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leden 1896, zastupitelé v Náchodě 

zřizují střední školu - reálku

Peníze pro každou 
příležitostp

rychle – do 24 hodin

minimum potřebných 

dokladů

s možností odkladu 

splátek

Volejte zdarma 800 808 809
www.proficredit.cz

Oddíl dálkového a zimního plavání Náchod uspořádal na Silvestra 2014 
(na řece Metuji u Obchodní akademie v Náchodě) „Křest začínajících 
otužilců.“ Akce se zúčastnili i přiznivci sportovního otužování z polské 
Kudowy.  Foto pro ECHO Josef  Pepa Voltr 

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

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

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Váš partner pro kompletní vybavení 
interiéru již od roku 1992

 NOVOROČNÍ BONUS
12. 1.  23. 1. 2015

Nakupte a objednejte nábytek 
s výraznou slevou!

www.bucur.cz

Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516

CLASIC COTTON – p ádelna s.r.o., 
Pr myslová 146, Jarom

P ijme:  P ADLENY – obsluha textilních stroj , 
SE IZOVA E  TEXTILNÍCH STROJ , 
SM NOVÉHO MISTRA P ÁDELNY

Požadavky: vyu en v oboru, praxe výhodou, 
schopnost práce ve t ísm nném provozu

Nabízíme:  zau ení, individuální p ístup ke každému 
zam stnanci, možnost ubytování ve vlastní ubytovn

Mzda: hodinová, výkonové prémie, odpolední 
a no ní p íplatky, bonusy za odpracovaný plný 

pracovní fond, možnost p ísp vku na životní pojišt ní, 
p ísp vky na závodní stravování.

Kontakty: 491 842 250, 606 735 691   
e-mail: info@clasic-cotton.cz

A pak, že nejsou andělé…
Chtěli bychom poděkovat neznámé paní s dětmi z Vrchovin č.p. 143, 
která nám při prvním loňském kolapsu dopravy, v pondělí  1. prosin-
ce, nečekaně přinesla do autobusu koš plný jídla a pití ze svých
zásob, aby se podělila s námi,  úplně cizími lidmi. Cestující

ZIMNÍ 
VÝPRODEJ

- 50%

Náchod, Plhovská 695 
(naproti Itálii)

Nové Město n.M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

- Zimní bundy
- Vesty
- Čepice 
- Šály  
- Obuv
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VZPOMÍNKA
Dne 22. prosince 2014 uplynulo 5 smutných 

let, kdy nás navždy opustil usměvavý tatínek, 
dědeček a manžel,  

pan Miroslav Kozák z Náchoda.

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku
Manželka s dcerami a rodinou

Vzpomínka
na paní Jiřinu Grymovou. 

Odešla navždy před 17.lety dne 27.12.1997.

Letos  29.3.2015 by se dožila 101 let.

Vzpomíná syn Václav a přátelé

Tichá vzpomínka
Dne 21. prosince uplynulo 10 roků, 

kdy navždy odešel náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček,

pan Rudolf Lohnický z Náchoda.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Se smutkem v srdci vzpomíná manželka 
a dcery Simona a Rita s rodinami 

 „Čekání na Ježíška“ 
  Ve dnech 11. 12. – 14. 12. 2014 
proběhla na  zámku pana Jose-
fa Bartoně - Dobenína v  Novém 
Městě nad Metují vánoční výstava 
nesoucí název „Čekání na Ježíška“. 
Výstavu pořádala Střední ško-
la a  Základní škola, Nové Město 
nad Metují společně s občanským 
sdružením Madlena. Vrcholem 
výstavy byla expozice stolničení 
žáků a  učitelů kuchařského obo-
ru. Celá místnost na  návštěvníky 

dýchla dobou Magdaleny Dobro-
mily Rettigové. Ke krásné vánoční 
atmosféře přispěli svým pěveckým 
vystoupením také žáci Základní 
umělecké školy B. Smetany v No-
vém Městě nad Metují a další skvě-
lé sbory z  okolních mateřských 
a základních škol. 
 

Za pedagogický sbor školy
Mgr. Kamila Knoulichová

Ing. Yvona Ullwerová

Přestavba tělocvičny TJ SOKOL Bezděkov nad Metují
 V dubnu minulého  roku zapo-
čaly práce na přestavbě tělocvičny 
patřící TJ SOKOL Bezděkov nad 
Metují. Tělocvična byla postave-
na v  70. letech minulého století 
a  dlouho sloužila ke  cvičení dětí, 
dorostu a  dospělých.  V  posled-
ních letech, kdy tělovýchovné 
aktivity upadaly, tak jako ostatně 
všude, se modernizací pokouší-
me přitáhnout ke cvičení a sportu 
nové generace. Pro zatraktivně-
ní prostředí a  rozšíření možností 
v  naší tělocvičně vznikla boulde-
ringová stěna o výšce 2,5 m a cel-

kové délce 12 m. Topení a  pevně 
uchycené nářadí bylo nově umís-
těno do výklenků v obvodové stě-
ně tak, aby neomezovalo vnitřní 
prostor ke cvičení. Je  také potřeba 
zmínit, že se přestavba uskutečnila 
s pomocí fi nanční podpory Králo-
véhradeckého kraje a dále podniků 
zaměstnávajících naše členy – kon-
krétně fi rmy Hašpl a.s. Velké Poříčí  
a Saar Gummi  Červený Kostelec. 
Znovuotevření tělocvičny plánuje-
me na začátek letošního roku.
 Mgr. Zdeněk Borna. Předseda 
 TJ SOKOL Bezděkov nad Metují

