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Prodej a montáž
- okna (plastová, Alu.)

- vstupní dveře

- interiérové dveře

- žaluzie, rolety

- laminátové podlahy

- vinylové podlahy
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- Koberce- Koberce

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz
www.domivo.cz

Peníze pro každou 
příležitostpříležitost

rychle – do 24 hodin

minimum potřebných 

dokladů

s možností odkladu 

splátek

Volejte zdarma 800 808 809
www.proficredit.cz

LÉKÁRNA U ITÁLIE
NÁCHOD
Nově zavádíme 
přírodní kosmetiku

 Žáci prvních tříd ZŠ T.G.Masa-
ryka v  Náchodě si 29.1. 2015 užili 
krásný den. Při příchodu do třídy se 

moc těšili na svoje první vysvědčení. 
To ještě nevěděli, že bude i s odmě-
nou...

U nás se nekouří!!!
9. 2. 2015 se stávají naše 
prostory nekuřáckými.

Vychutnejte si dobré jídlo 
bez zápachu cigaret.

Rezervace: 491 426 752

Náchod

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.)

Vysvědčení s odměnou

 Byli jsme totiž očekáváni na Jirás-
kově chatě na  Dobrošově. Připra-
veno zde bylo překvapení: výborný 
zmrzlinový pohár se šlehačkou. Ani 
se nám nechtělo moc zpět, ale měli 
jsme s  sebou ještě jablíčka, mrkve, 
tvrdé pečivo. Navštívili jsme tak 
cestou zpět i krmelec, kde jsme tyto 
dobroty přenechali zvířátkům. Byl to 
nádherný den - na své první vysvěd-
čení budeme dlouho vzpomínat! 
 Mgr. Ivana Maršíková, 
 Mgr. Ivana Nováková

Zajistíme ROZNOS vašich letáků  
a reklamních tiskovin do schránek

v Polsku
(příhraniční oblasti Kudowa Zdrój, Polanica, Duszniki Zdrój, 

Szcytna, Radków, Lewin Klodzki)

Více informací na tel. 602 103 775 
 e-mail: echo@novinyecho.cz
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14. 2. 2015, slavnostní zahájení v 19 hodin
Divadlo Dr. Josefa čížka v náchodě

účinkující: 
Balet Národního divadla 

Prague Cello Quartet 
Flyingboys 

Ondřej Ruml 
Zatrestband 

 
BALET NÁRODNÍHO DIVADLA 

PRAGUE CELLO QUARTET 
FLYINGBOYS 

ONDŘEJ RUML 
ZATRESTBAND 

 
Police Symphony Orchestra 

Večerem Vás provedou 
Lucie a Tomáš Peterkovi 

 
Vstupné: 200 Kč na sezení, 150 Kč/180 Kč ke stání 

 
Předprodej vstupenek v informačních centrech: 

Náchod (Kamenice 144), Hronov , Police nad Metují , Broumov 
 

Část z výtěžku bude věnován nadaci Českého rozhlasu Světluška. 

 
Smíme prosit? 

Ples Police Symphony Orchestra 
 

Police Symphony Orchestra Vás zve na ples, který se 
koná při příležitosti oslav 5. výročí orchestru. Připravili 

jsme pro Vás pestrý hudební program. Z pódia zazní 
například vídeňský valčík, polka i suity z nejznámějších 

baletů. Zatančí excelentní Balet Národního divadla, 
vystřídají se melodie Prague Cello Quarteta a 

swingového orchestru Zatrestbandu.  Do vzduchu se 
vznese akrobatická skupina Flyingboys a taneční večer 

ozdobí i náš, již pravidelný a vždy skvělý, host Ondřej 
Ruml. Večerem Vás provedou Lucie a Tomáš Peterkovi. 

 
Hrajeme k tanci, zpěvu i poslechu pro Vás i pro nás! 

Prosíme potvrďte svoji účast do 20.1.2015 na email 
policesymphonyorchestra@email.cz 

Kdy: 14.2.2015 v 19 hodin 
 

Kde: Divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě 
 

Co na sebe: šaty s vlečkou či koktejlky pro dámy/ 
smoking či kvádro pro pány 

 
Na skleničku s Vámi se těší 

muzikanti Police Symphony Orchestra 
 

NA VALENTÝNA 
NEBUĎ DOMA 

A PŘIJĎ 
NA NÁŠ PRVNÍ 

 
PLES  
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Vzpomínáme
Dne 11. 2. 2015 uplyne 20 let ode dne,  co jsme se 

rozloučili s naší milou, pracovitou maminkou,

 paní Marií Čtvrtečkovou 
 z Václavic a Provodova.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.  
Děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 2. února 2015 uplynulo 10 let od úmrtí naší 

milé maminky, babičky, prababičky, 

paní Boženy Hrnčířové
 z Červeného Kostelce.

Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami

Symbolem Rtyně v Podkrkonoší je dřevěná zvonice u  tamního kostela 
svatého Jana Křtitele. Jedná se o unikátní stavbu ze 16. století – z období 
pozdní gotiky.   Foto Mirek Brát

 V Červeném Kostelci se potýkají 
s přeplněnými kontejnery na papír. 
Podle Jaromíra Středy z  odboru 
místního hospodářství jsou na vině 
hlavně kartónové rozměrné kra-
bice od  různých prodejců, občas 
i  nesešlapané, které zaplní jedno-
rázově celý kontejner. Poté občané 
nemají možnost uložit drobný papír 

do  kontejnerů a  nechávají ho ležet 
na zemi. Papír se sváží jednou týd-
ně zpravidla v pátek, takže se potom 
válí u  kontejnerů, poletuje kolem 
celý týden a v sychravém a deštivém 
počasí je promočen a znehodnocen 
(viz foto). 
 „V případě, že je kontejner již na-
plněn, bylo by rozumné vyčkat, až 
bude vyprázdněn a  teprve potom 
odpad uložit, případně ho odevzdat 
ve  sběrně druhotných surovin. 
K čistotě města jistě nepřispívá, po-
valují-li se odpadky kolem kontej-
nerů na  veřejných prostranstvích,“ 
dodává Středa. 
 (kp) foto: J.Středa

