionálové, kteří
se chtějí dozvědět o nových trendech,
zapomenuté klasice bez náhražek,
ale i něco nového například o vedení restaurace. Roman Vaněk je znalcem gastronomie, surovin a velkým
strážcem jejich kvality a perfektně
se stará o zázemí celé kulinářské instituce. Snaží se znovu probudit gastronomii v Čechách z její letargie. Je
spoluautorem několika kuchařských
knih předních šéfkuchařů působících
v Čechách, autorem odborných kuchařských DVD, jež se prodávají v několika zemích světa a mnoha článků o
gastronomii.
Podle slov majitelky restaurace Slávie, se podobná akce bude opakovat
pravděpodobně v květnu příštího rok
u.
(kp)

„Zelené
pro pejskaře“
Zatímco průsvitné sáčky v regálech obchodů jsou určeny školákům na svačiny, ty zelené umístěné
v rámu některých odpadkových
košů v Hronově jsou vyhrazeny
pro čtyřnožce na procházce, pokud tedy jejich majitelé - dvounožci
ctí pravidla čistoty městských ulic.
Sáčky na psí exkrementy umístili
do vybraných odpadkových košů
zaměstnanci hronovských technických služeb. Kromě zelené barvy
identifikaci sáčků napomůže i viditelně umístěný obrázek psa.

Hopla do Opla...
V minulých dnech se splnil sen
žákům ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě. Zastoupení automobilky Opel
zapůjčilo škole na jeden týden dva
velkoprostorové automobily Opel
Vivaro a Opel Movano, a handicapovaní žáci tak mohli pohodlně
vyrazit na výlety za poznáním a
poučením. Už 18. října se žáci se
svými učitelkami a asistentkami
vypravili na první výlet do Hradce
Králové, kde navštívili obří akvárium a hvězdárnu (viz. foto) . Cestou
zpátky se zastavili v Novém Městě
nad Metují v cukrárně na zmrzlinu.

Hned druhý den se vypravili do Krňovic u Třebechovic pod Orebem,
aby si prohlédli skanzen Podorlicka
a vyzkoušeli si výrobu glycerinového mýdla. V pondělí 22. 10. je čekal
nejnáročnější den. Odjeli do Prahy
do Dinoparku. Pravěcí ještěři i film
v projekci 4D je přímo nadchli. Poslední den si prohlédli další skanzen, tentokrát skanzen Polabí v Přerově nad Labem.
Mgr. Marcela Houserová, učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
(redakčně kráceno)

str.

SHRNOVACÍ DVEŘE - ŽALUZIE
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SLEVA 20%

LUZIE
NA ŘETÍZKOVÉ ŽA

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,
mobil 603 531 304
andy.skalice@seznam.cz
www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří
 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ NA EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND.
Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.
• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI
ZDARMA • VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA
ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA
• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTOMOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE
AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD. TEL. 491459209, 604276771
WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

Bruslení
v Jaroměři
V listopadu si můžete vyrazit na
veřejné bruslení i na jaroměřský
zimní stadion. Nechte nabrousit
nože bruslí a zapište si do diářů termíny jaroměřských veřejných bruslařských seancí: sobota 10. 11. – od
14.30 do 16,30 hod. A kroužíme po
ledovém ovále dále: neděle 11.11.,
sobota 17.11., neděle 18.11., sobota
24.11., neděle 25.11. - v těchto termínech od 13.30 do 15.30 hod.

KANADSKÉ DŘEVOSTAVBY

NELSON HOMES
PŘÍMO OD VÝROBCE.
STAVTE SAMI,
UŠETŘÍTE AŽ 50%
NEBO VÁM STAVBU ZAJISTÍ
WWW.DREVOSTAVBYKANADA.
CZ /dealer
Také hledáme nové distributory,
stavaře pro EU
více info: gtupy@shaw.ca

Odloučená
školka
Od 12. listopadu by měla v Červeném Kostelci začít fungovat zajímavá mini-školka. Útočiště našla v
jednom z městských bytů a formálně se jedná o odloučené pracoviště
MŠ Větrník. Kapacita „odloučené
školky“ je 18 dětí. A ty v ní rozhodně
odloučeností trpět nebudou, neboť
mohou využívat například i vlastní
dětské hřiště.

Toulky podzimní přírodou
Ke konci října jsme se Sluníčky
z MŠ Vítkova „toulali“ podzimním
krajem. Podnikli jsme cestu z Kramolny přes náchodský zámek do

Roman Vaněk (první zprava) a Zdeněk Marcín (první zleva) se svým týmem
v kuchyni restaurace Slávie

Tel./Fax: 491 424 522

Bělovse. Během procházky jsme
si všímali barevně zbarvené přírody, pouštěli draka a nakonec jsme
si zahřáli bříško teplým čajem se

zákuskem v Zámecké restauraci.
Počasí nám přálo a „toulky“ si zase
někdy zopakujeme.
Učitelky MŠ Vítkova

ECHO
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

4

Pracov

PO a ST

ní doba

7.30 - 1
7.00
ÚT, ČT
a PÁ
7.30 - 1
5.30

Strnadova 48
547 01 Náchod
Tel.: 491 423 485
Mobil: 603 882 314
nachod@svet-oken.cz
www.svet-oken.cz

Místostarosta předčítal žákům
Místostarosta města Červený
Kostelec Richard Bergmann předčítal v pátek 2. listopadu dětem
v Základní škole Horní Kostelec
z oblíbené knížky svého dětství.
Svou účastí tak podpořil celorepublikovou akci Celé Česko čte
dětem, do které se škola v Horním
Kostelci zapojila. Ranní příběh
z knihy Kronika města Kocourkova si vyslechlo na 70 dětí a kompletní učitelský sbor.
Odloučené pracoviště ZŠ V.
Hejny v Horním Kostelci se hlásí
k projektu Celé Česko čte dětem
a jeho součástí je i předčítání vybraných osobností z oblíbených
knih jejich dětství. Po řediteli školy Jiřím Olejákovi, který žákům

přečetl kapitolu z Lovců mamutů, přišel před vděčné publikum

místostarosta města Červený Kostelec Richard Bergamnn. Ze své
knihovny vybral na ukázku několik knih – všechny bezpečně poznala i nejmladší generace – a začal předčítat z jedné z nich, jediné
utajené. Děti během chvíle bezpečně poznaly, že se jedná o Kroniku města Kocourkova. Po zhruba desetiminutovém příběhu
o tom, jak si v Kocourkově opatřovali pro radnici světlo, a zběžné
ukázce výhod elektronické knihy,
žáci Richardu Bergmannovi poděkovali, předali mu památeční list
a nechali ho se podepsat na plakát
projektu Celé Česko čte dětem.
Foto: Tomáš Kábrt,
město Červený Kostelec