 V  závěru  loňského roku jsme se 
s jaroměřským historikem  PhDr. Ji-
řím Uhlířem  věnovali tématu feno-
ménu tzv. kočovného biografu v  Ja-
roměři. Nyní si vás dr. Uhlíř dovolí 
pozvat na další pomyslnou procház-
ku proti proudu času. Cílem je opět 
jaroměřský biograf, ale tentokráte 
ten Sokolský!
 V  červnu 1911 uvedl velký ně-
mecký kočovný biograf v  Jaroměři 
němý velkofi lm  „Bílá otrokyně“.   
Autor článku Kinematograf (pe-
riodikum Okres, ročník 1, č.11, 
z 2.7.1911) si posteskl: „Daleko více 
však člověk žasne, když vidí, jak děl-
ná třída houfně nosí trpce vydělané 
peníze do tohoto sensačního a nota 
bene německého podniku. Celé ro-

diny si na jídle utrhly, za denní po-
třeby zůstaly dlužny u živnostníka, 
ale na  „Bílé otrokyni“ musely být, 
kdyby šlo o život….
 Výborná inspirace pro jaroměř-
ské sokolské hnutí! Tělocvičná jed-
nota Sokol Jaroměř se tak v  roce  
1911  rozhodla usilovat o  získání 
kinolicence  s  cílem  zřídit první 
stálý biograf v Jaroměři. Kde se na-
cházel?  V moderní  secesní budově 
původně postavené jako Sokolský 
dům  v  letech 1901-1903 ( budova 
současného divadla) podle projek-
tu architekta Josefa Podhajského 
(1858-1912). Byla to budova víceú-
čelová, neboť sloužila nejen tělový-
chově, ale i divadlu. Vždyť v r. 1901 
byl totiž založen dramatický soubor 

Vrchlický v  Jaroměři! A  od  dub-
na a  května 1912 se stala sídlem 
Sokolského biografu. Zde   v hlav-
ním sále o rozměrech 18x12 metrů 
a výšce  10 metrů zahájili v dubnu 
a v květnu 1912 promítání němých 
fi lmů  od dubna 1912 do do srpna 
1914. Novinka se těšila velké pozor-
nosti. Místa v biografu obrovskému 
zájmu diváků nestačila. Nejprve 
se proto rozdělila v  přízemí místa 
k  sezení a  stání zvláštním zábrad-
lím, v roce 1913 se rozšířil balkon, 
kde vznikly místo dvou řad sedadel 
řady tři. Zvýšené příjmy z biografu 
umožnily i  další investice v  sokol-
ském domě, například parkety. 
 PhDr. JIŔÍ UHLÍŘ  
 (redakčně kráceno)   

Sokolský biograf v Jaroměři

 Velice ráda jsem se zúčastnila 
vánoční besídky ve Stacionáři Ces-
ta v Náchodě. To co nezvládly děti, 
s radostí a  láskou činily jejich asis-
tentky s učitelkami. Děti se dokáží 
radovat z  maličkostí.Tato školička 
se potýká s nedostatkem materiálu 
na ruční práce. Kdyby se našel  člo-
věk s dobrým srdcem a chtěl dětem 
pomoci s  příspěvkem na  výuku, 
šťastné úsměvy by pro něho byly 
jistě dostatečnou odměnou.  
 Hana Šimůnková

Najdou pomocnou 
ruku?

 V sále Obecního domu ve Velkém 
Poříčí se 13. ledna – od  18 hodin 
uskuteční  cestopisná přednáška Eti-
opie. Jejím protagonistou bude P.M-
gr. Jaroslav Jirásek, důchovní správce 
římskokatolické hronovské farnosti, 
v jehož kompetenci je i farnost velko-
poříčská.   Katolický kněz P.Jirásek je 
také nadšeným fotografem , cestova-
telem a erudovaným botanikem.   

Pohlednice z Etiopie Před třemi lety se zrodil nápad 
založit „Školu bruslení“. Vyučuje-
me základy bruslení a  snažíme se, 
aby to bylo co nejvíce formou her 
a  zábavy. Škola je určená pro děti 
všech věkových kategorií přibliž-

ně od  třech let 
věku, ale i  rodiče 
mají možnost si 
zkusit, jak je po-
hyb na  bruslích 

na  ledě těžký. Scházíme se jed-
nou týdně v sobotu nebo v neděli. 
Do dneška navštívilo školu více než 
sto dětí a těší nás, že někteří s námi 
bruslí od začátku a stále je to baví. 
V lednu pokračujeme a kdo má zá-
jem, může se k nám připojit. Více 
informací najdete o  nás na  strán-
kách www.brusleniskola.cz.
Hodně pohody v novém roce přeje 

a na setkání se těší tým trenérek. 

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 15. ledna 2015

Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní 
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
*  16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
     Informace o čtyřletém gymnáziu.
*  17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
    Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Ačkoli náš snímek je pozvánkou 
spíše na  sjezdové lyžování do  sou-
sedního trutnovského okresu a nej-
vyšších českých hor – Krkonoš, ne-
měli bychom zapomínat, že lyžařské 
zážitky, a  to i  ve  variantě běžecké 
či  „chodecké“ na vás čekají i v ná-
chodském okrese a  jeho nejbližším 
okolí. V případě optimální sněhové 
nadílky jsou zde upravovány sto-
py pro běžkaře například v  lokali-
tě Adršpašsko – teplických skal či 
Jestřebích hor. Běžkaři se z Náchod-
ska  mohou vypravit  i  do  nedale-
kých polských středisek, nejlépe pak 
do Stolových či Bystřických hor.  
 Foto Mirek Brát 

 Vedení města Dobrušky vyzvalo 
občany k  většímu využívání elek-
tronických informací, které radni-
ce pravidelně rozesílá do  e – mai-
lových schránek občanů, pokud   
mají o  tuto službu zájem. Jedná 
se o  informace o  pořádání kultur-
ních akcí stejně jako o  praktické 
údaje  typu odstávek v  dodávkách 
elektrické energie, vody atd.  Služ-
bu, která je zcela zdarma, zatím 
v Dobrušce využívá 200  obyvatel.  
Registraci k odběru elektronických 
informací zajišťuje Turistické infor-
mační středisko na tamním náměs-
tí F.L.Věka. 