Sečkejte a třiďte s rozumem

Regionální  svaz stolního tenisu Náchod

 Stromy  významné  velikostí či stá-
řím jsou v naší zemi chráněny jako tzv. 
památné stromy. V náchodském okrese 
mezi ně patří i tzv. Nývltův dub  nedale-
ko silnice spojující  Vysokov se Starkočí 
(viz. fotogra� e) Pojmenování dostal 
podle Jana Nývlta, který ve  Vysokově 
zakoupil v roce 1738 statek a tento dub 
zasadil.  foto ECHO

Nývltův dub

 V Broumovském výběžku se nachá-
zí základna řady volnočasových aktivit 
– zejména pro děti a mládež: Tábor Ja-
novičky (www.taborjanovicky.cz). Jeho 
provoz však není omezen pouze letní 
sezónou, ale je zde celoroční provoz. 
V  zimě má však nabídka ubytovacích 
kapacit zázemí pouze ve zděném objek-
tu (který byl, mimochodem,    v  době 
před druhou světovou válkou  českou 
celnicí).  

Tábor Janovičky

 V pondělí 9. února se  v sále Infocent-
ra v Broumově uskuteční Seminář k ob-
chvatu Broumova. S  tématy souvisejí-
cími  se řešením dopravy v  metropoli 
Broumovského výběžku  vás na setkání 
seznámí hejtman Královéhradeckého 
kraje a  senátor za  volební obvod Ná-
chodsko Lubomír Franc. Na  setkání je 
srdečně zvána široká veřejnost, které 
není lhostejná problematika dopravy 
v Broumově a okolí. Začátek akce je na-
plánován na 16 hodin. 

Na téma obchvatu 
Broumova

 Podle počtu poplatníků, kteří 
platí v  Náchodě místní poplatek  
za vlastnictví psa,  se zdá, že regu-
lérně přihlášených „nejlepších ně-
mých přátel člověka“ žije v katast-
ru  okresní metropole o něco méně 
než dva tisíce. Kolik je však v Ná-
chodě koček – „s domovským prá-
vem i bez něho „, těžko někdo spo-
čítá. A pokud se kočky mezi sebou 
dokážou dorozumět, bude  jich 
možná v některých místech přibý-
vat, protože na  jiných jim začíná 
být půda pod tlapkami příliš hor-
ká…Už v  loňském  roce zakázala 
například samospráva v  Hradci 
Králové úřední vyhláškou krmení 
koček (samozřejmě však jen těch, 
které  žijí polodivokým  životem 
v ulicích)  foto ECHO

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v centru Náchoda, 
vlastní parkovací místa a garáže. 
Konstrukce stavby, množství různě velkých 
místností, umožňuje velmi variabilní adap-
taci pro nejrůznější možné účely (ubytová-
ní, internetový velkoobchod, firemní sídlo 
se zázemím).                                         Cena: 4 990 000,- Kč

Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Novostavba pensionu ve středu obce Orlické Záhoří, dvougaráž, lyžárna ............................. 3 950 000,- Kč
Hotel Valentýna  s restaurací a ubytováním na břehu přehrady Rozkoš .............................. 14 900 000,- Kč

Okénko 
energetického 
poradce 78. 

Vážení a milí čtenáři,
 Tak jak jsem avizoval  v  minulém 
okénku, na trhu s plynem došlo k do-
cela razantnímu snížení cen a vypadá 
to, že tyto nižší ceny se udrží po delší 
dobu / než se trh vzpamatuje po mi-
nulé špatné topné sezóně /.
Proto  jsme zavčasu pro naše stávající 
klienty / už čtvrtým rokem /, ale i pro 
nové zákazníky připravili individuál-
ní ceny jak plynu,tak elektřiny, které 
nenajdete v žádných cenících jakého-
koliv dodavatele.
 Tyto ceny jsou v  průměru o  25% 
nižší než standardní ceny u  RWE /
plyn / a ČEZ /el. /. Pokud máte zájem , 
na pobočce v Náchodě Vám mile rádi 
spočítají, jakých úspor můžete přesně 
docílit oproti Vašemu stávajícímu do-
davateli plynu i elektřiny.
 V současné době takto spolupracu-
jeme po okolí s více jak 1 500 domác-

nostmi. S tím jak tento počet neustále 
narůstá, jsme schopni na  každý rok 
získávat lepší a  lepší ceny. STAČÍ SE 
JEN ZVEDNOUT  A PŘIJÍT.
S úctou

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

 Z  podnětu občanů uspořádalo Město 
Náchod v druhé polovině loňského roku 
anketu, jejímž cílem bylo zmapovat názo-
ry obyvatel na regulaci hlučných činnos-
tí ve  městě. Anketě předcházela již delší 
dobu diskuze na  toto téma, která však 
nebyla zcela jednoznačná a  nebylo zřej-
mé, zda občané regulaci formou obecně 
závazné vyhlášky přivítají či nikoliv. 
 Řadu lidí hluk o víkendech a ve  svát-
cích obtěžuje, zároveň je mnoho lidí, kteří 
kvůli svému zaměstnání nemají možnost 
některé práce například na zahradě dělat 
v jiné době. 