Hotel ELKO
v Náchodě

Sdružením tiskáren Integraf, s.r.o. a Systemprint Drescher s.r.o. vzniká
v Náchodě jedna z nejrychleji se rozvíjejících společností v České republice.
Moderní technologické vybavení a struktura zakázek kladou vysoké nároky
na naše zaměstnance. Do svého týmu tak hledáme sebevědomé spolupracovníky s pozitivním přístupem:

TECHNOLOG VÝROBY
– VŠ nebo SŠ technického směru, znalost práce na PC (MS Office, CAD, Adobe)
– kreativita, schopnost tvorby konstrukčních návrhů
– znalost jazyka výhodou, znalost polygrafie výraznou výhodou

PRACOVNÍK EXPEDICE A SKLADU

VÁS ZVE NA PRAVIDELNÉ

TANEČNÍ VEČERY
S KAPELOU „FONTÁNA“
ZAČÍNÁME V SOBOTU
10.LISTOPADU
OD 20.OO HOD.
REZERVACE NA TEL :
608 824 331

www.elkohotel.cz

– SŠ nebo ÚSO, ŘP skupiny B, (VZV výhodou), znalost práce na PC (MS Office)
– velmi dobré organizační schopnosti, zkušenosti z polygrafie výraznou výhodou
– třísměnný nebo nepřetržitý provoz

TISKAŘ
– SŠ nebo výuční list, praxe v tisku na ofsetových strojích, znalost práce na PC
– třísměnný nebo nepřetržitý provoz

MISTR SMĚNY
– SŠ technického směru, ŘP skupiny B, znalost práce na PC (MS Office)
– organizační schopnosti, přirozená autorita, znalost polygrafie výraznou výhodou
– třísměnný nebo nepřetržitý provoz

=SURVWĜHGNRYDWHOSUDFXMHSURMHGQRKRYČĜLWHOHDMHRSUiYQČQ
NHVSROXSUiFLSĜLX]DYĜHQtVPORXY\RUHYROYLQJRYpP~YČUX
DSpþLRNOLHQWDSRX]DYĜHQtWpWRVPORXY\

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
– SŠ, znalost práce na PC (MS Office), ŘP skupiny B, znalost světového jazyka (NJ, AJ)
– velmi dobré komunikativní schopnosti, sebevědomé vystupování
– znalost polygrafie výhodou

DISPEČER VÝROBY
– SŠ technického směru, ŘP skupiny B, znalost práce na PC (MS Office)
– velmi dobré organizační a komunikativní schopnosti, rozhodnost, přirozená autorita
– znalost polygrafie výraznou výhodou

Písemné nabídky včetně CV zasílejte laskavě na: prace@integraf.cz
Veškeré informace budou sloužit výhradně pro potřeby společnosti Integraf a Systemprint Drescher
a budou pokládány za přísně důvěrné.

Jistý krok
budou mít v dohledné době pěší
návštěvníci červenokosteleckého
lesního celku Občina. Celkem 1 km
lesních stezek se totiž dočká štěrkového povrchu. Chystají se i nové
odpočinkové lavičky a odpadkové
koše. Opravy se dočká i oblíbená

lesní studánka u sídliště Koubovka, kterou vylepší pískovcové desky
z lomu Krákorka . Investice do zvelebení Občiny bude stát téměř 1
milion korun (z mětského rozpočtu a z externích dotací vně červenokostelecké městské pokladny)

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 27. 12. 2012 r.

Špetka bulváru
Navzdory tomu, že Broumovsko díky zdejším přírodním i architektonickým krásám navštěvuje stále více lidí, o jednoho pravidelnějšího
návštěvníka metropole Broumovského výběžku nyní přichází. Agentury totiž informovaly o skutečnosti, že láska mezi slavným českým hokejistou Jaromírem Jágrem a modelkou Innou Puhajkovou končí. Časy,
kdy ji Jágr navštěvoval v Broumově, kde bydlela, pravděpodobně končí.
(foto pinguin hockey cards)
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NAKOUPIT U NÁS SE VYPLATÍ!

Bezkonkurenční akční ceny pneu a disků!
r TLMBEFNLTQOFV
r PDFMPWÊB"-6EJTLZ
r TOǏIPWÊǭFUǏ[Z
r BVUPCBUFSJF
r [JNOÎBVUPLPTNFUJLB
r 1/&6)05&
 ,ǊTBEBLTNǏTÎDǹ

Řešetova Lhota 65,

Největší výrobce Tažných
zařízení v ČR.
Výroba, Prodej a Montáž Tažných zařízení
pro osobní, dodávková a nákladní vozidla

Nejnižší ceny Tažných zařízení
SVC Náchod, s.r.o. Průmyslová zóna Vysokov 179, 549 12 Náchod – Vysokov

Kontakty:

DÁREK
Ke každému nákupu – zimní
kapalina do ostřikovačů 3L.
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za každ
100 Kč

"6504&37*41/&64&37*4/¦$)0%

1/&64&37*4#306.07

/ÃDIPE 6$JIFMOZ
5FM .PC
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Tel. 491 421 021, Tel./fax/záznamník: 491 421 022
Fax: 491 420 265 Mobil: 603 360 607
e-mail: svc@svcnachod.cz, www.svcnachod.cz

POTăEBUJETE VYPLATIT EXEKUCE

NEBO ZÁSTAVY NA VAŠÍ NEMOVITOSTI?

Dveře Janků

OBRAčTE SE NA NÁS!

Prodej vchodových a interiérových dveří
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu
Výběr v různých barvách

800,-Kč plné

• bez registrđ
• bez poplatkđ pĄedem
• odhad zdarma

200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 www.cfservis.cz
www.NABYTEKNACHOD.cz

Jsme pĄímí poskytovatelé a zároveú zprostĄedkovatelé více våĄitelđ.

