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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 
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TISKÁRNY

BNBBNB

hlavní sponzoři hlavní mediální partneřisponzoři za podpory měst

Police nad Metují

Broumov

Náchod

Prodej a montáž
- okna (plastová, Alu.)

- vstupní dveře

- interiérové dveře

- žaluzie, rolety

- laminátové podlahy

- vinylové podlahy

- PVC, Marmoleum

- Koberce- Koberce

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz
www.domivo.cz

Předposlední lednovou sobotu se konal v  náchodském Déčku  VELKÝ  
POHÁDKOVÝ KARNEVAL. Po celou dobu akce si děti mohly zatancovat 
nebo zahrát zábavné hry. A masek, těch tu bylo požehnaně a byly opravdu 
parádní.  Foto Josef PEPA Voltr

 Zažít večer v roli hudební hvězdy - 
tedy zahrát si před narvaným sálem, 
vidět zákulisí slavné kapely a pak mít 
i autogramiádu. Takový zážitek umož-
ní jedné mladé a  neznámé skupině 
nebo umělci populární kapela Chi-
naski na  svém koncertě v  Náchodě. 
Hudebníci kolem zpěváka Michala 
Malátného se rozhodli, že na svém ak-
tuálním turné k albu Rock� eld nebu-
dou mít jednu předkapelu, ale naopak 
nechají v každém městě zahrát míst-
ní hudebníky, které si sami vyberou. 
Hlásit se mohou i  dvanáctiletí, co 

mlátí do kytar, nebo holky s harmo-
nikou, skupiny z  Náchodska a  okolí 
do 28. února. Ta, kterou Chinaski vy-
berou, si pak s nimi zahraje 14. dubna 
v Městském divadle Dr Josefa Čížka.
 Hudebníkům, kteří si chtějí 
ve  svém regionu s  Chinaski zahrát, 
bude stačit poslat YouTube odkaz 
na  video z  koncertu nebo zkušebny 
s  vlastním repertoárem na  adresu: 
predkapela.chinaski@gmail.com. 
Záběry mohou být i  amatérské. 
V mailu by měl být i název skupiny 
a stručné informace.

Chinaski hledají předkapelu pro svůj 
koncert v Náchodě  Město Hronov vypsalo zají-

mavou soutěž, která se vztahuje 
k  dokumentu Program rozvoje 
města Hronova pro období 2014 – 
2020. V kategorii návrhu loga pro 
tento dokument mohou soutěžit 
studenti středních a  základních 
škol. Hlavní cena je lákavá – tab-
let! Druhou kategorii (určena je 
pro občany Hronova)   je tvorba 
slovního motta, které by dokáza-
lo charakterizovat cíle zmíněné-
ho dokumentu. Bližší info získá-
te na  o� ciálním webu Hronova 
na adrese www.mestohronov.cz

Hronováci soutěží

 Již čtvrtým ročníkem zazáří v  Ná-
chodě „Hvězda Orientu -  soutěž ori-
entálních tanců -  tentokrát  o víken-
du 14. a  15.2. v  SVČ Déčko Náchod. 
Orientální tanec je údajně nejstarší 
tanec (5 až 10 tisíc let) na světě. Je to 
druh tanečního umění typický pro 
více kultur (od  Indie v  jihovýchodní 
Asii až po  Maroko a  Andalusii v  zá-
padním Středomoří). Diváci se mohou 
do  náchodského Déčka přijít podívat 
v  průběhu celého víkendu. V  neděli 
pro diváky bývá nejvíc atraktivní ka-
tegorie pro�  tanečnic, skupin a  tanec 
s rekvizitami (šavle, závoje, vějíře).  –r-

HVĚZDA ORIENTU 2015
   Zajímavou variantu příměstské-
ho sjezdového lyžování najdeme 
v Teplicích  nad Metují, konkrétně 
pak ve  zdejší městské části Kame-
nec. Stejnojmenný lyžařský areál 
zde nabízí sjezdovku půl kilometru 
dlouhou, možnost večerního lyžo-
vání, úpravu svahu rolbou i  vari-
antu umělého zasněžování.  Aktu-
ální informace můžete samozřejmě 
ověřit i na webové prezentaci areálu 
na adrese: www.skiarealkamenec.cz 

Skiareál Kamenec

 V  Konferenčním sále IC Brou-
movska se 26. února uskuteční 
konference s názvem Spolková čin-
nost  v Broumově. Součástí jednání 
bude i prezentace úspěšných spol-
kových projektů, které byly podpo-
řeny Městem Broumovem v  roce 
2014.

Podpora spolkové 
činnosti je název nové knížky, která jistě po-

těší všechny zájemce o historiogra� i 
měst a obcí Východních Čech. Pub-
likace je společným dílem autorské 
dvojice Monika Voleská – Antonín 
Kubíček. Zájemci si mohou knihu 
zakoupit na vícero místech. Jedním 
z nich je například pokladna Měst-
ského úřadu v Úpici. 

Osudy
města Úpice
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Tichá vzpomínka
Dne 12.února 2015 uplynul právě rok, 

kdy nás opustil pan Miloš Nehyba 
z penzionu Olga v České Skalici.

Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci stále vzpomínáme na 

pana Vladimíra 

Semeráka 

a paní Zdeňku 

Semerákovou.