 A  jak anketa dopadla? Prostřed-
nictvím internetu hlasovalo 520 osob, 
na  uveřejnění v  Náchodském zpravo-
daji reagovalo 55. Z  celkového počtu 
osob, které se ankety zúčastnily, se 
pro regulaci vyslovilo 299, celkem 276 
osob regulaci hluku odmítlo. Rozdíl 
23 hlasů představuje pouhá čtyři pro-
centa všech hlasujících a z ankety tedy 
nevyplývá žádný jednoznačný závěr. 
Nové vedení města proto rozhodlo, že 
se v  Náchodě hluk regulovat formou 
vyhlášky nebude.  
 (kp)

Příznivci nedělního klidu mají smůlu

 V pondělí 9. února se  v sále Infocent-
ra v Broumově uskuteční Seminář k ob-
chvatu Broumova. S  tématy souvisejí-
cími  se řešením dopravy v  metropoli 
Broumovského výběžku  vás na setkání 
seznámí hejtman Královéhradeckého 

kraje a  senátor za  volební obvod Ná-
chodsko Lubomír Franc. Na  setkání je 
srdečně zvána široká veřejnost, které 
není lhostejná problematika dopravy 
v Broumově a okolí. Začátek akce je na-
plánován na 16 hodin. 

Na téma obchvatu Broumova

Dne 17.ledna 2014 se v herně stol-
ního tenisu  TJ Sokol Česká  Ska-
lice uskutečnil  Regionální přebor
mužů a  žen. Regionální přeborni-
cí se v soutěži žen, stala Petra Měš-
ťanová z  pořádajícího oddílu TJ 
Sokol Česká Skalice, na  druhém 
místě se umístila Klára Hamzová 
z  téhož oddílu a  třetí byla Anna 
Hardubejová  ze Sokola Josefov. 
Mezi  muži  obhájil  titul Přeborní-
ka  regionu  Karel Gombarčík ml. 
ze Slovanu Broumov, druhý skon-
čil Martin Ducháč  z  TJ Lipí Kauf 
Team a na třetím místě se shodně 
umístili Vladimír Vodal ze Slova-
nu Broumov a  Jiří Ďoubek,  z  té-
hož oddílu.

V  kategorii čtyřhra mužů zvítězili 
hráči Slovanu Broumov  Gombar-
čík Karel ml. - Dražinovský Tomáš 
a v kategorii smíšené čtyřhry se Re-
gionálními přeborníky stali Klára 
Hamzová ze Sokola Česká Skalice 
společně s  Martinem  Ducháčem  
z TJ Lipí Knauf Team.
V  herně stolního tenisu TJ Sokol 
Česká Skalice se dne 21.února 2015 
uskuteční tradiční turnaj Neregistro-
vaných hráčů a hráček stolního teni-
su Náchodského regionu. Prezentace 
účastníků je od 8 do 8,20hod , začá-
tek pak v 8,30. Předběžné přihlášky 
zasílejte mailem na prosa@tiscali.cz,  
nebo telefonicky na 603 207 674.       
  Stanislav Prosa VV RSST Náchod                           
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DOPRAVNÍ SPOLEČNOST CDS Náchod   
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

PRO MEZINÁRODNÍ
KAMIONOVOU DOPRAVU 

S MOŽNÝM VÝDĚLKEM AŽ 50.000 KČ

KONTAKT: 725 761 401
EMAIL: PATZELT@CDSNACHOD.CZ 

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

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

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

SÝRÁRNA A MLSÁRNA EDUŠKA      
NYNÍ I V NÁCHODĚ! UŽ JSTE OCHUTNALI?

Vynikající domácí zákusky i originální holandské sýry na adrese: Hrašeho ulice 
Náchod

Holandské sýry z kozího i kravského 
mléka

Zákusky podle vlastní receptury

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

Mesa Parts s.r.o., výrobce přesných soustružených dílců,
 hledá nové spolupracovníky na pozice:

Obsluha soustružnických automatů
Požadujeme:
• vzdělání technického směru ( vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost, trpělivost,

systematičnost

Vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů ve vícesměnném provozu (3směny / turnus)
• seřizování stroje
• průběžné měření a zadávání naměřených veličin do PC

Provozní elektrikář
Požaduje:
• vzdělání v oboru elektro ( vyučen/SŠ elektro)
• platná vyhláška 50/1978 Sb., min. § 5 
• samostatnost, zodpovědnost
• znalost německého jazyka výhodou

Úkoly:
• údržba a opravy strojů 
• spolupráce na projektech a při instalaci nových strojů
• dvousměnný provoz

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní společnosti
• možnost zapracování, školení a profesního postupu
• práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek
• fi remní benefi ty (příspěvek na dopravu a stravu, 5 týdnů dovolené, 

penzijní připojištění, věrnostní program aj.) 
• nástup ihned nebo dle dohody

V případě zájmu Vaše životopisy zasílejte na adresu
Mesa Parts s.r.o. Vysokov 112, 549 12 Vysokov

e-mail: job@mesa-parts.cz, Tel:  + 420 491 419 811 / 823 

 Herečka a moderátorka spolu s he-
reckým kolegou Milanem Duchkem 
představí dětem, jak se dá poznat po-
časí. V  únoru je období masopustu , 
nechť tedy děti přijdou v nějaké mas-
ce, tři  nejlepší oceníme. Celými Sně-
hánkami se táhnou písničky, na které 
můžeme všichni tancovat. Zkrátka, 
Sněhánky v  neděli 15.2.2015 v  15.00 
hodin v Divadle Dr. Josefa Čížka v Ná-
chodě děti poučí a hlavně pobaví !!