Na základě pozorování provedených v
minulých letech je možné konstatovat,
že počet turistů navštěvujících Klodzko
a okolí neustále vzrůstá. Současně je
možné pozorovat, že zvláště v případě
změny počasí způsobující lokální povodně,
počet potencionálních turistů v regionu
rapidně klesá. Děje se tak v důsledku
nedostatku věrohodných informací, které
popisují dostupnost místních turistických
atrakcí, průjezdnosti cest apod. Aby bylo
možné tomuto předejít, v rámci Projektu,
městské turistické atrakce Klodzka budou
vybaveny integrovaným systémem kamer IP,
pracujících způsobem online, dovolujícím mj.
průběžný pohled na atmosférické podmínky
panující v jejich nejbližším okolí. Obraz
z těchto kamer bude průběžně dostupný
na internetových stránkách Města Klodzko.
Použité řešení umožní zamezit situaci, jaké
se udály v minulých letech, kdy na území
Země Klodské nehrozilo žádné nebezpečí,
přitom státní a zahraniční média informovala
o záplavách.
Systém umožňující online pohled z/na
turisticky atraktivní místa zajistí zdokonalení
výměny informací a přístupu k nim, rovněž
podstatně zvýší jejich kvalitu. Cílové
skupiny: obyvatelé Klodzka a Náchoda,
obyvatelé polsko-českého pohraničí, turisté
navštěvující Klodzko, Náchod a pohraniční
území, budou mít možnost se lépe seznámit
s prezentovanými turistickými atrakcemi.
Bezprostřední pohled za pomoci internetové
strany na podmínky panující po obou
stranách hranice umožní rychlejší přijetí
rozhodnutí o výjezdu do prezentovaných
míst, a tímto způsobem zajistí zvětšení a
zkvalitnění turistického ruchu.

zakoupení systému na zprostředkování video přenosu turistických atrakcí Klodzka, skládajícího se z:
8 kamer IP s vysílačem a přijímačem
2 záznamová zařízení
mediální server
integrace systému s existujícími internetovými servisy měst Náchoda a Klodzka
prostřednictvím všeobecně dostupné, určené internetové strany

29 200,00 euro
24 820,00 euro

www.klodzko.pl

Mikroprojekt je spolufinancován z prostředků Evropského Fondu
pro Regionální Rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím
Euroregionu Glacensis v rámci Operačního Programu Přeshraniční
Spolupráce Česká Republika - Polská Republika 2007-2013.
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SOUKROMĚ
BYTY
* Pronajmu dlouhodobě slušným lidem pěkný slunný byt 3+1 s balkonem
v cihlovém domě v Náchodě na Brance.
TEL.:732 167 291
* Prodám byt 4+kk v osobním vlastnictví Nové Město nad Metují Tel.
774 311 404 Cena: 1 495 000,- Kč
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v centru
Náchoda. Volný ihned. Cena 8500,Kč měsíčně. Kauce 12000,- Kč. Tel.
604 969 746.
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě Komenského ul., kauce podmínkou. Tel.
774 311 404 Cena: 5 000,- Kč/měs.+sl.
* Pronajmu byt 1+k.k., 31 m2, Běloveská ul. 10. podlaží, částečně zařízený,
nájem vč. energií 5.500,- Kč Kauce - 3
nájmy předem. Tel: 605 517 582
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově, kauce
podmínkou Cena: 4300,- Kč/měs.+sl.
Tel.: 774 311 404
* Pronajmu byt 2+1, zděný,tichý
dům u centra Náchoda,+spíž,balkón a půda.Nájem 4 000,-Kč + inkaso. Kauce 8 000,-Kč.Volat po 16.h.
tel.737 971 505
* Pronajmu byt 3+1 v Ná, Růžová ulice, cena 8.500,-+elektr. Tel. 739 638 829
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk
(40m2) s terasou v 1.NP bytového
domu v Dolní Radechové. Nájemné
3.500,-Kč + inkaso, kauce 12.000,- Kč,
tel. 608 90 30 70.
* Prodám v Novém Městě byt 3+kk
v OV v novostavbě zděného bytového
domu, II. NP, v ceně je garáž a podíl
na zahradě. Tel. 608 245 634
* Pron. dlouhod. garsonku s terasou,
27m2 v 1.NP, Náchod na Lipí - naproti
hospodě, pl.okna, zateplení, nájemné
2.900,-Kč + 2.100,- Kč inkaso, kauce
15.000,-Kč.Tel.:608 90 30 70.
* Pronajmu byt 60 m2, Komenského
435 Náchod, nájem 4500,- + energie,
kauce dohodou. Volný ihned. TEL.:
777 656 855
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41
m2 v Náchodě ul. Kamenice. Byt je
po rekonstrukci a je v něm všechno
nové. Byt je vybaven velkou kuchyňskou linkou včetně nových spotřebičů a lednice. K dispozici nová sklepní
kóje a sušárna na prádlo. Cena nájmu
5.400 Kč + inkaso. Pouze pro bezproblémové a solventní zájemce. Kauce
8.000 Kč. Telefon 777 152 750 v pracovní dny.
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+1;
85m2 V CIHLOVÉM DOMĚ V HRONOVĚ, 200M OD NÁMĚSTÍ, NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + 200,-Kč ZÁLOHY+
ELEKTŘINA INFO 777 302 483;
777 606 464
* Pronájem bytu 3+1 v centru města
Náchod u Okresního soudu. Ulice Palachova 1457.Nájemné 5000 + služby
2000, elektriku si platí sám nájemce.
Tel.: 775 061 233.
* Pronajmu slunný byt 2+1 v Náchodě
nedaleko centra. Byt se nachází ve 3.
patře zděného domu, má 75m2. Jsou tu
nová plastová okna, nová topidla, nové
rozvody plynu. Je vybaven kuchyňskou
linkou se sporákem. K bytu patří i půda
a sklep. Veškerá občanská vybavenost
v dosahu 5 minut chůze. Parkování
před domem. Nájemné 4900,-Kč +
služby. Volný ihned. Tel. 723 745 040.
* Dlouhodobě pronajmeme byt 3 +
1 v České Skalici, Pivovarská 662, 2.
podlaží, výměra 72,09 m2. Měsíční nájem Kč 2.900,-- (bez služeb), jistina Kč
10.500,--. Info: 733 131 189
* Pronajmeme zrekonstruovaný byt
3 + 1 (83,59 m2) v Červeném Kostelci, Koubovka 1196. Měsíční nájem bez
služeb Kč 5.100,--, jistina Kč 15.300,-.
Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1 + 1
ve Spech čp. 33 - Nové Město nad Metují, 64,3 m2, 3. podlaží. Cena Kč 490
tisíc. Info: 733 131 189
* Pronajmu byt 2+kk - 58 m2, v Č. Kostelci, 4200,-Kč + inkaso. Tel. 731 533 700
nebo 731 533 701