Zarmoucená rodina

 Dlouholetý jednatel základní or-
ganizace Českého svazu chovatelů 
v  České Skalici Jiří Valtera ukončil 
na vlastní žádost činnost v této funk-

ci, kterou vykonával neuvěřitelných 
50 let od roku 1965 až do letošní zimy. 
„Je čas předat funkci někomu mlad-
šímu“, prohlásil Valtera, který nadále 

zůstává aktivním členem organizace. 
Svaz chovatelů mu děkuje za dlouho-
letou činnost a přejí mu do dalších let 
pevné zdraví a osobní spokojenost. 
 Na  radnici se ve  středu 4. února 
uskutečnilo setkání v  kanceláři sta-
rosty města Martina Staňka. Ten po-
děkoval Jiřímu Valterovi za jeho dlou-
holetou činnost a  neutuchající elán. 
Zároveň mu předal dárkový balíček 
a pamětní list.
Předseda českoskalické chovatelské 
organizace Jiří Horký připomněl, že 
funkce jednatele není vždy jednodu-
chá. Ocenil jeho přínos pro rozvoj 
tohoto spolku ve městě Boženy Něm-
cové. 
 Pro úplnost dodejme, že novým 
jednatelem ZO Českého svazu cho-
vatelů v České Skalici byl na výroční 
členské schůzi zvolen českoskalický 
rodák Miloš Valcl, toho času bytem 
v Zákraví u Dobrušky.
 Text a foto Jan Holý

Jiří Valtera po padesáti letech skončil ve funkci jednatele 
chovatelů

Město Červený Kostelec – stejně jako 
jiná města v  této době – si nechalo 
zpracovat strategický plán města. Práce 
na něm probíhaly v průběhu roku 2014 
a na základě občany vyplněných dotaz-
níků a dalších zdrojů ho zpracovala � r-
ma Východočeská rozvojová s.r.o. Ten-
to pro každé město zásadní dokument 
stručně řečeno analyzuje stav města 
a doporučuje, v jakých oblastech je tře-

ba vyvinout aktivitu – ať už investiční, 
komunikační, podpůrnou aj. Zpraco-
vatelská � rma představila strategický 
plán 14. ledna zastupitelům. Nyní měs-
to vytvoří odborné pracovní skupiny, 
které budou vymýšlet konkrétní návr-
hy, jak dané oblasti posílit, a  tyto pak 
město prezentuje občanům.  (red) 
 foto:  Tomáš Kábrt, 
 město Červený Kostelec

Červený Kostelec zná strategický plán 
svého rozvoje v letech 2014–2020 

 Objekt železničního nádraží v  No-
vém Městě nad Metují není jen zají-
mavou stavbou, ale i  místem, kde se 
v závěru 19. století narodil Karel Kla-
pálek, armádní generál a v době druhé 
světové války velitel československých 
zahraničních jednotek v  bojích u  se-
veroafrického Tobruku  i  východoslo-
venské  Dukly. Na jeho počest  je na fa-
sádě budovy umístěna pamětní deska.   
 Foto echo  

Na počest generála

Zleva: Jiří Horký, Jiří Valtera, Martin Staněk

Statistické šetření
 Český statistický úřad bude 
provádět v  termínu od  21. 2. 
do  15. 5. statistické šetření s  ná-
zvem: Životní podmínky 2015. 
Pokud patříte mezi 9 924 domác-
ností, které se šetření zúčastní, 
věřte, že všechno je jen náhoda  
a  vaši účast ve  výzkumu zajistil 
náhodný výběr počítačem.  

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dvougenerační rodinný dům před 
dokončením rozsáhlé modernizace 
v Červeném Kostelci. Nové rozvody 
elektřiny, vody i odpadu, nová plastová 
okna, vnitřní omítky, nová zateplená fasá-
da. Dispozice obou bytů je 3 kk.    

Cena: 1 990 000,- Kč

Hotel Valentýna  s restaurací a ubytováním na břehu přehrady Rozkoš .............................. 14 900 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 4 990 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Novostavba pensionu ve středu obce Orlické Záhoří, dvougaráž, lyžárna ............................. 3 950 000,- Kč

 V  sobotu 7. února 2015 proběhlo 
slavnostní otevření zrekonstruované 
tělocvičny TJ SOKOL Bezděkov nad 
Metují.  Tuto událost  zaštítil velmi 
vzácný host  -  hejtman Královéhradec-
kého kraje a senátor  za obvod Náchod 
- pan Lubomír Franc. Program sobot-
ního dopoledne byl zahájen ukázkou  
cvičení mladších a  starších žáků. Re-
konstrukce, která začala v březnu mi-
nulého roku, si vyžádala přibližně 700 
brigádnicky odpracovaných hodin. 
Cena stavebních materiálů a  odbor-
ných prací se vyšplhala na  40  000 Kč, 

částkou 20 000 Kč přispěl Královéhra-
decký kraj formou grantu. Opravená 
tělocvična bude sloužit ke  sportovní-
mu vyžití všem členům TJ. Obyvate-
lům obce je k dispozici například pro 
rodinné sportování. Tělocvičnu je také 
možné pronajmout  cizím subjektům, 
například sportovním kolektivům, re-
kreantům atd. Více informací o akcích 
a kontakty na vedení TJ  SOKOL  Bez-
děkov nad Metují najdete na stránkách 
www.bezdekov.org. 