Sněhánky
Michaely Dolinové



* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

PRODÁM velkou pánskou kabelu - 
pravá kůže (Marlboro) - uzamykatelná, 
nepoužitá 3000,-Kč, menší krosové kolo 
- nepoužívané (nevhodný dárek) 5000,-
Kč, starší, zachovalý ,plně funkční ma-
sážní stroj - výkonný 1000,-Kč, automa-
tickou domácí pekárnu Professor DP 02 
- málo používaná 1000,-Kč, potápěčský 
žaket vel.S - nepoužívaný 5000,-Kč. Vše 
možno poslat na fotografii mailem. Sle-
va možná.TEL.: 606 452 440

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

* Leica, Contax, Zeiss Ikon aj. koupím, 
vyšší cena v  případě pěkného stavu není 
překážkou. TEL.:604 72 36 77
* Koupím řády, vyznamenání i  socialist. 
Tel. 608 420 808
* Koupím do své sbírky pivní etikety, tác-
ky, staré pivní láhve, staré hračky, stereoko-
toučky, vláčky, LP - desky, staré pohlednice 
atd. Tel. 606 115 393
* Koupím staré pivní lahve. TEL.:722 
907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoč-
ní 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
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.:722 
907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* 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, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* 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, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, 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

* Připravím k  přijímacím zkouškám 
na vysokou školu z FJ a RJ. Učím i začáteč-
níky a děti. Tel. 773 027 705
* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. Tel. 
777 803 359 
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Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací 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
* Prodám byt 3+1 v družstevním vlastnictví 
v panelovém domě v Hronově. Obytná plocha 
72 m2, velmi pěkná dispozice bytu, výhodná 
poloha, nová plastová okna, nové stoupačky 
a výtah. Nutná rekonstrukce sociálního zaříze-
ní. Kontakt 725 398 855
* Nabídněte k  prodeji byt 1+1 nebo 2+ 1 
v Novém Městě n.M. nejlépe ve zděném domě. 
Děkuji. TEL.: 602 204 002
* Prodám slunný DB 3+1 na Brance v Nácho-
dě, 4.patro,nová okna, plyn kotel, garáž. Volný 
v létě 2015. Tel.: 491 421 643 (večer)
* Prodám, pronajmu byt v Náchodě na Bran-
ce 2+1 v  OV, 40m2,1NP,sklep,kolárna,vol-
ný od  začátku dubna,RK nevolat. TEL.:776 
730 849

* Prodám byt 1+1 na  sídlišti Větrník 
v  Červeném Kostelci, 5 patro krásný vý-
hled.Cena dohodou. V případě zájmu vo-
lejte 739 316 398

* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ. Byt 43 m2 je po  rekonstruk-
ci, cena 3.600,-+inkaso (1.800,-),kauce nutná.
Tel.602 133 173 Eail.renestarkov@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Byt 
je v 1. p. zděného bytového domu v Náchodě 
nedaleko náměstí. Tel.: 737 407 528
* Pronajmu zděný byt 2+1 v  centru Nácho-
da. Ve  2. p., kompletně nově zrekostruovaný, 
zateplený, vytápění centrálním parovodem, 
vlastní měřiče energií, internet, satelit. Nájem-
né 4.500,- Kč, služby (topení, voda) 800,- Kč, 
kauce: 9.000,- Kč. Tel.: 737 407 528.
* Pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 
3+1, Hronov-Padolí, 3.patro s  balkonem, 
72m2. Občanská vybavenost 10min. chůze. 
Vybavený-kuchyňská linka včetně sporáku, 
jídelní stůl+židle, obývací stěna+sedačka,lož-
nice, pracovna a  plynový kotel (možno led-
nice a pračka). K bytu patří sklep. Připravený 
od  března 2015. Kauce nutná. Nájem 6  000,-
Kč +záloha na  vodu+odpady 640,- +služby.
Tel.721 612 422
* Pronájem bytu 4+1 v  Novém Městě nad 
Metují v ulici Nad Stadionem.Částečně po re-
konstrukci, částečně vybaven. Nájemné činí 
6000,- + energie. Více informací na  telefonu 
724 026 826.

* Nabízíme k prodeji bytový dům se šesti 
byty a malou provozovnou v centru Hro-
nova.Cena 2.500.000 Kč, tel. 737  935  230. 
RK nevolat, jen vážní zájemci. 

* 3x Koupím rodinný dům v Náchodě. Kon-
takt 776 100 393
* Pronajmu byt v  Náchodě v  rodinném 
domě se zahradou 3+1+balkon,wi� ,sat. 
od  1.3.,možnost pronajmout i  garáž. Tel.606 
390 144
* Pronajmu dlouhodobě klidný byt 2+1 
v  Náchodě, byt je v  OV a  po  celkové re-
konstrukci, cena 4  500 Kč + režie, volný 
od 01.04.2015 Tel.608 039 580
* Prodám byt v osobním vlastnictví ve sprá-
vě SBD Náchod, byt 4+ 1 ve  4. patře, nová 
koupelna (sprchový kout). Byt je vyklizený 
prázdný připraven k  prodeji. Náchod, Pl-
hov, Příkopy 1118. Informace a  cena na  tel. 
607 185 664
* Prodám družstevní byt 3+1 na sídlišti v Ná-
chodě, ul. Růžová. Nízký nájem družstvu. 
Cena dohodou. Více na tel. 723 841 646
* Koupím byt v  OV 2+1(3+1) do  15km 
od Náchoda (Česká skalice, Červený Kostelec, 
Hronov, Nové Město, atd.) . Tel 739 486 403
* Prodej udržovaného družstevního bytu 
3+1 v Náchodě,Pražská - druhé patro. Dispo-
zice: vstupní chodba, koupelna, WC, kuchyň 
s balkonem a komorou, obývací pokoj, ložni-
ce a dětský pokoj. Byt má nová plastová okna, 
stoupačky a zrekonstruovaný balkon. Součástí 
je sklep. Občanská vybavenost v těsné blízkos-
ti. Cena 890000,-Kč. Kontakt tel.736 430  580 
po 19h.
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě Bělovsi. 
TEL.:605 57 15 95, 608 97 69 56
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě v Jugoslávské 
ul. Byt je zateplen, má nová okna a  je dobře 
udržovaný. Nájemné včetně všech energií 
a  služeb je 7700,-Kč. Hlaste se jen slušní zá-
jemci. TEL.:776 141 603
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s balkonem 77 m2 v Náchodě na Brance. Volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v  Nácho-
dě u nem. s komorou a balkonem kompletně 
zařízený v zatepleném domě s výtahem, volný 
ihned, Kauce nutná. TEL.: 605 92 74 78

* 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.