Informace 
elektronicky
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Srdečně Vás zveme do nově otevřené vinotéky  

CHÁTEAU VALTICE
Všem milovníkům a přátelům dobrého vína zde nabízíme  širokou 

škálu výborných vín – jakostní, s přívlastkem, 
výběr z hroznů i tři druhy stáčených vín.

Jsme tu pro Vás každý den od pondělí do soboty.

Pondělí – pátek  10 – 17 hodin
Sobota  8 – 12 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Najdete nás  na adrese:

Pod Kalvárií 1198, Náchod – Plhov  vedle Podlahářství

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86, 
Nové Město nad Metují

Operátorky pro obsluhu 
vstřikovacích strojů

Seřizovače vstřikovacích lisů

Přípraváře pro vstřikovací lisy

V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz
nebo 

pro více informací volejte: p. Přibylová  491 478 344 

Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC 
• manuální zručnost

Požadavky: směnný provoz • vzdělání elektro nebo strojírenského 
zaměření • základní ovládání PC • řidičský průkaz skupiny C, E 

výhodou • praxe v seřizování vstřikolisů vítána

Požadavky: směnný provoz • základní ovládání PC

přijme do stálého pracovního poměru

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Všem zaměstnancům a zákazníkům BILLA
 Náchod děkujeme za přízeň.

Mnoho životních a pracovních 
úspěchů za společnost BILLA přeje

Michaela Dostálová

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka 
včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

Tel. 603 440 969
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA

MĚSTSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ČÍŽKA 

V NÁCHODĚ BERÁNEK
 NÁCHOD A. S.

uvádí v měsíci LEDNU 2015

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v  Městském informačním cen-
tru v  hotelu U  Beránka,tel.491 
426  060, v  Informačním centru 
a  muzeu v  Novém Městě nad Me-
tují, tel. 491 472 119, v Cestovním 
a Informačním centru v Červeném 
Kostelci, tel. 498 100 657, v Regio-
nálním informačním centru v Čes-
ké Skalici, tel. 491 453 870 a v Info - 
Centrum Hronov, tel. 491 483 646. 
Vozíčkáři po  telefonickém na-
hlášení na  tel.: 737  261  645 vstup 
zdarma.

* Úterý 13. 1. v 19.00 hodin
Umberto Eco, Claus J. 

Frankl: Jméno růže
Východočeské divadlo Pardubice

Představení ab. cyklu - skupina "A"
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

* Úterý 20. 1. v 19.00 hodin
Japonsko dnešních dnů
Dia show Ing. Jaroslava Groha

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč

* Čtvrtek 22. 1. v 19.00 hodin
Koncert skupiny Fešáci s hosty Mi-
chaelou Tučnou a Erikou Horkou

Tam u nebeských bran
Vstupné: 250, 230, 210 Kč



* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:722 
907 510
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, Čína, Československo a jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vyba-
vení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty 
i  z  období social., různé reklamy papírové 
i plechové a další. TEL.:603 549 451
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, tiskoviny, znám-
ky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Sháním stavební boudu (buňku), lev-
ně nebo za  odvoz. Náchod a  okolí.sms 
732147059

* Připravím Vaše děti k maturitě z AJ. 
Doučím a naučím Vás anglicky. Lektor-
ka s odpovídajícím pedagogickým vzdě-
láním (AJ pro SŠ), dlouholetou praxí 
v oboru a bohatými zkušenostmi. Velké 
Poříčí. Tel.: 732 469 809

* Nabízím doučování - výuku anglického 
jazyka, mám státní i  mezinárodní zkoušky 
z Aj, VŠ. Tel: 737 515 785

* Prodám Opel Vectra 1.6, r.výroby 1996, 
technická do  10/2016, výborný stav, eko 
poplatek uhrazen. Cena 26  000,- Kč/ vč.
nových zimních pneu na  diskách/.Tel. 
605 547 719. 
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné 
části Nového Města N/M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě podkrovní byt 
2+1 50 m2 v  Náchodě na  Husově náměstí. 
Částečně zařízený, vhodný maximálně pro 
2-3 osoby s  trvalým pracovním poměrem. 
Nájem 3.900,- + energie. Kauce 8.000 Kč. Tel. 
602 103 775.
* Pronajmu slunný malý byt v  Náchodě 
u nemocnice - není to panelák - na dobu min. 
1 roku zaměstnané osobě. 777 021 798
* Prodám, př. pronajmu.ihned volný, nezaří-
zený družstevní byt 1 + 1, 24 m2 v Meziměstí. 
Cena 220 000,- Kč.Tel. 604 628 520
* Prodám DB 5+1 na  Plhově v  Náchodě, 
zateplený, nová okna, nová kuch.linka, spol.
místnost, sklep. Velmi dobrá cena 900 tis.Kč. 
TEL.: 775 223 358
* Pronajmu malou garsonku u  nám. TGM 
v Náchodě, nájem 3000,-Kč bez kauce. Vhod-
né pro jednu osobu. TEL.:777 737 127

* Nabízím pronájem nového bytu 2+kk 
v  centru Náchoda. Nájem 4.950Kč 
(42m2) plus služby a  energie. Byt nově 
vybaven - podlahovou krytinou, dveřmi, 
osvětlením, zařízeným WC a  koupelnou, 
vnitřními žaluziemi, novou kuchyňskou 
linkou a  elektrickým sporákem. K  bytu 
také náleží sklepní kóje. Dále soukromé 
parkoviště před domem pouze pro oby-
vatele domu nebo možno pronajmout 
garážové stání uvnitř domu. Vratná kau-
ce ve  výši dvojnásobku celkové měsíční 
platby za nájem, služby a energie. Kontakt 
na  e-mail: bytynachodsko@gmail.com 
nebo mob. 774 029 429