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* Prodám byt 1+1 v Náchodě, sídliště
u nemocnice, 40 m2, dům po revitalizaci, zateplení a výměna oken, cena
550.000 Kč. Tel. 603 163 664
* Pronajmu byt 3+1 ve zděném domě
poblíž centra Náchoda, nájem 8000,Kč měs. + kauce, na delší dobu. tel.
607 139 701
2

* Pronajmeme byt 1+kk, 34 m
v Hronově. Tel: 777 477 977 v pracovní dny

* Pronajmu byt 3+1 Náchod-Branka zateplený. Volný od 1.1.2013. Tel.
603 997 309.
* Prodám druž. byt 3+1 74m2 v Náchodě u nemocnice. Dům po revitalizaci, nový výtah, plast.okna, nová
kuchyň vč. spotřebičů, 7.patro -výhled
do zeleně. Cena 890.000,-Kč. RK nevolat! Tel.733519923.
* PRONÁJEM NOVÝCH BYTŮ
2+KK v Hronově a Velkém Dřevíči na Špici, kauce nutná. Parkování u domu, internet, DVBT, satelit
v každém bytě. Tel. 602 133 173,
email: renestarkov@seznam.cz
* Prodám pěkný byt 3+1 v Náchodě,
SUN, Bílá ulice, po rekonstrukci. TEL.:
608 581 233
* Koupím byt v OV v Novém Městě nad Metují, nebo okolí. Tel.
728 913 378
* Pronájem s bonusem. Pronajmeme byt 1+kk v centru Nového Města
n.M., byt zánovní se nachází ve 3.patře cihlového domu. Nejlépe pro paní
středního věku. Nájemné 3000,-Kč +
inkaso + kauce. Bonusem je první 2x
nájemné zdarma. TEL: 776 224 358
* Prodám DB 2+kk v Broumově
na Spořilově, volný od prosince 2012,
RK NEVOLAT!!! Cena dohodou. TEL.:
776 140 211
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Pronájem bytu 2+1 (75 m2) v Náchodě, 1. patro, poblíž centra, cihlový,
teplý, slunný, plast. okna, balkon, sklep,
dálkové topení, kuch. linka, sporák,
komb. lednice. Nájem 4.200 Kč + inkaso cca 2.300 Kč. Kauce 1x nájem. Tel.
777 658 308
* Prodám byt 3+1 v OV - 78 m2, v Náchodě - Plhově. Byt je po celkové rekonstrukci (vyzděné jádro, nová kuchyně, podlahy). Cena 1 400 000,-Kč.
Tel. 774 555 344
* Prodám byt 3+1 v OV, 72m, lodžie, sklep, centrum Náchoda, cena
1050000,- Kč. Tel. 603 801 179
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě - volný
ihned. A dále 2+1 ve Studnici u Náchoda - volný od 1.1.2013. Kauce nutná. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2kk, zděný, novostavba, zařízen, kauce, volný od 1/2013.
Tel. 774 061 131
* Byt 4+1 (82 m2) v Dobrušce v druhém
patře panelového domu. Byt se nachází
v klidné lokalitě města, blízko marketu,
úřadů, aut. zastávky i centra. V blízkosti
je i školka, škola, dětské hřiště, koupaliště.
Parkování u domu. Ski centrum v Deštném 30 min. autem. Byt je po částečné
rekonstrukci - nový výtah, stoupačky, topení, plastová okna. Celý dům je zateplen.
K bytu náleží též sklepní kóje. TV i internet je zaveden. Byt je ihned k dispozici.
Cena: 1.150 000,- tel: 774 260 172
* Prodám pěknou garsonku 47 m2 vše
nové v Náchodě na Brance. Cena 850
tis.Kč. TEL.: 720 642 300
* Prodám byt 1+1 v Novém Městě
n.M. Malecí, 2. patro - 3.podlaží, internet zaveden. Tel. 775 20 35 29 RK
NEVOLAT
* Prodám byt 1+kk v OV v panelovém
domě v Hronově blízko centra, 3. patro,
41 má. Nová plast. okna, výtah po rekonstrukci, satelit, nová střecha. Cena 520 tis.
Kč. Tel: 604 433 585, RK nevolat!
* Prodám RD v Náchodě Třešinkách
v dobrém stavu 3+1 (možno upravit
na 4+1) s garáží a malou zahradou. Tel.
605 477 866

Tel./Fax: 491 424 522

* Dlouhodobě pronajmu RD 5+kk-Dobruška. Nájem 8.000 + kauce. Bez
RK a pouze pro velmi solidní zájemce.
777 616 701
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu v ceně do 2mil. Kč. Pěkný pozemek
výhodou. Tel 608 245 634
* Prodám rodinný domek přízemní
v Červeném Kostelci ve vilové čtvrti.
Domek je po celkové vnitřní rekonstrukci, celkové řešení je 2x2+1 + příslušenství, 2x vstup každý zvlášť. Nové Plynové
topení, elektrika, voda, odpady, kanalizace, plastová okna, 2x vstupní dveře,
podlahy, stropy. Celkový pozemek 650
m2, na pozemku 2 zděné garáže. Celý
pozemek nově oplocen, automatické otvírání brány. Cena 2.450.000 Kč. Dohoda
možná. Tel. 604 974 446
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle
náměstí v uzavřeném areálu obytných
domů. Garáž je s osvětlením. Cena nájmu
850 Kč. Platba vždy na čtvrtletí předem.
Telefon: 777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel.
608 66 77 30