* Koupím lesní pozemky na  Náchodsku 
a Rychnovsku. TEL.: 776 327 208
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod - Branka, 
jedná se o dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna , 
sklep, zahrada s  pergolou. Cena dohodou. 
TEL.:737 41 66 24, 603 75 36 38
* Koupím zahradu do  300m2 v  okolí Ná-
choda, nejlépe s  dřevěnou chatkou nebo 
kolnou a u lesa.Tel.604 166 970
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE  VEL-
KÉM POŘÍČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, 
PŮDNÍ PROSTORY, PLYN, KANALI-
ZACE, PO  CELKOVÉ REKONSTRUK-
CI - IHNED K  BYDLENÍ BEZ DALŠÍCH 
INVESTIC. CENA:1.790.000,-KČ, TEL.: 
777 302 483
* P R O N A J M U   R. DŮM 3+1 se zahra-
dou ve Velkém Poříčí. Nájem 5000 Kč+in-
kaso. Kauce 10000 Kč. Mob. 776 011 722
* Prodám slunný rovinatý stav. pozemek 
2587 m2,Červ.Kostelec - Lipky. Inž.sítě 
na hranici pozemku. suok@seznam.cz
* Hledám pronájem garáže v  Novém 
Městě n.M. - František, Malecí. TEL.:606 
773 111

* Pronajmu garáž 25 m2 v  ul.El.Krás-
nohorské v  NA  naproti Benzině. Vol-
ná od  1.1.2015, 1000,.Kč /měs. TEL.:608 
888 141
* Hledám pronájem zahrádky v  Náchodě 
a okolí. TEL.:776 527 543

* Pronajmu vybavené kadeřnictví v  centru 
Náchoda. 4tis/měs. TEL.:739 464 518
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do 
zeleně, +WC,v nově zrek. domě v NA, Šafrá-
nice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 zál.na 
el.,vodu, topení.+kauce., tel. 608 903 050.
* PRONAJMU OBCHOD NA  PĚŠÍ ZÓNĚ 
V NÁCHODĚ, PALACKÉHO 27 (KAMENI-
CE) cca 15m2 ; PŘÍZEMÍ; VOLNÝ IHNED. 
INFO:777 302 483 nebo 776 208 916
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, KA-
VÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory k  pod-
nikání, 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 vý-
razná 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 Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Prodám úředně pálený „KALVÁDOS“ 
cena 200,-Kč /litr. TEL.:777 177 365

* Pronajmeme byt 3+1 94 m2 v OV v cent-
ru Náchoda. TEL.:777 29 29 40, 608 976 956
* Pronajmu větší 2+1 v  cihlovém domě 
v  centru Náchoda. Kauce 10.000,-, ná-
jem 5.000 Kč + energie. Volný ihned. Tel. 
737 211 973
* Prodám byt 1+1 v os. vl. Nové Město nad 
Metují střed, dům po  rekonstrukci. Cena 
739 000 Kč. Tel. 601 702 139 RK nevolat!
* Prodám DB 2+1 s  balkonem na  sídlišti 
u nemocnice v Náchodě, výhled na Bražec, 
cena 690.000 Kč. Tel. 608 97 69 56
* Pronajmu byt 3+1 93 m2 v  přízemí se 
zahradou v Novém Městě n.M. František. 
Nájem 6500,-Kč + energie. Kauce dvouměs.
nájem. Volný od 1.3.15.TEL.: 606 773 111
* Pronajmeme DB 1+kk ve  4.patře byt.
domu v  Novém Městě n.M. - Malecí. Ná-
jemné 2500,-Kč + inkaso. TEL.:776 224 358 
- volat v prac. dny 8-16 hod.
* Pronajmu dlouh. 1+1 29m2 v  přízemí 
domu+sklep v  Náchodě, Bělovsi u  Ko-
runky. Náj. 3.500,-Kč+1.200,-zál.voda +el 
+plyn+ kauce, možné i  se zařízením. Tel. 
608903050.
* Prodám byt 4+1 (90,49 m2) v  osobním 
vlastnictví v Červeném Kostelci - Koubov-
ka 897, 5. patro. Klidné místo u  lesa. Tel.: 
607 556 600
* PRONAJMU BYT 2+kk VE STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ. Cena3.600,-+inkaso,kauce 
nutná. Tel 602 133 173 email.renestarkov@
seznam.cz
* Pronajmeme garsonku 36 m2 v přízemí 
(bezbariérový vstup) 200 m od  vlakového 
nádraží v  Novém Městě n.M.. Nájemné 
3000,-Kč + inkaso. TEL.:776 224 358 - volat 
v prac. dny 8-16 hod.

* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
po celk.rekonstrukci, ve zděném domě 
v centru Nového Města n.M. v blízkosti 
autobus.nádraží, 1.patro,velká lodžie,-
připoj.internetu, vlast.plyn.vytápění,-
vel. 38 m2.Cena nájmu 4000,-+služby,-
vratná kauce 15000,-.Volný od 1.3.2015.
Tel. 777 136 918

* Pronajmu zařízený byt 2+1 (69m2) 
v Hronově. K dispozici garáž i zahrada. Byt 
je nedaleko centra / autobusového nádraží. 
Volný ihned. Mob.:+420 602 364 692
* Pronajmu nový pěkný byt 2+kk v  OV 
s balkonem v Náchodě u nemocnice- nejde 
o panelový dům. Rohová vana, kuchyň.lin-
ka na míru. Nájem 5500,-. Tel. 723 102 244
* Pronajmu ml.lidem byt 1+1,30m2, 
1.patro, v Novém Městě n.Met. U Luštin-
ce. Zcela po  rekonstrukci.Foto zašlu 
na  mail.Tel.728137099 volat po  18h.Cena 
3300,-+poplatky/měsíc.Kauce 10tis.
* Prodám pěkný byt 2+1 (48 m2) v  OV 
v  cihlovém domě Náchod - Staré Měs-
to, 15 mni. Do  centra. Velká nová kuchyň 
s vest.spotřebiči + bar, velký obývák, plas-
tová okna, nové podlahy, snížené stropy, 
WC, koupelna, předsíň, sklep. Ranní slun-
ce, parkoviště ve  dvoře. Cena 870 tis.Kč. 
TEL.:603 722 252
* Pronajmu přízemní byt 2+kk, balkon, 
špajz v zatepleném domě poblíž centra Ná-
choda (59 m2). Cena 4500,-Kč + režie, nut-
ná kauce 9 tis.Kč. Volný od 1.3.15. TEL.:702 
018 628
* Prodám garsonku na  Brance v  Nácho-
dě v  OV, 1.patro,cena 700tis.Kč. TEL.:602 
848 785
* PRONAJMU BYT 2+kk v  HRONO-
VĚ, 4.400,-Kč + inkaso,kauce nutná.Tel: 
602 133 173, renestarkov@seznam.cz.
* Prodám, př. pronajmu.ihned volný, neza-
řízený družstevní byt 1 + 1, 24 m2 v  Mezi-
městí. Cena 220 000,- Kč.Tel. 604 628 520
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 ve 2.
patře zděného bytového domu poblíž cen-
tra. Prostorný byt po  výměně oken za  plas-
tová, 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 2+1 (62,44 m2) 
v Broumově, Pionýrská 368, 6. podlaží. Cena 
činí Kč 349 tisíc. Info 733 131 189
* Pronajmeme družstevní byt 2+1 (62,44 
m2) v  Broumově, Pionýrská 368. 6. podlaží. 
Cena minimálního měsíčního nájemného je 
Kč 3,5 tisíce bez služeb. Bližší informace na te-
lefonu 733 131 189
* 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.
* 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

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

BYTY

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

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

 

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

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

RŮZNÉ

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.

CHLAPSKÁ PRÁCE
Drobné i větší opravy a úpravy 

vašich bytů, domů, zahrad
777 057 875

HLEDÁM MANUÁLNĚ 
ZDATNÉHO ŘEMESLNÍKA 

s vážným zájmem o štukatérské 
práce a umělecká řemesla

tel.: 737 716 114

ČALOUNICTVÍ 
– opravy nábytku

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 
– čištění sedacích souprav 

a koberců
Tel. 733 585 275

Městys Velké Poříčí nabízí k prodeji pozemek p. č. 615/25, ost. plocha 
- zeleň v k. ú. Velké Poříčí o výměře 561 m2.

Pozemek se nachází v ulici Dinterova (na novém sídlišti) a je určen k výstavbě 
rodinného domu. Prodej se uskuteční obálkovou metodou a nejnižší podaná 

cenová nabídka činí 520 Kč za 1 m2 pozemku. Majitel bude muset splnit 
podmínku výstavby domu a uskutečnění kolaudace do konce roku 2017.

Zájemci mohou předat svoji nabídku v zalepené obálce s nápisem 
„NEOTVÍRAT! POZEMEK p. č. 615/25“ do pátku 27. 2. 2015 

na podatelně úřadu městyse nebo poštou.
Bližší informace sdělíme na úřadu městyse nebo na tel. č. 773 967 500.

Záměr prodeje pozemku

Nabízíme k pronájmu 
RESTAURACI v DOLNÍ RADECHOVÉ.
Možnost nástupu od 1. 3. 2015.

Bližší informace na 
tel. č. 737 229 181

PENZION RONOX
 ČESKÁ SKALICE

PŘIJMEME
KUCHAŘE/ŘKU

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
TEL. 777 55 11 69

Autodoprava BURDYCH

přijme řidiče skupiny C + E 
na vnitrostátní přepravu leh-

kých objemových
 materiálů.

Požadavky: psychotesty, karta 
tachografu

Nabízíme: 100% volných 
víkendů a svátků, 

dobré fi nanční ohodnocení.

Informace na tel. 737 430 223

Hotel HOLZBECHER 
ve Zliči
přijme

KUCHAŘE/KU
Info na tel. 777 225 812

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

T
O
J
E



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Hledáme operátory/rky 
do výrobní � rmy Ametek s.r.o., v Náchodě

Kontakt:
Alena Dubovská:
+420 778 002 270

email: 
alena.dubovska@comacjobs.cz

NÁSTUP IHNED
plat 13.800.- Kč 

+ stravenky

práce na tři směny

Bowling & Bar 
– REDUTA
Plhovská 340, Náchod

AKCE  
TURNAJE  
PÁRTY
Otevřeno středa – neděle
Rezervace na tel. 607 424 900
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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

• 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

 E

AŽ  50.000 KÈ
HOTOVOST
NA 8 A 13 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

Teplice n.M., Adršpach a okolí 
Mezimìstí, Broumov a okolí 
Broumov a okolí
Hronov, È.Kostelec a okolí
N.Mìsto n.M., Bohuslavice a okolí
Náchod, È.Skalice a okolí
Jaromìø a okolí
Úpice a okolí

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
775 110 989
725 317 668
730 175 241
603 500 339

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují 

přijme:

Obsluha galvanických linek do ne-
přetržitého provozu, ukončené stře-
doškolské vzdělání výučním listem 
podmínkou, práce vhodná pro muže

Pracovníka na  CNC frézování 
do  třísměnného provozu, vyučen 
v oboru a praxe podmínkou

Nástup ihned

Informace: pí Martinková 
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Obecní úřad 
v Bukovici

hledá výhledově zájemce 
o pronájem nebytových prostor 

nad prodejnou potravin
Plocha 200 m2, výhodná poloha při 
hlavní silnici s možností parkování

Kontakt : 491 541 131, 732 129 806

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 3. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 Při  zmínce o  pojmu výživ-
ného si většina představí situace 
rozvedených rodin a úhradu tzv. 
alimentů, jejichž výše je často 
stanovena soudním rozhodnutí. 
Ve skutečnosti je vyživovací po-
vinnost přirozenou záležitostí 
životů nás všech, aniž bychom 
k  tomu potřebovali znát usta-
novení zákona či dokonce roz-
sudek soudu. Základní a  první 
vyživovací povinnost mají rodi-
če ke svým dětem. Pokud o  té-
to povinnosti rozhoduje soud 
(hovoří se pak zpravidla o  vý-
živném), navrhuje jej nejčastěji 
rodič, kterému dítě bylo svěře-
no do péče nebo je o výživném 
rozhodováno při stále častější 
střídavé péči o  dítě.  Na  tomto 
místě je ale nutné si uvědo-
mit, že výživné jsou prostředky 
na  výživu dítěte, proto zahájit 
takové řízení může i orgán soci-
álně-právní ochrany dětí nebo 
dokonce sám soud bez návr-
hu. Soud o výživném rozhoduje 
v závislosti na příjmech rodiče, 
často dle poměrně jasně daných 
doporučujících tabulek mini-
sterstva spravedlnosti, podle 
kterých lze snadno odhadnout, 
zda je konkrétní výživné třeba 
upravit či nikoliv. 
 Zajímavá a  méně využíva-
ná je také vyživovací povinnost 
prarodičů k  dítěti za  předpo-
kladu, že výživu neplatí rodič 
dítěte.
 Naopak existuje také vyži-
vovací povinnost dětí ke  svým 

rodičům, ti jim však ze zákona 
jsou povinni zajistit pouze vý-
živu “slušnou” (nikoliv dle své 
vlastní životní úrovně).
 Jelikož je v  naší společnos-
ti stále častější situace nepro-
vdaných matek, budou využí-
vána ustanovení také o  jejich 
výživném, které je otec dítěte 
povinen hradit až do  dvou let 
od porodu. Další vyživovací po-
vinnost existuje mezi manže-
ly a  dokonce i  exmanžely (zde 
jsou ale podmínky pro přiznání 
mnohem přísnější). Manželé 
mají mít ze zákona stejnou ži-
votní úroveň. Bohužel není již 
nikde výslovně rozlišeno, jak 
tomu má být v situaci, kdy např. 
manželé delší dobu nežijí spo-
lečně a  probíhá rozvodové ří-
zení. V praxi může totiž rozvod 
trvat velmi dlouhou dobu (ta-
ké proto, že manželství nelze 
rozvést, není – li rozhodnuto 
o  výchově nezletilých dětí). 
Soud často nezkoumá konkrét-
ní životní úroveň, ale spokojí 
se s  příjmy obou rodičů, které 
jednoduše vyrovná, neboť právě 
ty zpravidla o  životní úrovni 
vypovídají. 
U  výživného pro neprovdané 
matky, nezletilé a  nově i  zletilé 
děti platí, že výživné je možné 
požadovat i  zpětně, jinak ni-
koliv.

JUDr. Jan Dostál, advokát
Advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Výživné a nárok na něj

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

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.

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

Radek Nesvadba
Studnice 128

549 48 Studnice u Náchoda
Tel.: 602 725 612

www.rnnabytek.webnode.cz
IČ: 729 14 505

Městské kulturní středisko 
v Červeném Kostelci vyhlašuje 

konkurz na místo výlepáře. 
Výlep probíhá na 27 plochách 

v Červeném Kostelci 
a blízkém okolí vždy 
v pondělí a v úterý. 

Materiál zajištěn, � nanční 
podmínky po dohodě. 

Nástup možný ihned.
Pro bližší informace kontaktujte

p. Lenku Slavíkovou: 
604 897 399.
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* 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

Rodinný dům, Hronov - Příčnice
RD 4 + kk v klidné 
lokalitě o podl. plo-
še 160 m2. U domu 
garáž,zahrada 544 
m2. Vytápění na TP 
a plyn. 