* PRONAJMU BYT 2+kk v  HRONO-
VĚ, 4.400,-Kč + inkaso, kauce nutná.Tel: 
602 133 173, renestarkov@seznam.cz.
* Pronajmu byt 3+1, Nové Město n.Met. - 
Krčín, nová plastová okna, plyn. topení + ko-
tel, volný od 1. 2. 2015. Tel. 603 743 378
* Prodám DB 2+1 s  balkonem na  sídlišti 
u  nemocnice v  Náchodě, výhled na  Bražec, 
cena 690.000 Kč. Tel. 608 976 956
* Pronajmu byt 1+1 v  OV s  balko-
nem na  Karlově kopci v  Náchodě. Tel. 
608 976 956, 605 96 93 01
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova 1457, 
1+1, nájemné 3500 + služby 2500, 2+1, ná-
jemné 4000, 3+1, nájemné 4500 Kč + služby 
2 500 Kč až 3 500 Kč (podle počtu osob), elek-
triku si hradí sám nájemce. tel: 775 061 233, 
email: faifr@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě Bělo-
veská ul. Tel. 605 969 301, 608 976 956
* Pronájem bytu 2+1 Náchod, 1. kat., u cen-
tra, 1. patro, cihlový, okna plast. Balkon. 
Od  20.1.. Nájem 4.500 + energie a  služby. 
Kauce dohodou. Tel. 777 658 308
* Pronajmu hezký byt 2+kk v  centru Ná-
choda. Plovoucí podlahy, nová kuchyň, klid-
né místo. Nájem 4900 + 1500 služby. Volný 
ihned. Kauce 10.000,- tel. 602247247.
* Pronajmu menší byt 2+kk v centru Nácho-
da. Nová koupelna a  kuchyň, klidné místo. 
Nájem 4500 + 1500 služby. Volný 1.12. Kauce 
10.000,- tel. 602 247 247.
* Pronajmu byt 1+1 - 45m2 v  Hronově 
ve Velkém Pořičí. K bytu náleží kůlna, sklep 
a půda.Tel. 777 603 632
* Koupím byt v  OV 2+1(3+1) do  15km 
od Náchoda. Tel .739 486 403
* Prodám byt 3+1 s  balkonem, v  Polici n. 
Met.,OV, 6.NP, panel.dům, nová plast. okna, 
byt je v  původním stavu-před rekonstrukcí, 
volný ihned, cena 840tis., Tel.: 775 182 793
* Pronajmu zařízený byt 3+1 v  panelo-
vém domě u  Slávie. Cena 4000 Kč nájem + 
3500 Kč el., plyn, voda, internet. Vratná kau-
ce 10 000 Kč . Pouze nekuřákům. Info na tel. 
775 047 538.
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 (70 m2) 
v  klidné části Červeného Kostelce. Nájem 
4.800 + energie. Tel. 776 33 56 37
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s balkonem 77 m2 v Náchodě na Brance. Vol-
ný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu malou garsonku v klidné části 
Náchoda. Nájem 2500,-Kč + energi. Volná 
od 1.2.2015. Tel. 737 211 973
* Prodám v  Náchodě pěkný byt 3+1 v  OV 
nedaleko centra, zateplený, plastová okna, 
lodžie. Další info na tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě 2+1 s halou (70 m2) 
- ve zděném domě v centru Náchoda. Nájem-
né 4800 Kč + energie. Kauce 10 000 Kč. Volný 
ihned. Tel. 737 211 973
* Pronajmu byt 3+1 s balkonem na Koubov-
ce - v Červeném Kostelci. Tel. 724 916 454

* Koupím lesní pozemky na  Náchodsku. 
TEL.:776 327 208
* Pronajmu dlouhodobě RD 3+kk, po celko-
vé rekonstrukci v Náchodě - Bělovsi. Klidné 
místo se zahradou u  řeky.Nájemné 5000,-Kč 
+ energie, kauce 20 000 Kč. tel. 602 696 213
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE  VEL-
KÉM POŘÍČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, 
PŮDNÍ PROSTORY, PLYN, KANALIZACE, 
PO  CELKOVÉ REKONSTRUKCI - IHNED 
K  BYDLENÍ. CENA:1.790.000,-KČ, TEL.: 
777 302 483
* Prodám RD ve Velkém Poříčí. Cena doho-
dou. Tel. 737 68 55 30
* Koupím garáž v Bražci. Tel. 775 428 450

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC, v  nově zrek. domě v  NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj. 1.500,-Kč + 
600 zál.na el.,vodu, topení. + kauce., tel. 
608 903 050.
* Nabízím k  pronájmu nebo ke  společné 
spolupráci výrobní prostory - cca 15 km 
od Náchoda, plocha cca 600 m2, bývalá truh-
lárna, tel. 774 224 446
* Pronajmeme nebytové prostory o  plo-
še 34,1 m2 v Novém Městě n.M., ul. Boženy 
Němcové 121. Vhodné jako kancelářské pro-
story nebo provozovna. Měsíční nájemné bez 
služeb 3000,-Kč. Info: 733 131 189
* PRONAJMU OBCHOD NA  PĚŠÍ ZONĚ 
V NÁCHODĚ, PALACKÉHO 27 (KAMENI-
CE) cca 15m2; VOLNÝ OD  1. 2. 2015; PŘÍ-
ZEMÍ. NÁJEMNÉ 12.500,-Kč + ZÁLOHY 
NA  ENERGIE 1.600,-Kč. INFO:777 302  483 
nebo 776 208 916
* V  Hronově pronajmu prostory k  podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30

* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výraz-
ná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kameni-
ci v Náchodě v I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám sadu telefonů na volání na Ukra-
jinu, minuta 0 Kč, měsíční náklady 0 Kč. Cena 
sady 2500 Kč. Možnost volat po České repub-
lice od  0,25 Kč za  minutu. Tel. 499  599  375, 
499 599 376
* Prodej tvrdého, měkkého dřeva, suchého. 
TEL.:777 690 390
* Prodám plynový kempingový gril + vařič, 
3 plotýnky, v  plastovém kufříku, zn. Ein-
hell. Nepoužívaný. Cena nového cca 4200,- 
nyní za  2000 Kč. Možno poslat foto. Tel. 
602 103 775 (nejlépe SMS)
* Prodám plné dveře mahagon 90,80,70. 
Cena 500 Kč/kus, elektroměr a elektrokotel 
Tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)
* Prodám palivové dříví. TEL.: 776 327 208
* Prodám kočárek Casualplay S4 tiatinium 
+ hluboký díl Mako, barva carbon (šedá), 
zdarma k  tomu autosedačku Baby Zero, 
která jde dát na podvozek, jako hluboký díl 
Mako. Vše je po jednom dítěti. Cena 6000,-
Kč. Náchod a okolí. Tel.: 776 629 080
* Prodám masírovací zařízení WELLNESS 
- obnovuje tělesnou vitalitu, uvolňuje sval-
stvo, ztuhlou šíji, ramena, záda a končetiny, 
stabilizuje zádové svalstvo, podporuje pro-
krvení, přispívá k  odbourání stresu. Ne-
vhodný dárek. Tel. 608 967 942
* Pšenici - 400,- Kč /q, oves - 400,-Kč/q na-
šrotovat + 50 Kč, krmná řepa - 300,-Kč/q, 
červená řepa 5,-Kč/kg, pytle výměnou nebo 
20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám nový teplovodní kotel Ver-
ner V45 na  kusové dřevo. Původní cena 
70 000 Kč, sleva na 45 000 Kč. Kotel je v ori-
ginálním balení. Nevhodný dárek. Kontakt-
ní tel. 608 201 771

* Prodám suché truhlářské fošny prkna, 
smrk,borovice, dub, buk. Levně. Mob. 
774 308 086

* Koupím staré pivní lahve. TEL.:722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční 
ozdoby. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné TEL.: 
724 020 858

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk s  bal-
konem v  OV v  Novém Městě n. M. Volný 
ihned. Nájem 3.500,- + 1.500 inkaso. Tel. 
732 167 291
* Pronajmu zařízený a  vybavený byt 1+kk 
32,76 m2 v  Novém Městě n.Met. Parkování 
a internet v místě. Tel. 727 803 195
* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Prodáme družstevní byt 3+1 v  Jaroměř, 
Smetanova 718, 1. podlaží, cena Kč 690 tisíc. 
Telefon 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 v Jaroměř, 
Smetanova 718, 1. podlaží. Minimální nájem-
né bez služeb Kč 4 tisíce. Info 733  131 189.
* Prodám byt 2+kk (51 m2) v  Náchodě, 
sídliště SUN, slunný, zděný, s  lodžií. Tel. 
731 702 555 (po 16 hod.) RK nevolat!
* Prodám družstevní byt 1+1 (42 m2) v Hro-
nově. V. patro, výtah. Pěkné bydlení - nutno 
vidět! Tel. 702 034 121
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+kk V CIH-
LOVÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200m 
OD  NÁMĚSTÍ. NÁJEMNÉ 3.900,-Kč+ ZÁ-
LOHY 300,-Kč/os/měs (voda + el. spol. pro-
stor). Info: 777 302 483, 776 208 916
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 
ve  2.patře zděného bytového domu po-
blíž centra. Prostorný byt po  výměně oken 
za  plastová, vybavený novou kuchyňskou 
linkou je k  dispozici ihned. Nájemné 4500,-
Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044.
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 1+1 , 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 450 tisíc. Info 
733 131 189.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) 
v Broumově, Pionýrská 363, 1. podlaží, cena 
Kč 320 tisíc. Info: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 
2+1 (61 m2) v Broumově, Pionýrská 363, 1. 
podlaží, měsíční nájemné bez služeb Kč 4 ti-
síce. Tel.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. 
Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v  Jaroměři, J. Šímy 
778, 8. podlaží, 31,88 m2. Měsíční nájemné 
bez služeb Kč 3300,-Kč .TEL.: 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v  Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.
* Pronajmeme garsonku (36 m2) v přízemí 
(bezbariérová) 200 m od  vlakového nádra-
ží, v Novém Městě n.M. Nájemné 3000,-Kč + 
inkaso. TEL.: 776 224 358 - volat v prac.dny 
8 - 16 hod.
* Pronajmu garsonku v Náchodě ve Starém 
Městě o výměře 27 m2 + balkon dl.6 m. Byt 
se nachází v 5.N.P. s výtahem, pěkný výhled, 
nová plastová okna, internet. Nájem 2000,-Kč 
+ inkaso 2500,-Kč, vratná kauce 10 tis.Kč, 
volný ihned. TEL.:603 184 655
* Pronajmu volný DB 3+1 v Náchodě, zděný, 
plast.okna. Solidním a  klidným lidem. Ná-
jem 4000,-Kč + energie + vratná kauce. TEL.: 
491 422 144

* Pronajmu byt 2+1,zděný, tichý dům 
u  centra Náchoda, + spíž, balkón, půda 
a  sklep. Nájem 4000,-Kč + inkaso.Kauce 
8000,-Kč. Volat po 16.hod. 737 971 505

* Prodám pěkný byt v  Polici nad Metují 
po celkové rekonstrukci 2+1 - 58m2,předěla-
ný na 3+1, druhé podlaží, RK nevolat!!, cena 
850tis. TEL.: 608 127 888

* Nabízíme k  prodeji bytový dům se šesti 
byty a malou provozovnou v centru Hrono-
va. Dům je částečně podsklepen s přípojkami 
vody, kanalizace, elektřiny a  plynu. Každý 
z bytů má vlastní vytápění a měření elektřiny. 
Cena 2.500.000 Kč, tel. 737 935 230. RK nevo-
lat, jen vážní zájemci.
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SEZNÁMENÍ Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Pronájem obchodních prostor
112 m², v objektu Albert, Pražská 
1764, Náchod, Tel.: 602 211 188, 

e-mail: bkb@bkb-praha.cz

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

PRONAJMU VÝHODNĚ 
OBCHOD  - cca 40 m2

v Náchodě 
naproti Kinu Vesmír
Tel.: 603 194 192

 

DANĚ
Daňové přiznání Přiznání DPH 
Daňová evidence Silniční daň 
Silniční daň Komplexní služby 

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 

Pronajmeme kancelář 
cca 30 m2

v Náchodě blízko centra.
Cena dohodou.