Mgr. Zdeněk Borna, 
předseda TJ SOKOL 

Tělocvična byla slavnostně otevřena

Na  červencový svátek sv. Ja-
kuba byl v  minulosti z  oken 
novorenezanční zvonice 
v Hronově shazován  živý ko-
zel. Dole na něho čekal řezník  
a  pověrčivý dav, který věřil, 
že krev kozla má léčivou moc.  
Pokud by tento poněkud po-
hanský zvyk hronovských 
sousedů nezanikl již v  polo-
vině 19. století, jistě by nyní 
neušel pozornosti ochránců 
zvířat...  Foto echo  

 Město Červený Kostelec upozorňuje 
všechny své občany, že od 1. 4. 2015 bu-
dou prováděny stavební práce na budo-
vě zdravotního střediska. Jedná se o sa-
naci zdiva (pouze budova v horní části), 
kompletní výměna oken, dveří a zatep-
lení budovy. V návaznosti na tyto práce 
se opraví i  vnitřní komunikace okolo 
budovy.
 Provoz jednotlivých ordinací a kan-
celáří bude částečně omezen pouze 

v době výměny oken, a to na nezbytně 
nutnou dobu (bude projednáno s  jed-
notlivými nájemci a  v  rámci našich 
možností bude informována i  veřej-
nost). Složitější bude i parkování a do-
prava ve středisku a jeho okolí. Prosíme 
občany, aby respektovali omezení vjez-
du do areálu a neporušovali příkazy do-
časně umístěných značek, které budou 
v  průběhu realizace oprav postaveny 
na příslušná místa.  TK

Omezení provozu ve zdravotním středisku 

SÝRÁRNA A MLSÁRNA
EDUŠKA

Hrašeho ul. Náchod

Holandské sýry z kravského 

a kozího mléka

Zákusky  podle vlastní receptury

www.mlsarnaeduska.cz

O Zlatý erb
   Zlatý erb je ocenění, které je pra-
videlně udělováno krajskou samo-
správou městům a  obcím, které 
mají nejlepší virtuální prezentaci 
v  prostředí internetu. Do  nového 
ročníku soutěže se zapojil i  měs-
tys Nový Hrádek, který chce navíc 
usilovat o úspěch i v kategorii cena 
veřejnosti, kterou udělují laičtí ná-
vštěvníci webových prezentací. Jste 
– li novohrádečtí patrioti a  při-
znivci  webu městyse, neváhejte: 
www.novy-hradek.cz
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BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

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

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

VYSTUPTE Z ŘADY
STAŇTE SE ELITNÍM FINANČNÍM SPECIALISTOU

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE: DANIELA GEISLERA, TEL.: 605 771 627
SVÉ ŽIVOTOPISY PROSÍME ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI  DO 31. 3. 2015 NA ADRESU: DGEISLER@OBCHOD.RSTS.CZ.

NABÍZÍME

›  ZÁZEMÍ SILNÉ A TRADIČNÍ ZNAČKY
›  KOMPLEXNÍ ÚVODNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
›  FIXNÍ PŘÍJEM PO DOBU ZAPRACOVÁNÍ
›  PRAVIDELNOU PODPORU NADŘÍZENÉHO 
›  GARANCI PŘIDĚLENÍ KLIENTSKÉHO KMENE

ODESLÁNÍM CV UCHAZEČ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH
ÚDAJŮ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNOU A.S. DLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB.

POŽADUJEME

›  SŠ/VŠ VZDĚLÁNÍ
›  TRESTNÍ BEZÚHONNOST                                      
›  KOMUNIKATIVNOST
›   PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
›   PRAXE VE FINANČNÍM SEKTORU VÝHODOU

Nemáte u vás možnost rychlého internetu? Zkuste TooWay

Možná jste někde zaslechli sebe-
vědomou větu „Máme pokryto“, 
a pokud bydlíte mimo pokrytá 
území, možná jste si řekli: „A co 
já?“ Pokud je tomu tak, vězte, 
že existuje dostupná alternativa 
připojení k internetu prostřed-
nictvím nejmodernější satelitní 

technologie, konkrétně systému 
TooWay. Řešení, které dokáže spl-
nit požadavky a očekávání. A na 
rozdíl od jiných skutečně pokrývá 
100 % území České republiky, 
respektive celé Evropy.

Pro domácnosti i firmy
Vzhledem k celoevropskému 

pokrytí je možné se se systé-
mem TooWay setkat prakticky 
kdekoliv, počet uživatelů se 
neustále rozšiřuje. Jedná se 
o systém, který je využitelný 
jak pro firmy s rozsáhlejší-
mi sítěmi a velkým počtem 
uživatelů, tak i pro běžného 
koncového uživatele s připo-
jením jednoho, či menšího 
množství připojených po-
čítačů. Řada českých firem, 
jež má své pobočky nebo 
dočasná pracoviště v zahra-
ničí, využívá tento systém pro 

zabezpečení komunikace se 
svými pracovišti mimo území 
ČR především kvůli jedno-
duché dostupnosti, kvalitě 
služeb, ale i ceně, která je 
v porovnání s místními po-
skytovateli bezkonkurenční. 
Mezi uživatele tohoto systému 
je možné uvést např. složky 
integrovaného záchranného 
systému – hasičské záchranné 
sbory, ale např. i podpůrné 
technické týmy zabezpečující 
servis českým automobilovým 
nebo motocyklovým stájím 
a závodníkům při evropských 
závodech od Portugalska po 
Skandinávii. 