180499 cena: 1.800.000,- Kč

RD se 2 byty v Teplicích n / Metují
Dům z r.1989, 2 byty 
3+1 o 90 m2 - mož-
nost ubytování, sute-
rén-garáž, 2 sklepy, 
2 dílny, topení plyn 
i TP, klidná část, poz. 
600 m2.
180517 cena: 2.490.000,- Kč

Byt 3+1,Nové Město n / M-Malecí
Byt (60 m2) s bal-
konem a zděným 
jádrem po část. re-
konstrukci-rozvody, 
otop. tělesa.., v pří-
zemí domu, v centru 
Malecí    
180577 cena: 950.000,- Kč

Pěkná chalupa, Hlinné u Dobrého,okr.RK
Stylově vybavená, 
poloroubená chalupa 
z r. 1852 a poz. 2.136 
m2 je po rekonstrukcí 
- nová koupelna, spla-
chovací WC, kuch. lin-
ka, z části přímotopy.
180548 cena: 1.750.000,- Kč

Rekonstruovaný byt 2+1,Nové Město n / M
Byt (55 m2) s balko-
nem, po kompl. re-
konstr.-zděné jádro, 
nová koupelna s WC, 
kuchyň na míru, 
plast. okna, nové 
rozvody..
180540 cena: 895.000,- Kč

Řadový RD, N. Město n / Metují-Krčín
RD (3+1) o zast. 
ploše 140 m2 je se 
samostatnou garáží, 
pěknou zahradou 
a pozemkem o celk. 
výměře 322 m2. Půda 
k vestavbě, sklep. 
180549 cena: 1.500.000,- Kč

>

Pronájem obchodních prostor
112 m², v objektu Albert, Pražská 1764, 

Náchod
Tel.: 602 211 188, 

e-mail: bkb@bkb-praha.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

 Začátkem ledna letošního roku se 
v ulici Kostelecké na příjezdu do Nácho-
da ve směru od Červeného Kostelce ob-
jevilo zařízení, které nápadně připomíná 
v  minulosti zde umístěný radar. Město 
Náchod obratem vyzvalo majitele zaří-
zení - společnost CZECH RADAR, a. 
s. - k jeho odstranění, protože o instalaci 
nebyli představitelé města ani Policie ČR 
předem informováni. 

 Vlastník a  provozovatel zařízení 
s  názvem Tra�  pax, ve  své odpovědi 
na výzvu k odstranění uvedl, že se jed-
ná o  zařízení, jehož účelem je stacio-
nární měření a  dokumentace rychlosti 
motorových vozidel a  jako stavba byla 
povolena v  květnu roku 2009. Platnost 
tohoto rozhodnutí není nijak časově 
omezena, protože ve  smyslu zákona se 
jedná o  stavbu trvalou, nikoli dočas-
nou. Společnost CZECH RADAR, a.s., 
tedy v  současné době zařízení využívá 
ke sběru telematických dat a údajů pro 
svou podnikatelskou činnost. Dle sdě-
lení jejich zástupců je v rámci této "mě-
řící činnosti" plně zajištěna anonymita 
získaných dat. Zařízení zaznamenává 
pouze rychlost projíždějícího vozidla 
bez toho aniž by byla jakkoli zachycena 
podoba řidiče či SPZ vozidla.  (NA)

Radar měří rychlost, pokuty řidičům 
ale nehrozí

REXÍK - asi 8letý kříženec, 
černé srsti s bílou náprsenkou.  

Jsem hodný, nekon� iktní pejsek. 
Vhodný i ke starším lidem. 

Nejlépe do bytu. 
Dočasný můj  domov – 

Psí domov Lukavice u Rychnova 
nad Kněžnou, tel.: 608 524 973, 

utuleklukavice@seznam.cz    
www.psidomovlukavice.cz 

Hledám domov

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

POSLEDNÍ INFRASAUNY 
S PODLAHOVÝM TOPENÍM, 
PŘED VÝRAZNÝM 
ZDRAŽENÍM KVŮLI KURZU.
V&V Zahradní technika s.r.o.
Poděbradova  213, NÁCHOD
Tel.: 491 427 593, 775 052 065                 www.abczahrady.cz

Potápěčský klub Manta Náchod uspořádal oblíbe-
né kondiční zimní setkání, jehož dějištěm byl krytý 
bazén v Dobrušce. Jak vidno ze snímků, sešli se zde 
příznivci přístrojového i  nádechového potápění. 
A dáte – li potápěči do rukou i vhodný vodotěsný 
fotogra� cký přístroj, stane se z něho rychle i nadše-
ný podvodní  (nikoli podvodný – pozn. red.)  foto-
graf.   foto Mirek Brát

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

U nás se zbavíte 
přebytečných tuků

Žáci pátého ročníku ZŠ Komenského 
v Náchodě měli za úkol vytvořit učeb-
ní pomůcky.  Vybírat bylo možno ze 
dvou zadání: Prvním bylo  vytvoření 
společenské hry zaměřené na  zájme-
na. Druhým možným zadáním byla 
pomůcka na přírodovědu - lidské tělo. 
Z  prvního zadání vznikly například 
společenské hry - Dostihy a zájmena, 

Člověče nezlob se - zájmena, pexesa se 
zájmeny. Druhé zadání přineslo vytvo-
ření kvarteta postav ( se znázorněním 
opěrné soustavy, svalů, oběhové sou-
stavy atd.)  Spojením postav vznikla 
perfektní pomůcka na  přírodovědu. 
Učení nás baví! /redakčně kráceno/

žáci 5.C + Mgr. Petra Dočkalová, 
ZŠ Komenského, Náchod

Dopřáváme si radost z učení 

Již od druhé poloviny 90. let 20. století  funguje v lokalitě Křovice u Dobruš-
ky moderní skládka odpadů. V současnosti ji provozuje společnost   Marius 
Pedersen a.s.  Skládka u Dobrušky se specializuje na ukládání komunálních 
odpadů. Zkoumány – i prakticky realizovány jsou zde však i technologie, které 
řeší využití   tzv. skládkového plynu (vzniká vlivem biodegradačních procesů   
mezi určitými složkami odpadu). Skládkový plyn patří mezi škodlivé sklení-
kové plyny. Za přispění  vhodné technologie  může však být využitý i pro vý-
robu elektrické energie – a právě  to se v  Křovicích děje.  Foto ECHO

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

www.elkohotel.cz
Káva Julius Meinl Káva Julius Meinl 

+ domácí desert 49,- Kč+ domácí desert 49,- Kč