* Prodám RD - novostavba, typ Bungalov ve Václavicích, 2,5 km od Náchoda, pozemek 1700 m2, cena 2,950 mil.
Kč. TEL.:603 52 32 69
* Prodám garáž v Náchodě za Rybárnou, velmi dobrý stav, cena dohodou. TEL.:603 45 85 37
* Prodám starší RD v Náchodě Kašparák. S garáží a zahrádkou. Cena
cca 980 000,-Kč. Tel. 728 469 530
* Prodám nemovitost na Broumovsku
k bydlení, část kolaudovaná na podnikání. TEL.: 777 121 717
* Prodám chatu v Náchodě: vlastní pozemek cca 350m2, voda, el.E., krb, slunná lokalita, soukromí a dobrá dostupnost. Cena 449tis.Kč. Tel.608 141 035
* Prodám nově oplocený částečně zasíťovaný stavební pozemek
1078m2 ve Velkém Poříčí mob:
605 437 524
* Prodám stavební pozemek se zahradním domkem 1400 m2, super výhled na náchodský zámek, 2,9 mil.Kč.
TEL.:602 145 222
* Prodám nový rod. domek v Polici
n.M. možnost splátek a stavební pozemek Nové Město - Jestřebí. TEL.:
603 525 531

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž v Náchodě U Cihelny a garáž
v centru Náchoda. Volná ihned. TEL.:
732 167 291
* Pron.malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně poblíž centra, + WC, v nově
zrek. domě v NA. Nutno vidět, náj.
1.500 + el. + vody + topení + kauce., tel.
608 903 070.
* Pron.prostory býv. OÚ v D. Radechové čp.117, 2 kanceláře s WC a parkováním, 40m2, vyt.akum.kamny. Náj.
3.000+inkaso+kauce, tel. 608 903 070.
* Pronájem nebytových prostor v Náchodě, vhodné pro služby nebo kancelář. Tel. 776 344 900
* Pronájem kanceláře v Náchodě
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon
777 152 750 v pracovní dny.
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY S VÝLOHAMI 60m2 V HRONOVĚ; VHODNÉ PRO PRODEJNU,
SERVIS, ORDINACI, KONTAKTNÍ
KANCELÁŘ APOD; NÁJEMNÉ 4.500,Kč. INFO 777 302 483, 777 606 464
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ
NEMOVITOSTI
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* Pronajmeme volné prostory pro
provoz kavárny, jiných obchodních
služeb nebo pohybových aktivit jako
cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem.
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO123m2
VHODNÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR ČI KANCELÁŘE APOD. INFO
777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč + ZÁLOHY; INFO
777 302 483, 777 606 464
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory I.patro 13,23m2 za 1000Kč 25,5m2
za 2000Kč 61,15m2 za 4000Kč 65,7m2
za 4200Kč Přízemí 65 m2 za 3500Kč
260 m2 za 11500kč Jedná se o prostory na lukrativním místě v Jaroměři cca
100m od Tesca , které byly užívány jako
dílny/možno přebudovat na obchodní
prostory/V I.patře se nacházejí kanceláře o různých plochách.Plocha přízemí je 320m2.Plocha I.patra je rovněž
320m2. Kontakt 775 061 023
* Pronajmu v Hronově malou kancelář
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca
12 m2, s příslušenstvím, cena vč. energií
1999,-Kč /měsíčně. Tel. 608 66 77 30
* PRONAJMU OBCHOD 50 m2
ve Stárkově na náměstí. Vše je po celkové rekonstrukci. Tel.602 133 173 nebo
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmeme prodejnu v Hronově, ul. Jiráskova, vedle Železářství,
cca 40 m2. TEL.:777 347 577, mail:
mn77@seznam.cz

PRODÁM
* Prodám lednici s mrazákem, výška
85 cm, obsah 120 l, stáří 1 měsíc, nepoužitá - nevhodný dárek, cena 3500,-Kč.
V.Dřevíč. TEL.:720 495 516

Prodám komůrkové
desky čiré, tl. 10mm, rozměr 2,1 x 3m, 3,5m, 6m, 7m.

Cena 198,- Kč/m2

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- úklid sněhu
- úpravy terénů i zednické práce.
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

Rozumné ceny. TEL.:737 564 496

Až 1000,-Kč za starou pivní
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421
Zavedené Nutriční centrum

PŘIJME 5 LIDÍ
do oblasti Wellness.

Tel: 777 283 858
Do uzenářské výrobny
v Novém Městě nad Metují

přijmeme pracovní sílu
Praxe podmínkou.
Osobní jednání po dohodě
na tel. 777 003 204

KOUPÍM
* Koupím a ihned zaplatím staré pohlednice, fotografie a mapy (i celou
sbírku), staré knihy (i celou knihovnu
z pozůstalosti), starožitné obrazy, grafiku, hračky, technické předměty, vyznamenání i jiné vojenské předměty, staré
sklo, porcelán a jiné starožitnosti. Tel.
777 254 331
* Ihned zaplatím za Vaše staré hračky
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hračky na bowden, autodráhy, vláčky 0, H0,
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské
věci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i poškozené předměty. Tel.
608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé
knihovny, komiksy a časopisy, LP desky, staré pohlednice i celé sbírky. 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

RŮZNÉ

Telefon: 777 505 150

* Přijmu kadeřnici na ŽL v Náchodě. Tel. 776 344 900

* Prodám káru dvojkolku za 1890 Kč.
Tel. 739 239 064
* Prodám manželskou postel, světlé
dřevo, polohovací rošty, š.167 cm, délka 207 cm, starší psací stůl délka 120,
šíře 65, výška 77 cm. TEL.:602 461 933
po 18.hodině
* Prodám cca 4 roky starý el. bojler,
128 l, bílý, závěsný. Cena 1000 Kč. Tel.
602 103 775
* Prodám dřevěnou rohovou lavici,
stůl + 2 židle do jídelny (v dobrém stavu). Úložný prostor, bílá barva, tmavěmodré polstrování. Cena 3000,-Kč.
TEL.:737 747 589
* Prodám doma vykrmené vepře
na zabití, možno i v půlkách po dohodě. Vlašské ořechy - jádra 180,-Kč/1 kg.
TEL.:606 213 229

* Provádím pravidelný i jednorázový
úklid domácností a domků i po malování a rekonstrukci, drobné domácí opravy,
praní a žehlení prádla. TEL.:737 564 496
* Pohlídám děti, domácí mazlíčky,
doučím včetně AJ, doprovod na kroužky, pracuji jako učitelka I. st. ZŠ. Tel.
724 987 227

* BOWLING ČTYŘDRÁHA r.v.2008, stavěč kuželek MC2 bezšňůrová technologie, automatický
skórovací systém Steltronic, dvě dráhy s elektromechanickým bumprem.
Ve výborném stavu. K okamžitému
odprodeji. Cena dohodou. TEL.:
777 575 905
* Prodám novou líheň pro drůbež, cena
2200 Kč, zimní cena !!! Tel. 733 483 672
* Prodám nepoužitý (záruka 10
let) komůrkový polykarbonát
v deskách 2,1 m x 6 a 7 m tl. 10 mm
za cenu 199 Kč/m2 vč. faktury a záručního listu. Dovezu po ČR !! T:
606 88 88 77

AUTO - MOTO
* Prodám ŠKODA 120 L, STK do 19. 7.
2013, naj. 70 111 km, cena 7900,-Kč + přívez za auto 6900,-Kč. TEL.: 605 321 168
* Vykoupím nové - nepoužité díly
Škoda - Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda
Octávia, Spartak, Felicia např. světla,
nárazníky, díly motoru, plechové díly
- podlahy, blatníky, čela, dveře, kapoty
a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám skútr ADAMS-MOTO JL50
QT - 5 červený, čtyř taktní motor, rok
výroby 2010, najeto 3.100 Km, garažovaný, v zimě a dešti nejetý. Stav nového
cena15.000,-Kč. adamsmoto@seznam.
cz, 602 303 230
* Prodám pro Fabia (2.generace) čtyři
originál plechové disky se zimním obutím Matador Nordica 165/70 R14 81;
cena: 3900,-Kč; telefon 602 140 859

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Čivava - nabízím bílostrakatého pejska do klidné rodiny bez malých dětí.
Očkov., odčervený, čipovaný. TEL.:
603 206 743, 491 426 680

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Realitní Kancelář REKA - Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje
dnem 9.11.2012 výběrové řízení č. HNA/283/2012 -

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku:
rodinný dům č.p. 576 v části obce Náchod postavený na pozemku
st.p.č. 775, pozemek stavební parcela č. 775, pozemek pozemková
parcela č. 1303/6 včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú.
a obci Náchod. Min. kupní cena za nabízený majetek činí 1 400 000,- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských
úřadů a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Město Nové Město nad Metují

Pronajme nebytové prostory bývalé
rehabilitace v objektu čp. 415 (ul. 28.října).
Celková výměra 337 m2 (ul. 28.října)

Tel./Fax: 491 424 522

Obec: Vysokov
Okres: Náchod
Starší RD s opl. zahradou
3.250 m2, v klidné, přírodní
lokalitě. Dům je podsklepený. V přízemí chodba a 4
místnosti, starší koupelna
a WC. V podkroví 1 místnost a půda k vestavbě.
Voda veř., 230/400V, žumpa,
topení lokální. Na hranici poz. plyn. Na poz. 2 kolny, ovocné stromy. Pěkné
místo – super cena !!
Zn.: 12D172
Cena: 895.000,- Kč

Obec: Česká Saklice
Okres: Náchod
Větší, bytový dům s byty 1+2
cca 75 m2, 1+3 cca 100 m2
a 1+3 cca 95 m2 v atraktivní lokalitě / u náměstí /,
část.podsklepený s půdou
k vestavbě. V bytech je
koupelna, WC a spíž. Sítě
z veř. řádů, ÚT plyn, v 1 bytě
akumul. kamna. V ceně je opl. zahrada, celk. vým. poz. 923 m2. Stav. tech.
stav je dobrý, potřeba drobných úprav. Zajímavá cena – dobrá investice.
Zn.: 12D156
Cena: 2.535.000,- Kč

Obec: Červená Hora
Okres: Náchod
Pěkný RD s opl. zahradou o celk. vým. 676 m2
a skleníkem. V přízemí
domu je chodba, komora,
kuchyň a pokoj, sprch.
kout, uhelna, vodárna –
studna, menší dílna, velká
dílna a suché WC. V patře jsou dvě místnosti a půda k vestavbě. Sitě
veř.,topení lokální – ÚT. Na dům navazuje kolna. Nová střecha a fasáda.
Příjemní bydlení – super cena !!
Zn.: 12D161
Cena: 886.000,-Kč

Obec: Náchod
Okres: Náchod
Větší byt 1+1 v 3.poschodí
s výtahem a s lodžií o vým.
40 m2 v zatepleném, panel
domě. Dispozice - chodba,
komora, koupelna a samostatné WC. Kuchyň
s kuch.linkou a sporákem.
Větší pokoj se vstupem
na lodžii. Byt je standardní, udržovaný. Příjemné bydlení, super cena!!
Zn.: 12B174

Cena: 447.000,-Kč

str.
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RK REKA - RYCHLOST,
JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

e-mail. adresa:
reka.na@seznam.cz
O další nabídce našich nemovitostí
se můžete dozvědět
v realitní kanceláři REKA,
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT
RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765,
a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod.
nebo 602 185 901

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com
► Byt v OV 1+2 v Trutnově, 56 m2, 4.NP, zděný za 788.000,- Kč

!! VARIABILNÍ VYUŽITÍ !!
Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce
Města Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz,
nebo na tel: 777 75 24 26

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje
dnem 12. 11. 2012 výběrové řízení č. HNA/284/2012 –

3. kolo na zjištění zájemce o převod majetku:
členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Náchod, včetně všech
souvisejících práv a povinností, zejména práva na nájem družstevního bytu
č. 721/1 v bytovém domě Pražské Předměstí č.p. 719, 720, 721, postaveném
na pozemcích st.p.č. 1604/25, 1604/26, 1604/27, 1604/43, 1604/52
v katastrálním území a obci Jaroměř. Minimální kupní cena za nabízený
majetek činí 849 000,- Kč.

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek
 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových stránkách
www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů
a tel. č. 491 457 271, 737 281 466.

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

STŘECHY

Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

Provedeme práce
pokrývačské, klempířské, tesařské,
zednické, natěračské

www.strechyflash.cz

Firma MAVET CZ s.r.o.,
tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie,

e-mail: strechyflash@seznam.cz
tel: +420 608 345 132, 775 927 134

přijme do trvalého poměru pracovníka na pozici:

SAMOSTATNÝ MONTÁŽNÍK

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz

ISO 9001 a 14001

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine
Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70
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

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

DRŽITEL

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

Nejlep
š
ceny!! í
!

Diskrétně

PRODEJ A MONTÁŽ

24 hodin denně

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí
a nabízíme občanům i ﬁrmám špičkové provedení
překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny.
Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva,
obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie,
zemědělství, stavebnictví atd.

Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.
Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

ROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro firmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
Vhodné pro důchodce
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové Město n. M., Česká
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

Nástup možný ihned.
Požadujeme zručnost, samostatnost, technické myšlení, zkušenost v čtení a používání
technických výkresů při kompletaci jednoúčelových strojů a linek z nerezavějící oceli.
Praxe v profesi montážník, zámečník alespoň 1 rok. Svářečský průkaz na Argon, případně znalost práce na soustruhu či frézce výhodou. Ochota cestovat při servisních zákrocích – podmínka řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič.
Nabízíme měsíční plat dle předvedených pracovních výkonů a dovedností. Závodní
stravování, masérské služby v závodě, pracovní doba od 7:00 do 15:30 h.
Pracoviště Rychnovek 55. Zájemci kontaktujte p. Bašovou,
tel.: 736 483 426, e-mail: jana.basova@jhp.cz

Město Náchod pronajme byty:
1. ul. Francouzská čp. 348 – volný standardní byt č. 3, vel. 1+1 v 1. NP o výměře 41,74 m2
2. ul. Bartoňova čp. 277 - volný standardní byt č. 11, vel. 1+kk v 1. NP o výměře 32,3 m2
3. ul. Kladská čp. 97 - volný standardní byt č. 5, vel. 3+1 v 1. NP o výměře 140,00 m2
Podmínky nájmu
Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 3 měsíců se závazkem platnost smlouvy opakovaně prodlužovat, jestliže nájemce bude řádně plnit své povinnosti ze
smlouvy vyplývající, za následujících podmínek:
Přidělení bytu do nájmu bude uskutečněno obálkovou metodou za následujících podmínek:
Byt č.3/čp. 348 – min.výše nájem. 65 Kč/m2, uzavření kauční smlouvy na 20.000,- Kč
Byt č.11/čp. 277 - min.výše nájem. 65 Kč/m2, uzavření kauční smlouvy na 20.000,- Kč
Byt č.5/čp. 97 - min.výše nájem. 65 Kč/m2, uzavření kauční smlouvy na 30.000,- Kč
Výběrového řízení se mohou zúčastnit občané států Evropské unie starší 18-ti let, kteří mají trvalý pobyt
na území města Náchoda nepřetržitě po dobu posledních pěti let. Zájemci mohou mít sjednanou nájemní
smlouvu k jinému bytu se sníženou kvalitou. V případě přidělení nového standardního bytu na základě
výběrového řízení bezodkladně stávající byt odevzdají Městu Náchod.
Žadatel o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda ve výběrovém řízení musí splňovat
následující podmínky:
a) žadatel nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatném bytě
b) žadatel nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti neměli v posledních 48 měsících dluhy po splatnosti vůči Městu Náchod
c) žadatel nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti nesmí mít sjednanou nájemní smlouvu k obdobnému bytu a to i v jiném bytovém fondu (např. SBD)
d) žadatel nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti nebyl v minulosti projednáván v přestupkovém řízení
e) žadatel doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z příjmů z pracovněprávního vztahu uzavřeného
na dobu delší než dva roky, z příjmů z podnikání nebo z vlastního majetku
f) žadateli nebo osobám žijícím s ním ve společné domácnosti nebyl v minulosti vypovězen nájem bytu
na základě důvodů uvedených v § 711 odst.2 s výjimkou
písm. e) občanského zákoníku v platném znění (platí i pro výpovědi z nájmu z těchto důvodů podle předchozího znění občanského zákoníku)
g) byt nebude přidělen ani osobám, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu města přenechali byt
do podnájmu, nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli
Splnění podmínek osvědčují zájemci čestným prohlášením a doložením příslušných dokladů.
V případě, že žadatel nesplní požadavky v bodě a) – g), nebude jeho žádost v orgánech města projednávána.
Termín ukončení přihlášek do výběrového řízení: 23.11.2012 do 13:00 hod.
Doručení přihlášek
Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit v uzavřené obálce v určeném termínu na adresu
Město Náchod, Masarykovo náměstí čp. 40, odbor správy majetku a financování, bytové oddělení.
Obálku v levé horním rohu označit podle bytu :
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 348/3 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 277/11 – neotvírat
Výběrové řízení – nájemní byt čp. 97/5 – neotvírat
Prohlídku bytů lze domluvit na telefonu Správy budov Náchod s.r.o.,
Českoskalická čp. 105, telefon 491426978, 491427304
Informace tel. 491 405 247 K. Kudláč nebo e-mail:k.kudlac@mestonachod.cz
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD

Tel./Fax: 491 424 522
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www.squash-centrum.unas.cz

Tel. 602 886 577

Okénko

Jsme i na FACEBOOKU !

energetického poradce II.
Častý dotaz:
Jaké je dnes cenové rozpětí mezi
jednotlivými dodavateli plynu? Jaké
položky za plyn je důležité sledovat
při ročním vyúčtování? Na internetu jsem zkusil zadat své spotřeby
do různých kalkulátorů úspor energií
a dostal jsem pokaždé jiné výsledky,
proč je tomu tak?
Milan 44 let, Česká Skalice.
Cenové rozpětí mezi dodavateli za dodávku plynu je u běžných
spotřeb tzv. maloodběratelů (bytů,
rodinných domků a menších firem –
spotřeba do 63 MWh/rok) i přes 20%
z ceny dodávky plynu.
Dominantní dodavatel má dnes
běžnou cenu 1.112,- Kč/MWh, ti
nejlepší dodavatelé se dnes pohybují v cenách pod 860,- Kč/MWh. Tyto
ceny jsou bez DPH. Při cenách s DPH
se rozdíly pohybují na hranici 300,Kč/MWh. Běžný rodinný dům má
spotřebu plynu v průměru 25 MWh/
rok. Na současném trhu lze získat
nebo ztratit roční rozdíl až ve výši přesahující při této spotřebě 7.500,- Kč. Je
potřeba zdůraznit, že dodávaný plyn
od jakéhokoliv dodavatele je jen virtuální záležitost tzn., že je to pořád ten
samý plyn se stejnou kvalitou a skutečně rozhoduje pouze cena za MWh.
Důležité je ale pořád mít na paměti,
že ve smlouvách s různými dodavateli jsou však i různé podmínky - jako
je doba trvání smlouvy, výpovědní
lhůty a dnes obvzláště důležité různé sankce za nedodržení téměř čehokoliv. Vždy doporučuji obrátit se
na odborníky, kteří mají zkušenosti
a pohybují se na trhu s energiemi.
Někdy nemusí znamenat nejnižší
cena nejlepší služby.

U faktury za plyn, kterou bohužel
dostáváme až po roce odběru, vidíme
za poslední rok dramatický nárůst cen
za odebraný zemní plyn (u některých
dodavatelů během roku 2011/2012 se
změnila cena 4x). Tyto ceny najdete
na faktuře v „ detailní struktura vyučtování – platba za ostatní služby dodávky – odebraný zemní plyn“. Druhou položkou, kterou je potřeba také
sledovat, je stálý měsíční plat. Ten se
u většiny dobrých dodavatelů pohybuje
do 110,- Kč/měsíc. Jsou i tací dodavatelé, kteří Vám na relativně malou spotřebu dají vynikající cenu za dodávku
plynu, ale stálý měsíční plat mají i několikaset korunový. Ve svém důsledku
se faktická úspora může velmi snížit
a v některých případech i prodražit.
I zde znovu platí: obraťte se na nezávislé poradce a nechte si odborně poradit
a i ukázat vše důležité na Vašich fakturách za plyn. Co je u všech dodavatelů
naprosto stejné jsou platby za distribuci (státem regulované platby).
U kalkulátoru energií na internetu
je důležité vědět kdo tento kalkulátor
vlastní. Podstatný není ani tak kalkulátor, jako ceníky jednotlivých dodavatelů. I zde platí, pokud něčemu nerozumím nebo se mi zdá něco nejasné,
obraťte se na nezávislé poradenské firmy. Tato služba je zdarma.
Za energetickou poradenskou
společnost: Optimal-Energy.cz a.s., Brno
Mgr. Michal Bors,
generální reprezentant,
Kancelář :
Česká Skalice, Husovo náměstí 22,
Tel: 731 508 654, 733 520 512, e-mail
– mbors.optimalenergy@seznam.cz.
www.optimal-energy.cz
Příští díl: ceny elektrické energie a jak se
vyznat ve faktuře za elektrickou energii.

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

INY
ÉHO
NOV ODSK
H
NÁC NU
IO
REG

E
C
H
A

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

DRŽÍME STÁLE
STEJNÉ CENY

Josef Škvorecký a Náchod
je název publikace, kterou vydalo liberecké nakladatelství Bor
dr. Evy Koudelkové. Autorem
knihy je Mgr. Aleš Fetters. Základem knížky, která vyšla v roce nedožitých 88. narozenin slavného
náchodského rodáka, jsou citace
z dopisů mezi autorem a Josefem
Škvoreckým. Knížka si všímá ná-

chodských kořenů stěžejních děl
Škvoreckého – Zbabělci, Příběh
inženýra lidských duší, Prima sezóna atd. Pozornost je věnována
i návštěvám Josefa Škvoreckého
v jeho rodném městě po roce 1990
(poslední návštěva se uskutečnila
v roce 2004).
foto J.Škvorecký via net

Nové logo

Opravená pieta Stříbro s patinou

V Novém Městě nad Metují se
snaží o jednotný vzhled všech grafických výstupů souvisejících s tímto
městem. Tento trend pak bude přenesen i na všechny organizace zřizované městem. Nově bude kromě
standardních symbolů identifikujících město – městský znak, městský
prapor do tohoto směřování zapojeno i městské logo. S jeho oficiálním
užíváním je počítáno od 1. ledna
2013. Městské logo vzešlo z veřejné
soutěže, ve které nejlépe uspěl návrh
firmy Navigátor Design – Martin
Vávra. Nové novoměstské logo využívá typického tvaru náhledu podloubí na tamním Husově náměstí.

V lokalitě Horního Kostelce
(město Červený Kostelec) byl opraven pomník padlým, jehož „základy“ sahají až do roku 1921 . Pomník
se zároveň dostává do seznamu Kulturního dědictví Červeného Kostelce. Náklady na jeho aktuální opravu
dosáhly výše 145 000,-Kč. A jedna
zajímavost na závěr... Při restaurování pomníku se nepodařilo přečíst
část nápisu na pomníku. Červenokostelecká radnice se tak obrátila
na místní občany s výzvou o poskytnutí například historické pohlednice
či jiného obrazového nebo i písemného pramene, který by záhadu této
části nápisu pomohl rozluštit.

je název občanského sdružení, které funguje při kině v Novém Hrádku. Cílem sdružení je
projekce „starých klenotů stříbrného plátna“. Právě před rokem byla činnost sdružení zahájena projekcí české veselohry
M.Friče „Eva tropí hlouposti“.
V pohledu do historie zjistíme,
že právě tento film byl poslední
promítaný v hrádecké sokolovně
v roce 1941 před zrušením Sokola německou okupační správou. Pokud vás zajímá činnost
tohoto občanského sdružení,
navštivte pro bližší informace:
http://stribrospatinou.webnode.cz.

Významná návštěva v Jaroměři
Dne 23. října 2012 Střední škola
řemeslná v Jaroměři přivítala vzácnou
návštěvu. V rámci svého programu
v hradeckém kraji navštívil naši školu
J.E. velvyslanec Bolivarské republiky
Venezuely pan Victor Hernandez.
V úvodu návštěvy následovalo příjemné a srdečné přivítání paní ředitelkou školy Mgr. Jitkou Kočišovou
. Připomněla nedávné 125. výročí
založení školy. Škola byla založena
v roce 1886 s názvem c.k. Všeobecná řemeslná škola. Během doby se
názvy měnily a až od roku 2006 je
to Střední škola řemeslná v Jaroměři.
Následovala výměna zkušeností
v oblasti školství Venezuely a České
republiky , prohlídka „Galerie“ v prostorách školy oboru „Umělecký kovář
a zámečník, pasíř“. Pana velvyslance
velice zajímaly vypracované školní
vzdělávací programy pro jednotlivé
učební obory. Požádal paní ředitelku
o jejich elektronickou podobu jako

inspiraci pro rozvíjející se učňovské
školství ve Venezuele.
Několika hodinová beseda a exkurse v dílnách ( kovodílny, truhlářské dílny a dílna keramiků) vyústila
v oboustranný slib, že tato návštěva

školy nebyla poslední. Pani ředitelka pozvala pana velvyslance na závěrečné předávání vysvědčení na konec školního roku 2012-2013. Toto
pozvání bylo panem velvyslancem
upřímně přijato.
Zdeněk Vítek
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