Ptáme se největšího a oficiál-
ního distributora služeb Too-
Way v ČR, kterým je společnost 
INTV, spol. s r.o.

Jaká je největší výhoda satelitního 
připojení?
Jedná se o službu, která je na-
prosto nezávislá na komunikač-
ní infrastruktuře. Jedinou pod-
mínkou pro dostupnost služby je 
zabezpečení výhledu na satelit 
v místě instalace satelitní anté-
ny. Oprávněně lze tedy tvrdit, že 

TooWay je systém s bezkonku-
renčně největší dostupností na 
území ČR. 

Co může systém TooWay nabíd-
nout?
Na základě předem definova-
ných požadavků nabízíme ně-
kterou z více jak 20 nabízených 
služeb s rychlostí připojení až 
22/6 Mbps (down/up). Rych-
lost připojení je u všech služeb 
stejná, rozdíly jsou definovány 
především měsíčním objemem 
dat, případně specifickými 
parametry. 

O jakou službu je největší zájem?
Základní, a nejčastěji prodávaná 
služba má k dispozici 10 GB dat/
měs., což je pro běžného uži-
vatele, který potřebuje internet 
pro přístup na webové stránky, 
elektronickou poštu a běžné 
stahování či odesílání souborů, 
hodnota naprosto postačují-
cí. Pro nejnáročnější uživatele 
internetu jsou v nabídce další 
programy včetně služby s neo-
mezeným objemem dat.

Jaký satelitní přijímač musím 
pořídit a za kolik?

Pro připojení k síti internet je 
nutné použít satelitní kom-
plet předurčený právě pro tuto 
službu, není tedy možné využít 
satelitní anténu a běžný satelit-
ní TV přijímač. Jeho cena bude 
záviset na aktuální promo akci 
poskytovatele v době podpisu 
smlouvy a především na tom, 
jakou službu si zákazník zvolí. 
Platí prostá úměra – čím vyšší 
zvolená služba, tím větší dotace 
na pořízení HW.

 �Obyvatelé měst a sídlišť si dávno zvykli na komfort vysokorychlostního při-
pojení k internetu a berou jej jako samozřejmost. Možná ale nevíte, že podobný 
komfort, tedy rychlý „broadband internet“ můžete mít i na tom nejodlehlej-
ším místě republiky, ať na kopci či v údolí. Tedy i tam, kam žádný z operátorů 
mobilních a jiných sítí dnes a ani v nejbližší budoucnosti, navzdory všem možným 
tvrzením, s největší pravděpodobností s dostatečnou kapacitou nedosáhne.

Stačí se zeptat
Pro ty, kteří musí řešit problém jak zabezpečit 
internetovou konektivitu v místech, kde jsou 
ostatní možnosti nedostupné, může být tento 
článek inspirací pro to, aby začal zjišťovat infor-
mace o této variantě zabezpečení připojení. 
Firma INTV, s. r. o., vám ráda zodpoví veškeré 
dotazy a poskytne profesionální rady a služby.
Naše společnost bude od 24. do 27. března 
2015 vystavovat na veletrhu AMPÉR 2015 na 
brněnském výstavišti, kde bude jeden satelitní 
komplet se službou TooWay zákazníkům k 
dispozici na otestování. Je tedy možné využít 
i tuto příležitost a seznámit se s alternativní 
možností připojení k síti internet blíže.
INTV, spol. s r.o. 
Jana Masaryka 252/6, Praha 2 
www.intv.cz;  intv@intv.cz  
+420 224 222 802

V  nedávné době se na  televizních 
obrazovkách opět objevila � lmová 
veselohra Hostinec U  Kamenného 
stolu, která se natáčela v létě 1947, 
mimo jiné, i v Solnici na Rychnov-
sku. Objekt, kde se tehdy � lmový 
štáb a  známí herci (Svatopluk Be-
neš, Rudolf Hrušínský a další) po-
hybovali, je hotelovým a gastrono-
mickým zařízením i v současnosti , 
které se k natáčení � lmu,  na mo-
tivy knihy Karla Poláčka,  hrdě 
hlásí pod jménem Hotel Zámeček 
– Hostinec u  Kamenného stolu   
i v těchto časech.  foto echo 



* 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, rá-
dia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, por-
celán, 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, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis.Kč mě-
síčně. TEL.: 777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  malo-
vání a  rekonstrukci, žehlení prádla, praní 
koberců a čištění sedacích souprav, čištění 
interiérů aut. TEL.: 737 564 496   

* Čivava - prodám dlouhosrstá a krátko-
srstá štěnátka. Jsou odčervená, očkovaná, 
mají čipy. Jen do  výborných podmínek. 
Tel. 603 206 743, 491 426 680

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

* Jsi také sama jako já? Hledáš přátelství, 
lásku a  něhu. Pokud máš zájem ozvi se 
prosím, je mně 31/184. Okolí Hronova, 
Náchoda a  Police n.M. Jen vážně, moc 
mně chybíš. Mobil 731 882 455