TEL.: 608 32 90 80

Opravy a rovnání ALU disků
 pro automobily a motocykly

Pneuservis
Zdeněk Brož, Velké Poříčí 112

Tel. 608 54 13 13

Nový Elton a.s. v Novém Městě 
nad Metují přijme:

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe podmínkou
Soustružník kovů, 

do jednosměnného provozu, vy-
učen v oboru a praxe podmínkou

Nástup ihned
Informace: pí Martinková tel. 
491403113, nebo eltn@eltn.cz

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 

549 01 Nové Město nad Metují
přijme

Skladníka
Požadujeme:

Vzdělání SOU/ŠS – výhodou elektro
nebo strojní

Praxe ve skladu nutností
Samostatnost a spolehlivost

Uživatelská znalost PC
Komunikativní znalost NJ 

slovem i písmem
Znalost ISO 9001 a 14001 – výhodou

Náplň práce:
Vyskladňování a zaskladňování materiálu
Nákup materiálu v tuzemsku a zahraničí

V případě zájmu zasílejte strukturovaný 
životopis na email: 

kozlova@bohemia-trafo.cz

Pronajmu nebytový prostor 
(dříve diskotéka) 

v Šonově u Nového Města nad Metují. 
Nájem dohodou. Možnost i prodeje 

celého objektu. 
E-mail: milansan@seznam.cz 
nebo SMS na tel. 602 103 775

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.
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NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Polygrafi cká fi rma Bauch, Navrátil s.r.o. v Novém Městě nad Metují 
přijme do třísměnného provozu pracovníky na tyto pozice:

• Přípravář lepicího stroje 
• Přípravář výsekových strojů

Manuální zručnost, praxe na polygrafi ckých strojích vítána, schopnost 
samostatné práce, časová fl exibilita – mimořádné směny, odpovídající 

platové ohodnocení, příplatky na nulovou nemocnost, pečlivost. 

Nástup možný ihned.
Pro bližší informace kontaktujte:  491 477 223 

nebo holbova@bauch-navratil.cz

Provozní elektro-mechanik (údržba strojů ve  výrobní lince)
Náplň práce:
• provádění operativní elektro-strojírenské údržby ve výrobní lince
• provádění havarijních zásahů při poruchách strojů a zařízení
• plánování a provádění preventivní údržby 
• práce ve 3 směnném provozu
• různorodá práce technického směru

Požadujeme:
• SŠ / SOU vzdělání s maturitou, ideálně v oboru elektrotechnik, 
 mechatronik, mechanik-elektronik

• vyhláška 50/1978 Sb, § 6 podmínkou
• zkušenosti z oblasti strojní údržby ve výrobní lince
• zkušenosti s elektro údržbou a PLC řízením strojů výhodou (SIEMENS S7)
• topičský průkaz výhodou, svářečský průkaz výhodou
• samostatnost a schopnost týmové práce
• základní znalost MS Offi  ce
• ochota učit se a časová fl exibilita, zručnost, komunikativnost

Nabízíme:
• pracovní poměr v nadnárodní společnosti
• plnohodnotné zaškolení, trvalý odborný růst
• široká škála benefi tů včetně měsíčních bonusů až do výše 25%
• možnost nástupu IHNED

Informace o pozici:
Místo pracoviště:  Nové Město nad Metují
Typ pracovního poměru:  práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou

Kontakt: tel.  + 420 491 439 111, e-mail: info.deva@danone.com
Kontaktní osoba: Zuzana Kavanová – HR Manager
Adresa:   Generála Klapálka 519, Nové Město nad Metují  549 01

Zaujala Vás tato volná pozice? 
Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Chcete se podílet na instalaci nových výrobních zařízení ? Získat další zkušenosti z pro-
vozních podmínek výrobního závodu? Přispět svými nápady k zefektivnění výroby? 

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s.

PRONÁJEM OBCHODNÍCH 
PROSTOR cca 200m2

Plhovské náměstí, 
Kostelecká 1204, NÁCHOD

Tel: 604 229 990

Základy exekuce
 Po  rozloučení se s  tématem nové-
ho občanského zákoníku představím 
v  dalších článcích některé důležité 
právní instituty nebo pro širokou ve-
řejnost významné legislativní změny.
 Exekuce je tématem, u  kterého 
v  poslední době došlo a  bude dochá-
zet k  větším změnám (některé byly 
zmíněny v  souvislosti s  NOZ). Jedná 
se o  pojem, ohledně kterého panu-
je ve  společnosti několik polopravd. 
Exekuci může provádět soud, soud-
ní exekutor, ale i  obecní, krajský ne-
bo � nanční úřad (speci� čnost tohoto 
rozlišení ponechám v  tomto článku 
stranou). Na  začátku každé exekuce 
je věřitel s  pohledávkou, nejčastěji 
peněžitou (u  pohledávky nepeněži-
té je exekuce prováděna vyklizením 
nemovitosti, odebráním věci apod.). 
Podmínkou zahájení exekuce je tzv. 
exekuční titul – tím je nejčastěji pra-
vomocné soudní rozhodnutí, může jím 
být i rozhodčí nález nebo pouhý zápis 
se svolením dlužníka k  přímé vyko-
natelnosti (ten ale nyní může pořídit 
pouze notář, nikoliv již exekutor a  je 
nutné jej sepsat nejpozději při předá-
ní peněz, nebo před vznikem dluhu). 
Před samotným výkonem rozhodnutí 
musí soud exekuci nařídit a  pověřit 
konkrétního exekutora. Ten následně 
s  ohledem na  dluh zvolí konkrétní 
způsob výkonu rozhodnutí nebo jejich 
kombinaci. Mezi tyto způsoby patří 
např. srážky ze mzdy a  jiných příjmů, 
přikázání pohledávky (např. prostřed-
ků na  bankovním účtě apod.), prodej 
movitých a  nemovitých věcí, zřízení 
zástavního práva na  nemovitostech, 

správa nemovité věci, pozastavení ři-
dičského oprávnění (přípustné pouze 
pro dlužné výživné nezletilého dítěte).
 Každý z těchto způsobů má svá spe-
ci� ka. Velmi častými jsou srážky ze 
mzdy nebo jiných příjmů (důchodu 
apod.). Dlužník však musí být přede-
vším motivován dále pracovat, proto 
je při tomto způsobu exekuce zabavo-
vána pouze určitá část mzdy, která je 
závislá na  její čisté výši (vzorec výpo-
čtu stanovení výše je pro účel článku 
poměrně složitý). Pro vykonavatele je 
vždy jednodušší provést exekuci např. 
přikázáním pohledávek z  bankovního 
účtu či spoření, atd. dlužníka, pokud to 
k vymožení dluhu nestačí nebo to není 
možné, může dojít k soupisu, zabavení 
a  prodeji movitých věcí dlužníka. Pro 
tento typ výkonu rozhodnutí se stává, 
že jsou zabaveny movité věci, které 
nejsou v  majetku dlužníka. V  tom-
to případě se může údajný vlastník 
chybně zabaveného majetku domáhat 
vyškrtnutí věci ze soupisu. V takovém 
sporu však musí prokázat vlastnictví 
dané věci (např. výpisem z účtu, dokla-
dem o  nákupu či fotogra� emi apod.). 
Především, pokud má jeden dlužník 
více exekucí, je nutné rozlišovat i  po-
hledávky předností (výživné, škoda 
trestným činem, daně, nemoc.pojištění 
atd.). Samotný výkon rozhodnutí není 
bezplatný a  hradí jej zpravidla dluž-
ník, proto exekutor vymáhá vždy nejen 
dluh, ale náklady exekučního řízení.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 
 
   
    Kompletní sortiment LED osvětlení: 
 - LED žárovky včetně svíček a miňonek 
 - LED bodové osvětlení 
 - LED pásky včetně příslušenství 
 - LED vestavná stropní svítidla 
 - LED reflektory 
 - LED průmyslové osvětelní 
 - LED zářivky 

  
 
 

 
 
                                        www.spectrumled.cz 
 
 
   Nabízíme Vám následující služby: 
 - poradenství v oblasti LED osvětlení 
 - zpracování světelného projektu 
 - kalkulace výhodnosti změny osvětlení 
 - zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 
 
   Předváděcí místo a vzorková prodejna: 
       Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 
                Nové Město nad Metují 

      e-shop: www.ledprovas.cz  
           email: obchod@ledprovas.cz 
          tel.: 602 107 706, 774 814 457 

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky     

Spectrum LED 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Cestovní kancelář Sona Náchod 
hledá brigádníky 

na letní sezónu 2015.
Hledáme pro kempy v Itálii:
- technický správce a delegát
- kuchařky

Vhodné pro:
- důchodce, učitele nebo  podobné
  profese.

Požadavky:
- manuální zručnost, komunikační
  schopnosti , výhodou znalost AJ 
  nebo NJ .

Životopis zasílejte na sona@sonatour.cz 
nebo volejte 491 426 922.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

PŘIJME:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru - praxe v oboru - znalost 3D modelování (Solidworks, 

případně Pro/Engineer, Inventor)

Požadujeme: SOU / SŠ vzdělání nejlépe technického směru - znalost práce na PC - ŘP sk. B, C, VZV

Náplň práce: plánování - rozvoz a svoz dílů z kooperací

Požadujeme: SOU / SŠ strojního zaměření - praxe v oboru 2 roky - schopnost čtení výkresové dokumentace 

- spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

Požadujeme: ukončené SOU strojírenské – praxe v oboru 2 roky – znalost čtení výkresové dokumentace – 

ochota pracovat občasně přesčas – spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

STROJNÍ KONSTRUKTÉR

KOORDINÁTOR KOOPERACÍ

 SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

CNC FRÉZAŘ

PŘIJME DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU:

Pro více informací navštivte naše internetové stránky:
 www.boltjesgroup.cz/boltjes-group/volna-mista/

Nebo nás kontaktujte na tel.: +420 491 467 083, mobil: +420 724 361 719, 
e-mail: j.dostalova@boltjesgroup.com

SMĚNOVÝ MISTR
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru, praxe v oboru min. 3 roky, zkušenost s vedením kolektivu, 

organizační schopnosti 



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

  

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688

* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002

* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Pěkná novostavba RD, Náchod - Klínek

Dům s poz. 750-1550 

m2, 4+kk,kvalitně za-

teplen - okna s trojskly-

,podlahy a stěny-20cm, 

stropy 40 cm,přístřešek 

pro 2 auta, tepl.kotel+-

krb.kamna..

180572 Cena: 2.750.000,-Kč

Pozemek k výstavbě RD, Náchod - Klínek

Slunný pozemek 

(800 m2) s výhledem 

na Náchod pro stav-

bu rodinného domu-

,všechny inž. sítě 

přivedeny, dojde 

k osázení zelení..