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v klidné části Nového Města n.M. Dům je 
zateplen, zaveden internet, plastová okna, 
výtah. Nájemné 3600,- + energie. Kauce 
15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 
s  balkonem 77 m2 v  Náchodě na  Brance. 
Volný ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 55 m2 v  zrekonstruova-
ném domě na náměstí v Náchodě. Nájem 
4500,-Kč + služby. TEL.:733 735 709
* Prodám DB 2+1 58,35 m2, 1.podlaží, 
Koubovka 879, Červený Kostelec. Cena 
dohodou. TEL.: 601 563 687
* Prodám pěkný slunný DB 1+1 v Červe-
ném Kostelci. TEL.:608 270 793
* Pronajmu byt 3+1 93 m2 v  přízemí se 
zahradou v  Novém Městě n.M. Fran-
tišek. Nájem 6500,-Kč + energie. Kauce 
dvouměs.nájem. Volný od  1.3.15.TEL.: 
606 773 111
* Prodám byt v  OV 3+1, výměra 82 má 
v  Náchodě Bělovsi, po  rekonstrukci ku-
chyň, nové podlahové krytiny, dřevěná eu-
rookna. Velká lodžie.Tel. 774 311 404 , RK 
nevolat. Cena:1 100 000,-Kč
* Prodám byt 3+1 v  OV, výměra 70 
má v  Nahořanech, po  rekonstrukci, 
balkon, zděná koupelna s  vanou. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 949 000,- 
Kč
* Prodám byt DV 1+kk, výměra 28 má 
v  Náchodě, plastová okna, velká oprave-
ná lodžie, opravený kuchyňský kout. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 420 000,- Kč
* Koupím byt 2+1,nebo 3+1 v OV v Ná-
chodě, Plhov, Běloves,Pražská,centrum,-
Nové Město nad Metují .U  nemocnice 
ne!!Balkon+výtah podmínkou. Byt v pří-
zemí může být bez výtahu. Do  950  000 
kč.Platba v  hotovosti. Tel 723  183  823 
email.vetrnikova.eva@seznam.cz
* BYT v Náchodě (dlouhodobý proná-
jem) - 2+1, 78 m2, 1. patro, blízko cen-
tra, slunný, cihlový, udržovaný, plast. 
okna, balkon, sklep, parking. Měs. nájem 
4500 Kč + energie a služby. Běžná kauce. 
Ihned volný. Tel. 777 658 308 RK nevolat.
* Pronajmu byt 4+1 v obci Horní Ryb-
níky. Pěkný, slunný, částečně zařízený. 
Kuch. linka s myčkou, plast. okna. Nájem 
5.500,- Volný od 1. 3. Tel. 776 727 427
* Prodám byt v družstevním vlastnictví 
ve správě SBD Náchod, byt 4+1 ve 4. pa-
tře, nová koupelna (sprchový kout). Byt 
je vyklizený prázdný připraven k prode-
ji. Náchod, Plhov, Příkopy 1118. Infor-
mace a cena na tel. 607 185 664
* Prodám, pronajmu byt v  Náchodě 
na  Brance 2+1 v  OV, 40m2, 1NP, sklep, 
kolárna, volný od začátku dubna, RK ne-
volat. TEL.: 776 730 849
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁR-
KOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt 43 m2 je 
po  rekonstrukci, cena 3.600,- +inkaso 
(1.800,-), kauce nutná. Tel. 602 133 173 
Email: renestarkov@seznam.cz
* Prodej udržovaného družstevního 
bytu 3+1 v  Náchodě, Pražská - druhé 
patro. Dispozice: vstupní chodba, kou-
pelna, WC, kuchyň s  balkonem a  ko-
morou, obývací pokoj, ložnice a  dět-
ský pokoj. Byt má nová plastová okna, 
stoupačky a  zrekonstruovaný balkon. 
Součástí je sklep. Občanská vybavenost 
v těsné blízkosti. Cena 890 000,-Kč. Kon-
takt tel. 736 430 580 po 19h.
* Prodám byt 3+1 v družstevním vlast-
nictví v  panelovém domě v  Hrono-
vě. Obytná plocha 72 m2, velmi pěkná 
dispozice bytu, výhodná poloha, nová 
plastová okna, nové stoupačky a  výtah. 
Nutná rekonstrukce sociálního zařízení. 
Kontakt 725 398 855
* Prodám slunný DB 3+1 na  Brance 
v  Náchodě, 4.patro, nová okna, plyn 
kotel, garáž. Volný v  létě 2015. Tel.: 
491 421 643 (večer)

* Koupím lesní pozemky na  Náchodsku 
a Rychnovsku. TEL.: 776 327 208

* Pronajmeme nebytové prostory 55 m2, 
vhodné jako kancelář, v  zrekonstruova-
ném domě na náměstí v Náchodě. Nájem 
4500,-Kč + služby. TEL.: 733 735 709
* 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.
* PRONAJMU OBCHOD NA  PĚŠÍ 
ZÓNĚ V  NÁCHODĚ, PALACKÉHO 
27 (KAMENICE) 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, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,-
KANCELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUT-
NOVĚ 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 Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fitcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám kočárek Casualplay S4 tiati-
nium + 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 dí-
těti. Cena 5000,-Kč. Náchod a  okolí. Tel.: 
776 629 080
* Prodám robotický vysavač IVO Clean-
Mate 365. K vidění na https://www.youtu-
be.com/watch?v=jvIe7d6umxU Nevyužitý. 
Cena 1000 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

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

* Pšenici - 400,- Kč /q, oves - 400,-Kč/q 
našrotovat + 50 Kč, červená řepa 5,-Kč/
kg, pytle výměnou nebo 20 Kč. Kocou-
rek, Slavětín. Tel.: 732  381  524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz

* PRODÁM velkou pánskou kabelu - 
pravá kůže (Marlboro) - uzamykatel-
ná, nepoužitá 3000,-Kč, menší krosové 
kolo - nepoužívané (nevhodný dárek) 
5000,-Kč, starší, zachovalý ,plně funkč-
ní masážní stroj - výkonný 1000,-Kč, 
automatickou domácí pekárnu Profes-
sor DP 02 - málo používaná 1000,-Kč, 
potápěčský žaket vel.S - nepoužívaný 
5000,-Kč. Vše možno poslat na  fo-
tografii mailem. Sleva možná.TEL.: 
606 452 440

* Leica, Contax, Zeiss Ikon aj. koupím, 
vyšší cena v  případě pěkného stavu není 
překážkou. TEL.: 604 72 36 77
* Koupím do své sbírky pivní etikety, tác-
ky, staré pivní láhve, staré hračky, stereo-
kotoučky, vláčky, LP - desky, staré pohled-
nice 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

* Prodám byt 1+1 na sídlišti Větrník 
v  Červeném Kostelci, 5 patro krásný 
výhled. Cena dohodou. V případě zá-
jmu volejte 739 316 398

* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchodě Bě-
lovsi. TEL.: 605 57 15 95, 608 97 69 56
* Pronajmeme byt 3+1 94 m2 v  OV 
v  centru Náchoda. TEL.: 777  29  29  40, 
608 976 956
* 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 - vo-
lat v prac. dny 8-16 hod.
* Pronajmeme DB 1+kk ve  4.patře byt.
domu v  Novém Městě n.M. - Male-
cí. Nájemné 2500,-Kč + inkaso. TEL.: 
776 224 358 - volat v prac. dny 8-16 hod.
* Prodám DB 2+1 s balkonem na sídlišti 
u nemocnice v Náchodě, výhled na Bražec, 
cena 690.000 Kč. Tel. 608 976 956
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 
ve  2.patře zděného bytového domu po-
blíž centra v NA. Prostorný byt po  vý-
měně 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 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. pod-
laží. Cena minimálního měsíčního ná-
jemného je Kč 3,5 tisíce bez služeb. Bližší 
informace na telefonu 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Jaroměř, 
Smetanova 718, 1. podlaží, cena Kč 690 ti-
síc. Telefon 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 v  Ja-
roměř , Smetanova 718, 1. podlaží. Mini-
mální nájemné 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 okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* 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.

* PRODÁM LUKR.POZEMEK V  NÁ-
CHODĚ POD ZÁMKEM. TEL.: 
608 771 515
* Prodám chatu se zahradou v  osadě 
Port Artur v Hronově. Tel. 732 819 936
* Pronajmu garáž 25 m2 v ul. El. Krás-
nohorské v  NA  naproti Benzině. Elekt-
řina zavedena. 1000 Kč /měs. TEL.:608 
888 141
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod - Bran-
ka, jedná se o  dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, 
dílna , sklep, zahrada s pergolou. Cena do-
hodou. TEL.: 737 41 66 24, 603 75 36 38
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE VEL-
KÉM POŘÍČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, 
PŮDNÍ PROSTORY, PLYN, KANALI-
ZACE, PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI 
- IHNED K  BYDLENÍ BEZ DALŠÍCH 
INVESTIC. CENA: 1.790.000,-KČ, TEL.: 
777 302 483
* Prodám slunný rovinatý stav. pozemek 
2587 m2, Červ.Kostelec - Lipky. Inž.sítě 
na hranici pozemku. suok@seznam.cz
* Prodám stavební pozemek ve  Zlíči, 
voda a el. na pozemku, ostatní na hranici, 
leží v centru obce a je oplocený. 850,-Kč /
m2. Tel. 721 170 313
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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 

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.

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

Bližší informace na 
tel. č. 737 229 181

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

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

Obsluha galvanických linek do ne-
přetržitého provozu, ukončené 

středoškolské vzdělání výučním listem 
podmínkou, práce vhodná pro muže

Obsluha poloautomatické montážní 
linky do jedno až dvousměnného 
provozu, ukončené středoškolské 

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

Kurz INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ 
pro děti & PŘÍMÉHO

VNÍMÁNÍ pro dospělé proběhne 
podle metody Marka

Komissarova od 8. – 12. 4. 2015 
v Úpici v hotelu Beránek.

Bližší informace na 
tel: 732 90 51 13 nebo na emailu

katkamasaze@atlas.cz

CHLAPSKÁ PRÁCE
Drobné i větší opravy a úpravy 

vašich bytů, domů, zahrad
777 057 875
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Město Police nad Metují
 vyhlašuje výběrové řízení 

na provozovatele Divadel-
ního klubu v Kolárově diva-
dle. Písemné nabídky přijímá-
me na podatelně MěÚ Police 

nad Metují do 27. 2. 2015. 

Bližší informace 
na tel. 491 509 997 

a www.meu-police.cz.

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU
Tel. 604 415 689

Hledáme pracovníky.
Firma Urbanic Haus s.r.o. reali-
zující dřevostavby na Náchod-

sku, přijme pracovníky na pozici 
sádrokartonář, tesař, zedník. Vy-
učení a praxe v oboru výhodou.

Kontakt: 737 786 812
www.urbanic-haus.cz

email: Info@urbanic-haus.cz

PRODÁM
Škoda 1000 MB

pojízdná, garážovaná
r.v. 1969

tel.: 723 660 339

nemoVIToSTI

neByToVÉ ProSTory

ProDÁm

KouPÍm

DomÁcÍ mAzlÍČcI

AuTo - moTo
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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.

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

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 fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 3. 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 

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.

Zámek Nové Město nad Metují
Od 1. května 2015 nabízíme 

na zámku v Novém Městě nad 
Metují na stálý 

pracovní poměr místo 

ÚDRŽBÁŘ /
 TOPIČ

Zájemci  o tuto pracovní pozici 
kontaktujte pro více

 informací správce zámku 
p. Ondřeje Daňka  

na tel.: 608 113 713 nebo 
na mailu: zamek@zameknm.cz

Cenová nabídka zdarma
Tel.: 605 435 350

www.strechynachodsko.cz 

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

 V  pondělí 16. února 2015 se 
od 16.30 hodin uskuteční v přednáš-
kovém sále městského divadla Dr. J. 
Čížka další jednání Zastupitelstva 
města Náchoda. Jednání zastupitel-
stva města je vždy veřejné, občané 
mohou jeho průběh již několik let 
v  Náchodě sledovat také prostřed-
nictvím internetu na  webových 
stránkách www.mestonachod.cz.
Nechybí ani videoarchiv záznamů 
z  jednání - http://www.mestona-
chod.cz/mesto-nachod/zastupitel-
stvo/video-archiv/.
 Z  podnětu některých náchod-
ských zastupitelů vzešla nově také 
myšlenka zveřejnění podkladů pro 
jednání zastupitelstva, o nichž za-
stupitelé budou rozhodovat. 
 Veškeré podklady pro jednání 
jsou zastupitelům doručovány po-
dle jednacího řádu vždy 10 dní 
před konáním zastupitelstva (dle 
zákona o  obcích nejpozději 7 
dní). Nově se s  nimi budou mo-
ci nyní seznámit i  občané na  in-
ternetových stránkách města 
Náchoda v  sekci "Zastupitelstvo" - 
http://www.mestonachod.cz/mesto-
-nachod/zastupitelstvo/podklady.asp.

"Musím říci, že je to velmi dobrá 
myšlenka. V  dnešní době je stále 
co zlepšovat v komunikaci s obča-
ny, snažit se vzbudit jejich zájem 
o  dění ve  městě. Každý má po-
dle mě právo na informace o tom, 
jak město hospodaří, jak funguje 
a k  tomu jednoznačně patří i ma-
teriály, které slouží nám voleným 
zástupcům k  rozhodování. Na  zá-
kladě těchto podkladů mnohdy 
rozhodujeme o zdánlivě banálních 
úkonech a  někdy naopak o  zcela 
zásadním osudu města. Názory 
občanů jsou důležitým podnětem 
pro naši každodenní práci", uvedl 
místostarosta Tomáš Šubert.
 
 Materiály jsou anonymizovány 
v  souladu s  ochranou osobních 
údajů. Již dnes si můžete na měst-
ském webu prohlédnout podklady 
pro nejbližší jednání zastupitel-
stva (16. února 2015), které ob-
sahují nejen návrhy na  usnesení 
k  projednávaným úkonům, ale 
veškeré důvodové zprávy a  ne-
zbytné přílohy (smlouvy, žádosti, 
fotodokumentaci, atd.). 
 NA

Podklady pro jednání náchodských 
zastupitelů nově na internetu  

 Se stavbou bývalého klášterního kostela v Polici nad Metují se započalo 
již ve 13. století. Vzhledem k  této dataci se jedná o příklad architektury, 
která byla mostem mezi starším románským a novějším gotickým slohem, 
který k nám přicházel ze západní Evropy. V cenném  portálu, který patří 
k dochovaným nejstarším částem stavby  (viz. detail na druhém snímku), 
tak objevíme například i prvky francouzské gotiky, která si libovala v pre-
cizních rostlinných ornamentech .  Foto Mirek Brát

Okénko 
energetického 
poradce 79. 

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)

Jarní výstava
Český svaz chovatelů v České Skalici 
pořádá ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2015 

Jarní výstavu králíků, holubů a drůbeže 
v chovatelském areálu v Jiráskově ulici 
v České Skalici. Otevřeno je v sobotu 

od 8 do 16 hodin 
a v neděli od 8 do 11 hodin.

Jiří Horký, předseda ZO 
českého svazu chovatelů v České Skalici.

- Montáž všech druhů krytin
- Pokrývačské, klempířské 

a tesařské práce
- Opravy a renovace
 eternitových střech

- Montáž střešních oken
- Nátěry žlabů a plechových střech

- Opravy a stavby komínů
- Výškové práce pomocí 

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

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

Náchod
Tel.: 602 211 188, 

e-mail: bkb@bkb-praha.cz

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 v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

Točíme náchodský Hron 10°
 a nealkoholické pivo Primátor.

www.elkohotel.cz

Hledám domov: BERTIČKA - jsem asi 
4letá psí dáma. Jsem moc hodná, milá, 
přítulná. Nemám za sebou nic hezkého. 
Do útulku jsem se dostala březí, asi se 

mně  někdo v tomto stavu zbavil. Přesto 
na lidi jsem nezanevřela, naopak. Mám 
ráda procházky, ty si moc užívám. Jsem 

kastrovaná.  Nejvíce by se mi líbilo v bytě, 
ležení na gauči mi jde skvěle :-) 

Městský útulek Broumov, 
tel: 721 543 498

„Dopravní řešení přímo ovlivňují kvalitu života v  konkrétním regionu“, 
zdůrazňuje Jan Birke. 