180574 Cena: 875,-Kč/m2

Rekonstr. byt 3+kk,OV,v RD, Č. Skalice

Zděný byt (69 m2) 

s krbem po kompl. 

rekonstr. v menším 

RD,za tep len ,nové 

ro zvody, koupe lna

..,společné prostory 

+ sklep,

180566 Cena: 1.150.000,-Kč k jednání

Nový byt 1+kk,OV,(49 m2) N.Město n/M

Zděný, slunný byt 

s terasou na atrakt. 

místě, možnost roz-

dělení na dva poko-

je, pěkná koupelna, 

2.patro, výtah   

 

180556 Cena: 900.000,-Kč k jednání

Zděný byt 3+1 (68 m2), Náchod

Byt s balkonem 

v novějším byt. 

domě,na atrakt. 

m í s t ě , n e d a l e k o 

centra,nízké náklady 

na provoz,parkování 

u domu

180571 Cena: 1.295.000,-Kč k jednání

Byt 3+1 (60 m2) N.Město n/M-Malecí

Byt po část. re-

konstrukci (zděné 

jádro,rozvody, otop.

tělesa),s balkonem, 

1 NP,centrum Ma-

lecí -poblíž lékaři, 

obchod

180577 Cena: 990.000,-Kč k jednání

>

vzdělání ve strojírenském oboru

 třísměnný provoz

NÁSTUP IHNED
Tel. 491 469 466, 725 522 526

Lhota za Červeným Kostelcem

obsluha CNC strojů

Pozice:

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

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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 Dne 26. 12. 2014 se uskutečnil již 
5. ročník tradičního Vánočního tur-
naje ve futsale. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 12 mužstev, rozdělených 
do 2 skupin po 6 účastnících. Po kva-
lifi kačních zápasech vykrystalizovala 
čtveřice týmů, bojující o  vítěznou 
trofej. Wayne´s team prohrál s  Red 
Castlem U21 v boji o fi nále a ve dru-
hé dvojici porazil FC Red Castle tým 
FC Bohdašín. Finále bylo tedy v re-
žii týmu Red Castle proti Red Castle 
U21. Výsledkem 3:0 obhájil loňské 
prvenství FC Red Castle. V  boji 
o  třetí místo uspěli Wayne´s team 
proti FC Bohdašín 4:3. Cenu nejlep-
šího střelce získal Libor Vacho s 18-ti 
zásahy, který pořídil dát 8 gólů v jed-
nom zápase. Cenu „Fair play“ dostal 
Tomáš Burdych z týmu SK FOSP Ře-
šetova Lhota. Na závěr bychom rádi 
poděkovali sponzorům, bez kterých 
by se tento turnaj nemohl uskuteč-
nit a také obci Studnice za zapůjčení 
haly.

Sud piva pro
Red Castle

Keramické světy
 V  Galerii Klubu Rok v  Broumo-
vě (na  Masarykově ulici) můžete až 
do konce února navštívit výstavu Ke-
ramické světy Emy Wagnerové „Ema 
a  její zvířátka“.  Výstava je otevřena  
každý čtvrtek, pátek a sobotu. 

Kostel sv. Vavřince v Náchodě  prodělal   další etapu rekonstrukce. Během ní 
byla nalezena i schránka s historickými dokumenty, které  pocházejí z období 
tzv. Protektorátu  z doby druhé světové války a  jimiž  se minulost pomyslně 
spojuje s naší přítomností zobrazenou  například i na  této  momentce   - se 
slavnostní náladou přelomu roku. P.Boguslawa Partyku  v obležení „nejmen-
ších farníků“   
 v interiéru kostela – na ní objektivem  fotoaparátu  zachytil Josef Pepa Voltr.  

 Ohlédněme se ještě s  Oddílem 
kulečníku Tělovýchovné jednoty Ná-
chod do  závěru loňského roku, kdy 
tento oddíl uspořádal již devátý roč-
ník vánočního turnaje -  pro registro-
vané i neregistrované hráče.  Turnaje 
se zúčastnilo 29 hráčů.  Účastníci 
turnaje zastupovali klubové barvy vý-
chodočeských oddílů z  LOKO Trut-
nov, TJ Dvůr Králové nad Labem 
a  pořádajícího oddílu TJ Náchod. 
Další skupinu účastníků tvořilo vý-
znamné množství neregistrovaných 
hráčů z  blízkého i  vzdáleného okolí.  
Po  sérii ročníků bez účasti neregis-
trovaných Náchoďáků, zachraňoval 
účast 1 účastník z Náchoda.
 Do závěrečných vyřazovacích bojů 

na 2 porážky se tentokrát probojoval 
pouze 1 hráč domácího oddílu a  to 
Libor Ciasto, který obsadil 4. klasifi -
kované místo. Celkovým vítězem se 
stal Miroslav Špelda z  Pohoří, který 
prošel turnajem bez jediné porážky. 
Na 2. místě s jednou porážkou skončil 
Luděk Vichta z Lipnice a 3. místo ob-
sadil Tomáš Škorpa z Jaroměře. 
 Úplně všichni účastníci obdrželi 
velmi pěkné věcné ceny. Oddíl děku-
je všem sponzorům i  jednotlivcům, 
kteří poskytnutím hodnotných cen 
k  úspěšnému průběhu turnaje při-
spěli. O žaludky soutěžících se vzorně 
staral Petr Bareš. (pro ECHO Jiří Ot-
čenášek, předseda oddílu – redakčně 
kráceno)

TURNAJ V KULEČNÍKU 
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Na  obrázku zleva jsou: Luděk Vichta, Miroslav Špelda, Tomáš Škorpa 
a Libor Ciasto.

Hotel ElkoH t l ElkH t l Elk v Náchodě
PF 2015

Děkujeme všem našim hostům za
přízeň a přejeme v celém roce 2015

dobrou chuť!
www.elkohotel.cz

 V pořadí již 17. Ples města Hro-
nova proběhne 17. ledna v  hro-
novském Sále Josefa Čapka (od 20 
hodin). K tanci a poslechu zahra-
je úpický HF Band. A protože se 
jedná o ofi ciální  ples města, usku-
teční se v jeho rámci  i ceremonie 
ocenění tamních významných 
osobností  kulturního a společen-
ského života. 

Ples 
města Hronova 
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