Dopravní řešení v zájmu státu i samospráv

„Historie českých dálnic – to jsou hodně  
často stránky plné smutného čtení. Nejde 
jen o  problematiku zvlněné dálnice D47, 
ale četné závady provázejí i aktuální živo-
topisy dálničních tahů D1, D3,D8“, říká 
Jan Birke, poslanec PS PČR a starosta  Ná-
choda. Dodejme k  jeho slovům, že vady 
na dálnici D47 iniciovaly i vytvoření spe-
ciální sněmovní komise, které se tímto té-
matem začne v nejbližší době aktivně zao-

bírat. Jan Birke, který je zároveň odborným 
mluvčím ČSSD pro oblast dopravy, je kan-
didátem na  předsedu této komise. Vady 
na dálnici D47 byly zjištěny již v roce 2011, 
kdy byly provedeny kontrolní vrty na kon-
krétních úsecích v celkové délce 9 kilome-
trů. Od této doby probíhá spor Ředitelství 

odpověď na otázku, kdo může za to, že se 
nová dálnice vlní, hrozí sesuv opěrných zdí 
a v pořádku není ani poddimenzovaná nos-
nost mostů. „ Pro mě jako  poslance, který 
je zároveň i  starostou okresního města, je 
důležité, aby v  problematice dopravních 
řešení stát vždy spolupracoval a maximál-
ně komunikoval se samosprávami všech 
úrovní, od  krajských až po  samosprávy 

jednotlivých měst a obcí. Toto propojení je 
velmi důležité i v následných vazbách mezi 
krajskou samosprávou a  institutem zastu-
pitelské demokracie na  nižších úrovních. 
Řešení silniční dopravy sjednocuje stejný 
zájem – aby vše, od dálnic po okresky, tvo-
řilo funkční systém zlepšující život v dané 
lokalitě pro všechny občany. To je moje 
krédo, jehož platnost si v  Náchodě opět 
ověříme už v  březnu t.r., kdy město čeká 
rekonstrukce silničního průtahu městem, 
zejména pak zdejších kruhových křižova-
tek“, vysvětluje Jan Birke.

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

KOMUNIKACE S OBČANY

OD DÁLNIC PO OKRESKY

silnic a dálnic se stavební � rmou Eurovia 
o stanovení odpovědnosti za zjištěné vady. 
Poslanecká komise by tak měla dát jasnější 

Průjezd Náchodem tak, jak jej zachycuje jedna z  webových kamer na  tamní 
Pražské ulici.

Hyundai i30

Vyvinut v Německu, vyroben v Česku.
Nenechte si ujít limitovanou nabídku i30 ve verzi kombi s bohatou výbavou, která platí jen do vyprodání zásob.

Vyberte si vůz, který se stal vzorem. Hyundai i30 je víc než skvělý rodinný vůz. Nabízí špičkovou 
kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení, vynikající jízdní vlastnosti, úsporný provoz 
i maximální bezpečí. Přehlédnout nelze zavazadlový prostor o objemu až 1642 litrů, bohatou výbavu 
včetně klimatizace, LED denních světel, 6 airbagů nebo 6stupňovou převodovku. Navíc díky Hyundai 
pojištění nyní získáte na 1 rok zdarma službu SafeLine, která v případech nehody vozu bleskově 
informuje dispečink a postará se o vaše bezpečí. Přesvědčte se o výjimečných kvalitách Hyundai i30 
u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Kombinovaná spotřeba: Hyundai i30 3,7-6,9 l/100 km, emise CO2 97-162 g/km.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai do vyprodání zásob. Fotografie je pouze ilustrační.  
Telematická asistence SafeLine na rok zdarma je nabízena ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou.

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Hyundai i30

Vyvinut v Německu, vyroben v Česku.
Nenechte si ujít limitovanou nabídku i30 ve verzi kombi s bohatou výbavou, která platí jen do vyprodání zásob.

Vyberte si vůz, který se stal vzorem. Hyundai i30 je víc než skvělý rodinný vůz. Nabízí špičkovou 
kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení, vynikající jízdní vlastnosti, úsporný provoz 
i maximální bezpečí. Přehlédnout nelze zavazadlový prostor o objemu až 1642 litrů, bohatou výbavu 
včetně klimatizace, LED denních světel, 6 airbagů nebo 6stupňovou převodovku. Navíc díky Hyundai 
pojištění nyní získáte na 1 rok zdarma službu SafeLine, která v případech nehody vozu bleskově 
informuje dispečink a postará se o vaše bezpečí. Přesvědčte se o výjimečných kvalitách Hyundai i30 
u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Kombinovaná spotřeba: Hyundai i30 3,7-6,9 l/100 km, emise CO2 97-162 g/km.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai do vyprodání zásob. Fotografie je pouze ilustrační.  
Telematická asistence SafeLine na rok zdarma je nabízena ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou.

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

BOS auto 
Trutnov, Na Besedě 97            Náchod, Běloveská 316
tel.: 499 819 054                     tel.: 491 431 745

www.bosauto.cz 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA


