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Příští Echo vychází 13. března 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1649 - písemná zmínka 

o hostinci v Broumově 

            
           (

nyní Hotel Praha)

Internet od O2 teď může být
doma i na vaší adrese
Teď je dostupný už pro 3 950 000 domácností.
Přesvědčte se i vy a vyhrávejte telefony

 každý den.

Pro více informací navštivte  
naši O2 Prodejnu v Náchodě, 
Palackého 20.

www.o2.cz

aždý den.

e 
ě, 

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

U nás se nekouří!!!

9. 2. 2015 se staly 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.)

Hasičský bál
v místním pohostinství 
ve Vysokově se 
v sobotu 14. 3. 2015 
uskuteční oblíbený 
hasičský bál od 20:00. 
K tanci a poslechu 
zahraje skupina 
Andante. 
Chybět nebude 
samozřejmě bohatá tombola.

V roli lektorů 
 Dobrovolní hasiči z  České Skalice 
se proměňují v  odborné lektory, kteří 
chtějí své spoluobčany naučit zákla-
dy první pomoci. Kurz první pomoci 
pro veřejnost - pořádaný JSDH Česká 
Skalice se uskuteční 14. března.  Vstup 
na kurz je zdarma.   

Memoriál
 Sportcentrum Teplice nad Metují je 
pořadatelem tenisového turnaje čtyř-
her: Memoriál Josky Prouzy (14. března 
2015) . Jedná se o turnaj čtyřher 100 +. 
Co ono 100 + znamená? Nic jiného, než 
že součet věku dvojice hráčů jednoho 
týmu musí být minimálně 100 let. 

 Závodní den začíná od 7,30  - re-
gistrací závodníků (volný trénink), 
od 9,00 probíhají rozjížďky. Finálo-
vé jízdy, které jsou pro diváky nejza-
jímavější probíhají od 13:00 – 15:00. 
Vstup pro diváky ZDARMA. Vstup 
pro závodníky 300,-Kč, Junioři 
(do 12let) 200,-Kč.

 Velmi rádi mezi námi přivítáme 
nové závodníky, kterým v začátcích 
ochotně poradíme a pomůžeme.

Více informací  získáte na 
www.rccerncice.websnadno.cz, 
tel. 777 781 183, 602 138 397, 

info@remix.cz 

 Foto: Tomáš Andrejs  
 www.tomiandrejs.blogspot.cz

Zveme Vás na 

TRADIČNÍ ZIMNÍ ZÁVODY RC AUT 

V MĚŘÍTKU 1:10 ELEKTRO NA PARKETÁCH, 
které se uskuteční v tělocvičně v Černčicích 

ve dnech 8. března a 5.dubna 2015.

SKLENÍKY
• Kvalitní 
• Servis 
• Náhradní díly 
• LEVNÉ CENY

Komůrkové desky, Makrolon, Plexisklo, 
Stříšky. Bodové obloukové světlíky.

www.BENOCZ.cz. U vlakového Nádraží 581, Hronov 
Tel 777 200 866, 777 200 452, info@benocz.cz 

ZÁRUKA 
10 LET
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VZPOMÍNKA
  26. února uplynulo smutných 9 let od odchodu našeho 

milovaného dědečka, tatínka, bratra 

pana Václava Šubrta 
z Náchoda Staré Město.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 11. března 2015 uplynou 2 smutné roky, kdy nám, 
v pouhých 36ti letech, navždy odešel syn, vnuk, bratr, 

strýc a kamarád,  

pan Bohuslav Vlach z Rokytníka.
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Táta Bohouš, babička Páslerová 
a sestra Jája s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
   Dne 26. 2. 2015 jsme vzpomněli již první smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, 

pan Josef Poláček.

         Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

     Manželka Jiřina, dcera Jiřina s rodinou, 
vnoučata s rodinami a pravnoučátka

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v centru Náchoda, 
vlastní parkovací místa a garáže. Kon-
strukce 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

Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Hotel Valentýna  s restaurací a ubytováním na břehu přehrady Rozkoš .............................. 14 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
Novostavba pensionu ve středu obce Orlické Záhoří, dvougaráž, lyžárna ............................. 3 950 000,- Kč
Rodinný dům se dvěma patry v Opočně u náměstí, 6 místností, podkrovní byt...................... 1 950 000,- Kč

PŘIJMU AKTIVNÍHO,
ZODPOVĚDNÉHO SENIORA

pro obsluhu parkoviště 
v Náchodě

na cca 3-4 hod. denně, 
50,- Kč/hod.

TEL. 602 145 222

Škola má moderní cvičnou kuchyni
 V  úterý 24. února se ve  Střední 
škole hotelnictví a  společného stra-
vování Teplice nad Metují konalo 
slavnostní otevření nové cvičné ku-
chyně, která bude sloužit pro praktic-
kou výuku mladých kuchařů. Nová 
cvičná kuchyně vznikla rekonstrukcí 
té staré a  nevyhovující. „První žáci 
si moderní prostory vyzkouší už 
v  březnu při praktických cvičeních. 
Každé pracovní místo má svůj spo-
rák, pracovní desku, dřez plus drobné 
kuchyňské vybavení. Dále zde jsou 
nové mikrovlnky, roboty, nářezový 
stroj, konvektomat, chladící skříně, 
poloprofesionální myčka nebo třeba 
moderní vzduchotechnika,“ popisuje 
gastronomické pracoviště ředitelka 
školy Petra Jansová.  (kp)

Ozdravný pobyt na horách
Týden, na který se mnozí žáci z prv-
ního stupně ZŠ T.G. Masaryka v Ná-
chodě těšili. Ve  dnech 14. – 21.2. 
2015 někteří žáci z prvního a pár dětí 
z  druhého stupně vyměnili školní 
lavice za sjezdovku. Kromě osvojení 

základních lyžařských dovedností si 
děti odvážely domů i krásné zážitky 
ze zábavného programu. Nechybě-
ly ani vycházky po  malebném okolí 
Jizerských hor. Již nyní se těšíme 
na příští rok.   Mgr. Ivana Maršíková

Tvořivé a vzdělávací soboty pro děti a rodiče
• 7.3. od 15.00 – Beseda s psycholožkou  
   PhDr. Marií Kulhánkovou
• 14.3. od 15.00 – Origami pro školáky 
   i dospěláky s Terezou Vlachovou
• 21.3. od  15.00  - Velikonoční tvoření 
   nejen pro děti s Janou Komárkovou
• 28.3. od 15.00 – Dřevohrátky s Adélou 
   Bartošovou  - „škola hrou pro celou rodinu“

Více na www.rozesmatedecko.cz/akce-brezen

           Rozesmatedecko

Dvě party

Stejné nadšení

V únoru žáci Základní školy speciální 
(ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě) vyrazi-
li za poznáním na výstavu  ,,Play Brou-
movsko“. V  areálu se všichni mohli 
volně pohybovat  spletitým labyrintem, 
který odděluje jednotlivé umělecké ob-
jekty a vyzkoušet si mnoho zajímavých  
i  netradičních herních hnízd.  (red)

Poslední možnost navštívit interaktiv-
ní výstavu Play Broumovsko využily 
děti z 5. C Základní školy Komenské-
ho v Náchodě v pátek 27. února.

Soupeři se nestačili divit
V  dalších kolech Východočeské ligy 
basketbalistů se tým TJ SPŠ stavební 
Náchod představil na  palubovkách 
soupeřů. Nejprve v sobotu 28.2. v Tur-
nově, jehož borci v loňské sezoně hráli 
II.ligu. Již od  1.min. základní pětka 
ve  složení Prouza, Tondr, Sarpong, 
Čermák a Vaněček na palubovce do-
minovala a  domácí hráči se nestačili 
divit, jak skóre narůstá v jejich nepro-

spěch. V dalším průběhu se na hřiště 
dostali i další hráči, kteří podali také 
výborný výkon a konečný stav  je 92:51 
pro Náchod. V neděli 1.3. jeli náchod-
ští do  Hořic.  Nastoupili se stejnou 
sestavou jako v  Turnově a  1.čtvrtina 
skončila 16:16.  Poté přidali, střídali 
všech 10 hráčů a nakonec po skvělém 
výkonu i zde zvítězili 96:63. V dalších 
kolech přivítají Náchoďáci na domácí 

palubovce na  stavebce v  sobotu 7.3. 
od  16h Českou Třebovou a  v  neděli 
8.3. od 11:15h Svitavy. Přijďte podpo-
řit baskeťáky v  posledních domácích 
zápasech základní části Východočeské 
ligy. Stále probíhá nábor malých spor-
tovců chlapci a  dívky od  roku nar. 
2009 a  starší vždy v  pondělí od  15h 
a v pátek od 16h v hale na stavebce. 
 předseda oddílu PROUZA PAVEL

Kryté lávky a mosty jsou  příkladem řemeslného umu našich předků. Nebyly to 
jen stavby umožňující překonání vodního toku suchou nohou, ale v případě ne-
přízně počasí mohly poskytnout úkryt lidem i hospodářským zvířatům. V sou-
sedním trutnovském okrese takový krytý most  najdete v  Suchovršicích mezi 
Úpicí a  Trutnovem. Pochází z  roku 1922 a  z  hlediska precizního technického 
popisu se jedná o tzv. krytý most zdvojeného věšadlového typu.  foto echo 

Zimní 

Broumovsko
 Vzdělávací a  kulturní centrum 
Klášter Broumov nabízí nový  pro-
gram pro děti. Jedná se o  projekt 
s  názvem „Zimní Broumovsko 
skrytou kamerou“. Vzdělávací pro-
gram trvá 2-3 hodiny a je určen žá-
kům základních škol.

Koncepce 

rozvoje Úpice
 Města při plánování svého roz-
voje většinou pracují s  dlouhodo-
bými koncepcemi. Výjimkou není 
ani město Úpice, které nyní postu-
puje podle plánu limitovaného ro-
kem 2016. Z toho důvodu se úpičtí 
rozhodli vyvolat širokou diskuzi, 
v jejímž závěru bude aktualizovaný 
rozvojový plán, jenž  bude  platit až 
do roku L.P.2020.
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Cenová nabídka zdarma

Tel.: 605 435 350

www.strechynachodsko.cz 

- 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

 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

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.

Výrobce zdravotnických lehátek 
přijme:

1) Vyučeného zámečníka,
 montáž, servis a rozvoz lehátek

2) Konstruktér, 
mzda 20 000 až 30 000Kč. 

Práce v AutoCAD nebo Solid edge.

U obou profesí požadujeme 
poslední 2 roky práce v oboru.

Životopisy zasílejte na:
 zamestnani@rousek.eu

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

      

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

* Lakování vypalovanými plasty 
– práškovou technologií

* Kvalita zajištěna před úpravou zinečnatým 
nebo železitým fosfátem

Hotel HOLZBECHER 
ve Zlíči
přijme

KUCHAŘE/KU
Info na tel. 777 225 812

PRONAJMU 
VÝHODNĚ OBCHOD  
- cca 40 m2 v Náchodě 
naproti Kinu Vesmír

Tel.: 603 194 192

Hypotéky,
úvěry na bydlení 
s úrokem 1,99%,
půjčky na cokoliv,

pojištění
Tel: 776 333 292

Nový Elton a.s. 
v Novém Městě nad Metují 

přijme:

Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu, ukončené středo-

školské vzdělání výučním listem podmínkou, 

práce vhodná pro muže

Obsluha poloautomatické 
montážní linky

do jedno až dvousměnného provozu, ukon-

čené 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

Zavedená a prosperující fi rma 
přijme na pracoviště v České Skalici

ÚČETNÍ

Životopisy zasílejte na e-mail: juzova@vodacz.com 

Podmínka: znalost podvojného účetnictví
(znalost programu Helios a praxe vítána) 

Požadujeme: zodpovědnost, spolehlivost
Nabízíme: zázemí zavedené fi rmy, zajímavé fi nanční ohodnocení

Hotel HOLZBECHER 
Vás srdečně zve na

JARNÍ HODY ve Zlíči

13.-15. 3. DRŮBEŽÍ HODY
husa, krůta, kachna, kuře

20.-22. 3. VEPŘOVÉ HODY
jitrnice, jelita, kroupy, ovar 
28.-29. 3. ZVĚŘINOVÉ 

HODY
jelen, kanec, srnec, zajíc

Příjemné posezení 
a dobré speciality i nápoje

Tel.777 225 812, 491 452 866

vypisuje  výběrové řízení na pozici:

Skladník

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

549 01 Nové Město nad Metují

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia- trafo.cz

požadujeme:

- vzdělání minimálně SOU – 
výhodou elektro nebo strojní

- částečná znalost NJ
- praxe ve skladu
- uživatelská znalost PC

- samostatnost a spolehlivost

náplň práce:

- příjem, výdej a inventarizace 
materiálu

- hmotná zodpovědnost

vypisuje  výběrové řízení na pozici:

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

549 01 Nové Město nad Metují

Technický  asistent výroby, 

po zapracování konstruktér, technolog vhodné i pro absolventy

požadujeme:

- vzdělání elektro 
nebo strojírenské

- ochota doplnit si vzdělání
- částečná znalost NJ
- znalost RJ – výhodou

- základní znalost některého 
CAD systému

náplň práce:

- tvorba a správa výrobní 
dokumentace

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia- trafo.cz

hledá pro svá za ízení, která poskytují sociální služby 
SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI   nebo 
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 

hledá pro svá za ízení a nové projekty 
PROJEKTOVÉHO MANAŽERA - EKONOMA  

 

dne 18. 3. 2015 v 10:00 nebo v 16:00 hod.  

Náchodské městské  „Íčko“
 Městské informační centrum v  Ná-
chodě naleznete v  prostorách Hotelu 
u  Beránka na  centrálním Masarykově 
náměstí. Jeho provozní doba v měsících 
říjen až duben je: po  - pá: 9.00 - 12.00 
hod., 12.30 - 17.00 hod., so - ne: 9.00 – 
13.00 hod. Městské „Íčko“, (jak je také 
někdy slovní spojení informační cent-
rum zkracováno) bylo zřízeno za účelem 
poskytování turistického informačního 
servisu pro domácí i zahraniční návštěv-
níky města. Je zde  zajišťován i  prodej 
upomínkových předmětů a  vstupenek 

na  kulturní akce. Novinkou související 
nejen s  předprodejem vstupenek ze sítí 
TicketArt, Ticketportal a Kupvstupenku.
cz, ale i propagací kulturních akcí pořá-
daných v náchodském Beránku, je mož-
nost získávání pravidelného elektronic-
kého informačního přehledu, který vás 
bude o novinkách a možnostech v těchto 
oblastech bezplatně informovat. Máte – 
li zájem o  získávání tohoto kulturního 
přehledu, stačí odeslat e – mail na adresu  
infocentrum@mestonachod.cz (do před-
mětu zprávy napište „kulturní přehled“).

Město Nové Město nad Metují
Pronajme nebytové prostory bývalé rehabilitace

v objektu čp. 415 ( ul. 28.října ). Celková výměra 189 m2

!! VARIABILNÍ VYUŽITÍ !!
a nebytové prostory kanceláře 

v objektu čp. 391 (ul. TGM, autobusové nádraží). Celková výměra 20 m2

!! ATRAKTIVNÍ LOKALITA !!
Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce 
Města Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz,

nebo na tel: 777 752 426

Hrátky 
na kolečkách
 Sportovní zařízení města Ná-
choda pořádají  bruslení tak trochu 
jinak s  názvem: Hrátky na  koleč-
kách. Kurzy budou probíhat pod 
vedením diplomované trenérky 
krasobruslení Jany Paslerové buď 
v  prostorách skateparku na  Ha-
mrech nebo na všesportovním hři-
šti ZŠ TGM Náchod. Výuka bude 
probíhat ve  stylu „škola hrou“. 
Nabídka kurzů platí pro mateřské 
a  základní školy prvního stupně 
v období duben – červen. Vyučova-
cí hodina je 45 minut realizovatelná 
kdykoli od pondělí do pátku v době 
od 8 do 13 hodin. Bližší informace 
www.sportnachod.cz

Rtyňské foto
 Rtyně v  Pokrkonoší vyhlásila 
již 18. ročník fotografi cké soutěže 
Rtyňské foto. Tématem letošního 
ročníku je vše ZBLÍZKA (detaily 
architektury, přírody apod.) Propo-
zice soutěže objevíte na webu www.
rtyne.cz. Spěchat zatím příliš ne-
musíte, uzávěrka příjmu fotgrafi í je 
uzavřena termínem11. října 2015. 

Koncerty 
pro varhany
 V  Dobrušce startuje projekt kon-
certů, jejichž výtěžek bude věnován 
na  opravu secesních varhan v  tam-
ním Husově sboru Církve českoslo-
venské husitské.Vzácné varhany se 
kdysi do Dobrušky dostaly z poniče-
ného kostela z pohraničí a jsou delší 
čas neschopné provozu. K jejich opra-
vě je nutné získat částku cca 700 tisíc 
Kč.  Obnova varhan ideově souzní 
s letošním výročím 600 let od upálení 
Mistra Jana Husa  v Kostnici (1415) 

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže
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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

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

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř. 
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.

Hyundai ix20

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2: 119-154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku - Hyundai ix20 s bohatou výbavou již od 269 990 Kč.
Zvenku upoutá stylovým designem a kompaktními rozměry. Posuvná zadní sedadla poskytnou jedinečnou 
variabilitu vnitřního prostoru a vše umocní obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.
Vyšší posez zajistí pohodlné nastupování i vystupování a skvělý výhled z vozu.
Dopřejte si špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení ujetých kilometrů. 

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

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř. 
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.

Hyundai ix20

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2: 119-154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku - Hyundai ix20 s bohatou výbavou již od 269 990 Kč.
Zvenku upoutá stylovým designem a kompaktními rozměry. Posuvná zadní sedadla poskytnou jedinečnou 
variabilitu vnitřního prostoru a vše umocní obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.
Vyšší posez zajistí pohodlné nastupování i vystupování a skvělý výhled z vozu.
Dopřejte si špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení ujetých kilometrů. 

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 

 Na  konci února letošního roku byl dokončen 
více než dva roky probíhající projekt financovaný 
Evropskými sociálními fondy a  státním rozpoč-
tem České republiky nazvaný „Jeden kruh: tělo – 

mysl – duch“, který realizovala Vyšší odborná škola stavební 
a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Ná-
chodě. Přišel tak čas na závěrečnou bilanci a poděkování.

 Myšlenka tohoto projektu vychází z reality dnešního světa, který mnoh-
dy až přílišným důrazem na intelektuální činnost opomíjí všestranný roz-
voj člověka. Ten v sobě musí zahrnovat i rozvoj fyzické síly, zručnosti a jistě 
nesmíme zapomenout ani na směřování k hodnotám, jež člověka jako je-
dince přesahují.

 První klíčová aktivita „Ve  zdravém těle zdravý duch“ byla zaměřena 
na  rozvoj tělesných schopností a  dovedností. Obnovili jsme materiální 
vybavení školy tak, aby odpovídalo současným standardům, opravili jsme 
školní lezeckou stěnu a zajistili základní horolezecký výcvik žáků při hodi-
nách tělesné výchovy, zavedli jsme lekce plavání pro žáky druhých ročníků 
a  vše doplnili metodickou podporou ve  formě elektronických materiálů 
na výukovém portálu školy.

 Druhá klíčová aktivita „Milujeme svou planetu Zemi“ směřovala 
do oblasti ekologie, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje. V pro-
storách školy bylo zavedeno třídění odpadů, žáci prvních ročníků navště-
vovali workshopy v ekologických centrech a žáci třetích ročníků absolvo-
vali exkurzi zaměřenou na obnovitelné zdroje energie v přečerpávací vodní 
elektrárně Dlouhé Stráně. V rámci stejné klíčové aktivity proběhly přednáš-
ky zahradního architekta a soutěžilo se o nejlepší návrhy úprav venkovních 
prostor před hlavním vstupem do budovy školy a jejich realizace.

 Na rozvoj manuální zručnosti a vysoké odbornosti žáků naší školy byla 
zaměřena třetí klíčová aktivita „Ze školní lavice do praxe“. Tyto cíle jsme 
rozvíjeli především prostřednictvím přednášek, exkurzí do � rem vyrábějí-
cích stavební hmoty, návštěvou stavebních veletrhů a podporou odborných 
praxí žáků ve stavebních � rmách. Navýšili jsme hodinové dotace pro zařa-
zení praktických manuálních činností žáků souvisejících se stavebnictvím 
(práce se dřevem, kovem a dalšími materiály) a vše doplnili metodickou 
podporou ve formě elektronických materiálů na výukovém portálu školy. 
Žáci učňovských oborů (zedníci, tesaři, klempíři a malíři) pak změřili své 
síly ve školních kolech manuálních soutěží.

 Aktivita „Živote, chci se s  tebou poprat“ přinesla žákům osvojení si 
základů � nanční gramotnosti, jež je nezbytná pro běžný občanský život. 
Proběhla změna školního vzdělávacího plánu, připraveny byly přednášky 
ekonomických poradců a  sestavila se sada výukových materiálů dostup-
ných na webu elektronické učebnice školy.

 Díky poslední aktivitě „Moje škola nově, všude onlajnově“ byla v pro-
storách školy instalována bezdrátová internetová síť a byl zajištěn její bez-
problémový chod. Prostřednictvím této sítě tak žáci využívají elektronické 
materiály vytvořené v předchozích aktivitách nejen při výuce, ale i mimo 
ni. WiFi síť také umožňuje vyučujícím využívat moderní výukové metody.

 Závěrem bychom chtěli poděkovat poskytovatelům � nanční podpory, 
celému realizačnímu týmu včetně ekonomického úseku a vedení školy, díky 
nimž jsme projekt úspěšně dovedli do jeho závěrečné fáze.
 

O celém průběhu realizace projektu se můžete
dozvědět na http://kruh.voss-na.cz.

Jeden kruh: tělo – mysl – duchMódní salon Irena
v nových prostorách – ATRIUM  KB Náchod (Palackého 20 – Kamenice)

Tel. 736 768 114  po – pá 9 – 12,  12,30 – 17 hod.  so  9 – 11 hod.

Připravuje pro své zákaznice
NOVOU KOLEKCI  JARO/LÉTO 2015

oblečení pro všední dny i slavnostní příležitosti
Srdečně zve Irena Černá a kolektiv

NÁCHOD

přijme stavebního 
dělníka

s řidičským oprávněním 
skupiny C, popř. B+E

Info: tel. 604 259 816

Nabízím od nejbližší možné doby 
PRONÁJEM 

zavedeného Hostince 
U Nováků na Lipí.

V hostinci je výčep, salonek, sál 
pro cca 100 lidí, bytová jednotka.

Tel.: 606 635 304
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Abychom nemuseli dějiny znovu prožít…

„Vypočítávat zlo, které přinesla II. 
světová válka, znamená hovořit 
o  časech, kdy selhala civilizace“, 
říká Jan Birke

Při práci na putovní  výstavě věnované koncentračnímu táboru Gross-Rosen 
spojili síly   studenti z  Velkého Poříčí  s  okresním výborem Českého svazu 
bojovníků za svobodu Náchod.

 V  letošním roce si svět připomene 
70 let od  konce druhé světové války, 
kon� iktu, který mírou bezcitnosti a  do-
padem na  civilní obyvatelstvo překo-
nal do  té doby platné válečné scéná-
ře. První světová válka se až do  roku 
1939,kdy začíná nový globální kon� ikt, 
nazývala Velkou válkou. Jakoby si lidé 
nedovedli v  roce 1918 představit, že se 

ještě někdy mohou opakovat hrůzy ze 
zákopových linií u Verdunu, Galipolli či  
Haliče. Velká válka z let 1914 – 1918 měla 
zůstat tou poslední. Jako reakce na  ni 
vznikla Společnost národů, začal pra-
covat  Smírčí soud v Haagu. V troskách 
po Velké válce však začal nejen pulsovat 
život s  novou nadějí, kterou slibovala 

relativně šťastná 20. léta 20. století, ale 
začínaly již přeskakovat i  jiskry, které se 
rozhořely do  požáru nového světového 
kon� iktu – II. světové války. Fašismus, 
nacismu, genocida, holocaust. Lidstvo je 
bohatší o  strašnou zkušenost, slovní zá-
soby všech jazyků o nové termíny. V této 
válce docházelo k  neslýchaným krutos-
tem, k  doslova průmyslovému způsobu 

vyvražďování národů a  nepohodlných 
etnik. Válka pohltila veškerý lidský po-
tenciál,  koncentrovala jej pro ničení a za-
bíjení.  Všechno se ale stalo už tak dávno, 
že se to naší současnosti přímo netýká… 
„To je velký omyl! Velký a  nebezpečný 
omyl! Říká se, že národy, které neznají 
vlastní minulost, budou odsouzeny k to-

mu, aby ji znovu prožily. Vyjádřil bych 
to názvem výstavy o koncentračním tá-
boře Gross – Rossen: Historie, která se 
nás týká. Připravili ji studenti Střední 
školy propagační tvorby  a  polygra� e 
z  Velkého Poříčí. Jedná se o  putovní 
výstavu, která se objeví i v městech na-
šeho regionu: V  Broumově, Náchodě 
či Hronově. Mezinárodním partnerem 
projektu se stalo Muzeum Gross-Rosen 
Wałbrzych. Gross – Rosen byl z hlediska 
geogra� e nejbližším koncentračním tá-
borem našemu regionu. Téměř dvě stov-
ky vězňů na pochodu smrti z tohoto tá-
bora zemřelo u Choustníkova Hradiště. 
Jsem velmi rád, že studenti z  Velkého 
Poříčí, jako zástupci nejmladší generace 
připomněli, že je zde historie, která se 
nás týká.  Smutná historie, která nesmí 
být nikdy zapomenuta ani promlčena“, 
zdůrazňuje starosta Náchod a  poslanec 
PS Parlamentu ČR Jan Birke   

Historie, která se nás týká… 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

V  lednu t.r. byla slavnostně zakončena 
I. etapa modernizace náchodských po-
licejních úřadoven.  V  rámci prací by-
lo dokončeno zateplení vnějšího pláště 
a  výměna oken na  objektech Policie ČR 
v  Náchodě. Finanční pokrytí tohoto ná-
ročného projektu  zajistilo sdružení � nanč-
ních prostředků státu a  Evropské unie. I. 
etapu modernizace připomíná i  pamět-
ní tabulka na  průčelí budovy Územního 
odboru policie  Náchod, která byla od-
halena v  rámci slavnostní ceremonie, 
na  které nechyběli:  ředitel Krajského ře-
ditelství policie Královéhradeckého kraje 
brig. gen.  Mgr.  Martin Červíček, starosta 
Náchoda a poslanec Jan Birke, předsedkyně 
Okresního soudu v Náchodě JUDr. Blanka 
Klicnarová, ředitel Okresního státního za-
stupitelství JUDr.  František Macura, jeho 
zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek, Roman 
Košťál, ředitel Průmstavu, který projekt za-
střešoval po stavební stránce a projektanti 
z Atelieru Sting NA Josef Škoda a Michal 
Škoda a  další hosté z  Krajského ředitel-
ství policie  „Jsem velice rád, že se daří 
pro policisty zajistit podmínky, které lépe 

vyhovují jejich náročné práci“, uvedl bri-
gádní generál Červíček, „když jsem v této 
budově před mnoha lety začínal, nikdy mě 
nenapadlo, že by jí bylo možné takovým 
způsobem dát reprezentativní a důstojnou 
podobu. Doufám však také, že moderni-
zace neskončí touto první etapou, ale že se 
nám podaří zrealizovat i  etapy další, kte-
ré by měly navazovat úpravami vnitřních 
prostor, novými elektrorozvody a  výmě-
nou střechy“. Generál Červíček současně 
poděkoval řediteli stavební společnosti 
Průmstav Náchod a zároveň také i stavby-

vedoucímu panu Martinu Rejlovi a všem, 
kteří se na  stavbě podíleli, za  jejich pro-
fesionální přístup při stavebních pracech 
a  vstřícnost při přizpůsobování postupu 
prací potřebám výkonu policejní služby.  
Starosta Náchoda Jan Birke rovněž ocenil 
kvalitu stavebních prací a zmínil se i o vel-
mi dobré spolupráci policie a představitelů 
města, a pochválil muže a ženy zákona, že 
přes obtížné podmínky, které museli téměř 
rok kvůli stavebním úpravám překonávat, 
stále odváděli při zajišťování bezpečnosti 

občanů města profesionální práci. Ředitel 
Červíček, vedoucí územního odboru 
Fulka i starosta Birke se pak shodli na další 
společné práci na  projektech města, EU 
i Policie ČR, které pomohou nejen zlepšit 
podmínky pro výkon policejní práce, ale 
budou prospěšné i občanům města a regi-
onu. Modernizace byla realizována v rám-
ci projektu „Zateplení objektu Krajského 
ředitelství Policie Královéhradeckého kra-
je, Náchod Husovo náměstí 698 a  639“, 

na  který poskytla dotace EU z  Fondu 
soudržnosti v  rámci Operačního pro-
gramu životní prostředí, Prioritní osy 3 
– Udržitelné využívání zdrojů energie, 
Oblasti podpory 3.2- Realizace úspor ener-
gie a  využití odpadního tepla u  nepodni-
katelské sféry, Podoblasti podpory 3.2.1 
– Realizace úspor energie. „Byla to nespor-
ně další zajímavá zkušenost. Naše � rma 
v  minulosti zajišťovala řadu stavebních 
zakázek, které byly realizovány za  plného 
i vícesměnného provozu objednatele,  ať již 

ve  zdravotnictví anebo v  průmyslovém či 
potravinářském provozu. S pracemi v bu-
dově policie to má společné prvky v  tom 
smyslu, že stavební a  další práce nesmí 
narušit činnosti, které zde probíhají, práce 
nesmí jít na úkor bezpečnosti apod. Když 
slyším slova chvály, která směřují k  naší 
� rmě od policistů, utvrzuji se v tom, že to 
byla nejen dobrá zkušenost, ale že se naše 
práce zdařila“, uzavírá jednatel společnosti 
Průmstav Náchod s.r.o. Ing. Roman Košťál. 

Policejní budova v Náchodě dostala nový kabát - „teplejší i líbivější“

Před budovou územního odboru se hosté mohli potěšit pohledem na opravenou 
a zateplenou fasádu a nová okna.  Foto Policie ČR

Pamětní desku slavnostně odhalili (zleva) krajský ředitel policie brig. generál M. Červíček, 
starosta Náchoda Jan Birke, ředitel stavební � rmy Průmstav Náchod s.r.o. Ing. Roman 
Košťál  a vedoucí  územního odboru plk. JUDr. David Fulka.  Foto Policie ČR

Celkové uznatelné náklady projektu dosahovaly 7.096.569 Kč, z  toho dotace 
EU činila 6.032.084 Kč (85%), příspěvek KŘP Královéhradeckého kraje činil 
1.064.485 Kč (15%).  Foto Policie ČR

Resumé: Stavební � rma Průmstav Náchod 
s.r.o provedla zateplení obvodových stěn, vý-
měnu výplní, zateplení stropu pod střechou, 
a  to vše v  celkové výměře přibližně 5.400 
m2. Celkové náklady na  realizaci díla čini-
ly 10.954.744,44 Kč. Průmstav Náchod s.r.o., 
Dobrošovská 1776, www.prumstavnachod.cz, 
 (echo – pi)

PRO ZLEPŠENÍ POLICEJNÍ PRÁCE

Mléčný bar Itálie
po – pá 6,30 – 17,00,  so 9 – 12,  ne 13 – 16

Snídaně – svačiny
LAHŮDKY – polévky, teplá sekaná, čerstvé chlebíčky
CUKRÁRNA – čerstvé zákusky, ovocné poháry, jahodový 
koktejl, polské zákusky, káva s sebou
Narozeninové dorty na objednávku
Možnost objednávek pro � rmy vč.dovozu            
Množstevní slevy             

NOVĚ OTEVŘENO

Mléčný bar Itálie            
Náchod, Kamenice



* Žena 62let hledá muže přiměřeného věku z Ná-
choda a okolí na společné trávení volného času. 
TEL.: 704 422 868
* Muž 50 let hledá přítelkyni do 40ti let z okolí 
Náchoda, dítě není překážkou. TEL.:728 271 505

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám pří-
ležitost nalézt životního partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné čás-
ti Nového Města n.M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu byt 55 m2 v zrekonstruovaném domě 
na náměstí v Náchodě. Nájem 4500,-Kč + služby. 
TEL.: 733 735 709

* PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u nemocni-
ce. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná kauce 10.000,- 
Volný od 01.04.2015. Kontakt 602 158 418

* Pronajmu byt 2+KK v  Náchodě,cihlový dům 
2.patro,velmi dobrý stav, s  vybavením nebo bez, 
cena 5.000 + energie,tel. 604 127 026
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s  bal-
konem 77 m2 v Náchodě na Brance. Volný ihned. 
Tel. 732 167 291
* Prodám byt 1+3 ve  Velkém Poříčí, přízemí 
s  balkonem, 74 m2, v  O.V. Nová kuchyň + nová 
okna. Volný ihned. Tel. 734 496 863
* Prodám byt 3+1 80 m2 v  OV, plastová okna, 
zděné jádro, částečně zařízený. Dům po  celkové 
rekonstrukci. Ihned volný. Tel. 604  656  844. RK 
nevolat.
* Pronajmu byt 1+1 po  rekonstrukci v  centru 
Nového Města n.M., 1.patro, velká lodžie, inter-
net, vel.38 m2. Nájem 4000,-+služby. Vratná kauce 
12000,-. Volný ihned. Tel. 777 136 918
* Pronajmeme garsonku 36 m2 v přízemí, bezba-
riérový vstup, 200 m od vlakového nádraží v No-
vém Městě n.M. Nájemné 3000,-Kč + inkaso. TEL.: 
776 224 358 volat v prac.dny 8 - 16 hodin
* Pronajmeme DB 1+kk 36 m2 ve  4.patře byt.
domu Na  Malecí v  Novém Městě n.M. Nájem-
né 2500,-Kč + inkaso. TEL.: 776  224  358 - volat 
v prac.dny 8 - 16 hodin

* Pronajmu pěkný, nový byt 3 kk o výměře 
60 m2 v centru Náchoda. Částečně zařízený, 
nová kuchyně + spotřebiče. Nájem 5000,- Kč 
+ energie. Kauce nutná! Volny ihned. Tel.: 
732 164 456

* Pronajmu pěkný byt 3+1 s garáží v Červeném 
Kostelci u Kaštánku. Jen vážní zájemci. Perfektní 
místo. Nadstandardní stav. Mobil: 737 251 822
* Pronajmu velké 1+1 v NA - Plhov. TEL.: 737 411 933
* Pronajmu dlouhodobě pěkný nový byt 3+1, 
Hronov-Padolí, 3.patro s  balkonem, 72m2. Ob-
čanská vybavenost 10. min. chůze.Vybavený-ku-
chynská linka vč. sporáku, jídelní stůl + židle, obý-
vací stěna + sedačka, ložnice, pracovna a plynový 
kotel(možno pračka a lednice). K bytu patří sklep.
Kauce nutná.Nájem 6000,-Kč + záloha na  vodu 
a odpady 640,-Kč+služby. Tel. 721 968 252.
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Byt je 
v 1. p. zděného bytového domu v Náchodě nedale-
ko náměstí. Tel.: 737 407 528

* Pro naše klienty prosím nabídněte byty 
v N. Městě n/M, nejlépe v OV, platba i v hoto-
vosti. Tel. 602 204 002

* Pronajmu byt 1+1 (40 m2) v rodinném domku 
v  Lipí u  Náchoda. Cena 5.300,-Kč se službami, 
kauce 10.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Prodám byt 4+1 (90,49 m2) v osobním vlast-
nictví v  Červeném Kostelci - Koubovka 897, 
5. podlaží, plastová okna. Klidné místo u  lesa. 
Tel.: 607 556 600
* Pron. dlouh.nově zrekonstr. byt 2+1v 2.NP, 
63m2, balkon, sklep, plast.okna, zateplený. Náj. 
5500,- Kč + zál.voda a teplo 2500,- + el. + kauce. 
Volný od 1.5.2015. Tel.: 608 903 050
* Pronajmu byt 3+1 93 m2 v přízemí se zahradou 
v Novém Městě n.M. František. Nájem 6500,-Kč 
+ energie. Kauce dvouměs.nájem. Volný ihned. 
TEL.: 606 773 111
* Pronajmu garsonku v Náchodě. TEL.: 604 699 888
* Dlouhodobě pronajmu 2+1 ve zděném zateple-
ném domě, plastová okna v centru Náchoda. Kau-
ce 10.000,- Nájem 5.000,- + energie. Volný ihned. 
Tel. 737 211 973
* Prodám byt 2+1 v Náchodě. TEL.: 606 643 635
* Pronajmu družstevní byt 2+1 v  Běloveské ul. 
v  Náchodě, platby 3000,-Kč + nájem 3300 Kč. 
plus el. dle spotřeby, vratná kauce 7000,-Kč.Tel. 
604 983 844
* Koupím pěkný, slunný byt 3+1 v OV v Novém 
Městě n.M. Platba v hotovosti. TEL.: 723 324 031
* Pronajmu v Náchodě dlouhodobě byt 1+1 s ko-
morou a balkonem, kompletně zařízený v zateple-
ném domě s výtahem. Volný ihned, kauce nutná. 
Tel. 605 927 478
* Prodám ihned družstevní byt 4+1 v  Náchodě 
na Příkopech. Jedná se o byt s novou koupelnou. 
Byt je prázdný připravený k  nastěhování. Bližší 
info na tel. 607 185 664
* Prodám slunný družstevní byt 1+1 24m2 v Me-
ziměstí. Nezařízený, ihned volný. Cena: 220000 Kč. 
Tel.: 604 628 520
* Pronajmu byt 2+1 54m2 OV v  Náchodě-Staré 
Město za Albertem. Byt je po celkové rekonstruk-
ci. Nová okna,velký balkon,kolárna, sklep,výtah. 
Od rána sluníčko.Nájem 5500,-Kč + energie.Kauce 
nutná Tel. 608 380 686
* Prodám 1 + kk v Hronově - u centra, obsaze-
né platícím nájemníkem. Dobrá investice. Cena 
490 tisíc Kč. tel. 777 595 888
* Prodám DB 2+1 58,35 m2, 1.podlaží, Koubovka 879, 
Červený Kostelec. Cena dohodou. TEL.: 601 563 687

* Pronajmeme nebytové prostory 55 m2, vhodné 
jako kancelář, v  zrekonstruovaném domě na ná-
městí v Náchodě. Nájem 4500,-Kč + služby. TEL.: 
733 735 709
* Pronajmeme skladovací prostory (až 220 m2) 
ve Spech u N. Města n/M. Cena od 3.000,-Kč/mě-
síc, tel. 602 204 002.
* 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 NÁ-
CHODĚ, PALACKÉHO 27 (KAMENICE) cca 15m2 
; PŘÍZEMÍ; VOLNÝ IHNED. INFO: 777  302  483 
nebo 776 208 916
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V TRUT-
NOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, ORDINACI, 
BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KAN-
CELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ 
ADRESA NÁJEMNÉ 4.000,-Kč ; INFO 777 302 483
* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, cca 
50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel. 608 667 730
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavárny, 
jiných obchodních služeb nebo pohybových ak-
tivit jako cvičení, fitcentrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samo-
statným vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám starou kuchyňskou kredenc, mycí stůl 
a  stůl se židlemi, vše v  krémové barvě, vhodné 
na chalupu. Levně. TEL.: 604 307 227
* Prodám stavební vybavení - HAKI lešení, pa-
letový vozík, el. rozvaděč, el. pilu na tvárnice atd. 
Tel. 777 232 122
* Prodám levně zánovní pánské kvalitní obleky - 
pouze velké velikosti. TEL.: 604 699 888
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. Tel. 
777 690 390
* Prodám elektrokotel 3x4 kW a elektroměr. Tel. 
602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájem-
ci volejte 720 581 277
* Prodáme ložnici z 30.let 20. století, dále dívčí po-
koj 20. léta - dřevo, skříň šatní z roku 1900 - dřevo. 
Tel. 728 66 55 41
* Prodám KRÁLÍKÁRNU novou 1 až 15 kotců roz-
měr kotců 65x65, výška 50 cm, cena 1000,-Kč za ko-
tec. KURNÍK pro 10 až 20 nosnic, plně vybavený, 
zateplený, cena 6500,- až 8500,-Kč. TEL.: 777 956 304

* PRODÁM velkou pánskou kabelu - pravá 
kůže (Marlboro) - uzamykatelná, nepoužitá, 
menší krosové kolo - nepoužívané (nevhodný dá-
rek), starší, zachovalý, plně funkční masážní stroj 
- výkonný, automatickou domácí pekárnu Profe-
ssor DP 02 - málo používaná, potápěčský žaket 
vel.S. Možno poslat foto mailem. Cena dohodou.
TEL.: 606 452 440

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

* Koupím do  své sbírky pivní etikety, tácky, staré 
pivní láhve, staré hračky, stereokotoučky, vláčky, LP - 
desky, staré pohlednice atd. Tel. 606 115 393
* Koupím staré pivní lahve. TEL.:722 907 510
* Koupím starý papírový betlém a vánoční ozdoby. 
TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník a  bovden 
od  výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA, OMNIA 
a SMĚR a jiné. TEL.: 724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 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  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 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 plas-
tové hračky, hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. 
věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automo-
to aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP des-
ky 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. 
606 564 930

* Jsem vyučená švadlena,momentálně na mateřské 
a  provádím úpravy a  opravy oděvů,zkrátím délku 
kalhot,sukní atd. Výměna zipů u  bund,kalhot nebo 
sukní.LEVNĚ. Více informací Tel.: 604 349 703

* PŘIJMEME BRIGÁDNICI DO  STÁNKU 
PRO PRODEJ KVĚTIN V NÁCHODĚ . TEL.: 
608 143 570

* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domác-
ností a domků i po malování a rekonstrukci, žehle-
ní prádla, praní koberců a čištění sedacích souprav, 
čištění interiérů aut. TEL.:737 564 496

* Prodám, pronajmu byt v  Náchodě na  Brance 
2+1 v OV,40m2,1NP,sklep,kolárna,volný od začát-
ku dubna,RK nevolat. TEL.: 776 730 849
* PRONAJMU BYT 2+KK VE STÁRKOVĚ NA NÁ-
MĚSTÍ. Byt 43 m2 je po rekonstrukci, cena 3.600,-+in-
kaso (1.800,-),kauce nutná.Tel. 602  133  173 Email.
renestarkov@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v družstevním vlastnictví v pa-
nelovém domě v  Hronově. Obytná plocha 72 m2, 
velmi pěkná dispozice bytu, výhodná poloha, nová 
plastová okna, nové stoupačky a výtah. Nutná rekon-
strukce sociálního zařízení. Kontakt 725 398 855
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 ve  2.
patře zděného bytového domu poblíž centra 
v NA. Prostorný byt po výměně oken za plastová, 
vybavený novou kuchyňskou linkou je k dispozici 
ihned. Nájemné 4500,-Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044.
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 667 730
* Prodáme družstevní byt 2+1 (62,44 m2) v Brou-
mově, 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  telefonu 
733 131 189
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve  správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. Pod-
laží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. Cena Kč 
590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895. Cena 
minimálního měsíčního nájemného je Kč 4,5 tisíce 
bez služeb). TEL.: 733 131 189.

* Prodáme pěkný stavební pozemek ve  Velkém 
Poříčí. TEL.:777 818 053

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

* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku v ceně 
do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Dlouhodobě pronajmu udržovanou chatu se 
zahradou a ovocným sadem v Náchodě na Plho-
vě.Voda, elektřina, kompletní vybavení k dispozi-
ci. Tel. 603 458 641
* Prodáme RD v centru Náchoda - velká zahrada. 
TEL.: 777 818 053
* Prodám pěkný RD 4+1 v  Jaroměři - Josefo-
vě. V  přízemí obsahuje kuchyň, koupelnu s  WC, 
a dva pokoje. V 2.NP jsou dvě ložnice, dvě menší 
místnosti a  půda. Dům je částečně podsklepen. 
ÚT na  tuhá paliva, plyn před domem. Dům má 
novou zateplenou fasádu a  kvalitní střešní kry-
tinu. K  domu náleží slunný oplocený pozemek 
o CP 980m2, na kterém je zděná dílna a kolny. Pří-
jemné bydlení s dobrou dostupností do HK. Tel.: 
608 245 634

* Prodáme lukrativní pozemky s výhledem na zá-
mek. Parcely 1000- 1400m2 vhodné pro stavbu RD. 
Náchod, nad ulicí U Vodojemu. TEL.: 607 771 216
* Rodina hledá dlouhodobý pronájem zahrady. 
Náchod a blízké okolí. TEL.: 722 647 340
* Koupím rodinný dům v  na  vesnici na  Brou-
movsku v klidném prostředí. Tel 739 486 403
* Prodám zděnou chatu v  Olešnici v  Orlických 
horách. Pozemek 22 arů, lyžařský vlek 300 metrů. 
zn: celoročně obyvatelné. Tel. 776 754 404
* Prodám velký zasíťovaný pozemek - celková 
výměra 1846 m2, na slunném místě ve Václavicích, 
po slevě k jednání 900 tisíc Kč. Tel. 725 129 051
* Pronajmu dlouhodobě chatu se zahradou 400 m2 
na Kramolně. Od 1.4.2015. Tel. 732 154 934 po 16. hod.
* Koupím stavební pozemek se sítěmi ( do 1000 m2) 
v Náchodě a okolí. Nebo novější RD. Tel. 724 179 731
* Koupím rodinný dům v  Náchodě. Kontakt 
776 100 393
* Prodám rodinný řadový dům v  Náchodě 
na Klínku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, garáž, vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. TEL.: 608 464 601
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE  VELKÉM 
POŘÍČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, PŮDNÍ PRO-
STORY, PLYN, KANALIZACE, PO  CELKOVÉ 
REKONSTRUKCI - IHNED K  BYDLENÍ BEZ 
DALŠÍCH INVESTIC. CENA: 1.790.000,-KČ, 
TEL.: 777 302 483
* Pronajmu garáž od 1. 3. v Náchodě - Staré Měs-
to. Vhodná pro obyvatele Bražce, Starého Města, 
Lipí, sídl. u nem. TEL.: 724 261 369 večer
* Prodám ŘD v lokalitě Náchod - Branka, jedná 
se o dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna , sklep, zahra-
da s pergolou. Cena dohodou. TEL.:737 416 624, 
603 753 638
* Pronajmeme vybavené kadeřnictví v centru Č. 
Skalice. Cena 4.500,- Kč/měsíc, tel. 602 204 002.
* 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

* Od 1.4.2015 obchod k pronájmu v Nové Městě 
nad Metují, ulice Boženy Němcové 450. Možnost 
odkoupení původního obchůdku ( oblečení ). Více 
info na tel. 774 527 296 nebo 774 888 773.
* Pronajmu prodejnu v Novém Městě nad Metují. 
TEL.: 774 127 366
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* Prodám ŠKODA ROOMSTER scout 1.9 TDi, 
r.v.2008, naj.160 tis.km, plná výbava, cena 125 tis.
Kč. TEL.: 608 510 936
* Prodám traktor jednonápravový zn. VARES s vle-
kem a příslušenstvím, v záruce. TEL.: 777 265 223
* Prodám 4ks plechových disků 5,5Jx14 H2 
ET49, rozteč šroubů 4x100, střed.díra 56 obutá 
do zánovních pneu Barum Brilantis 2 185/65 R14 
86T, cena 3200,-Kč. Dohoda. TEL.: 777 735 377

* Čivava - prodám 2 malinké, krátkosrsté pej-
sky (bílý a  černý), dále jednoho dlouhosrstého 
strakoše. Všichni jsou odč., očk. s  čipy. TEL.: 
603 206 743, 491 426 680
* Daruji zakrslého králíčka k dětem, stáří 3 roky. 
Kompletně s  výbavou. (Alergie). Náchod. TEL.: 
728 583 068
* Nabízíme štěňata Bernského Salašnického 
psa, očkovaná, odčervená. Odběr možný začát-
kem dubna, cena 3000,-Kč. TEL.: 724 718 700, 
777 700 232 

ProDÁm

KouPÍm

AuTo - moTo Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

ŠVADLENA Červený Kostelec
opravy a úpravy oděvů, šití ..

tel. 775 970 687,
email: jitkabuskov@seznam.cz

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.

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Menší textilní firma 
přijme pracovnici(ka) do přípravy

výroby - střihárna.
Dále přijmeme pracovnici 

na zhotovování střihů.
Telefon: 777 737 122

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.

 

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

www.ak-ucetnictvi.cz 

 723 492 445 
Mzdy 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   p

ozůstalostveteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

vypisuje  výběrové řízení na pozici:

l: kozlova@bohemia- trafo.c

BOHEMIA – Trafo s.r.o. Havlíčkova 2200, 
549 01 Nové Město nad Metují

Logistik
požadujeme:
- vzdělání SOU /SŠ – výhodou
 elektro nebo strojní

- komunikativní znalost 
NJ slovem i písmem

- praxi v logistice 
a skladovém hospodářství

- schopnost pracovat 
samostatně dle určených
úkolů

- zkušenost s vedením týmu
- uživatelská znalost PC

- znalost systému ISO 9001 
a 14001 – výhodou

náplň práce:
- nákup a plánování zásob
- hmotná zodpovědnost
- komunikace a korespondence 

s dodavateli z tuzemska 
a zahraničí

- příjem, výdej a inventarizace 
materiálu

- vedení týmu

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia- trafo.cz

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

Kuřice
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 12. 3. 2015

mob. 736 763 929

nutno

objednat

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Do obchodní skupiny hledám 
2 obchodníky pro správu

 stávajících klientů. 

Nabízíme férové jednání,
 zajímavé odměny 

a profesionální zaškolení. 

V případě vašeho zájmu zašlete svůj 
životopis na adresu judita.jirasko-
va_galbova@ceskapojistovna.cz

Opravy a rovnání ALU disků
 pro automobily a motocykly

Pneuservis
Zdeněk Brož, Velké Poříčí 112

Tel. 608 54 13 13

Přijmu krmiče masného skotu 
(krmení, telení)

 Praxe podmínkou. 
Ubytování možné.

e-mail: karnikova@elisint.cz

neByToVÉ ProSTory

DomÁcÍ mAzlÍČcI
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SÝRÁRNA A MLSÁRNA

EDUŠKA

Hrašeho ul. Náchod

Holandské sýry z kravského 

a kozího mléka

Zákusky  podle vlastní receptury

www.mlsarnaeduska.cz

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@seznam.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA,

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602 185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Trutnov – Poříčí – řadová, zděná garáž, poz. 21 m2, vyklápěcí vrata .............................110.000,-Kč
Náchod – pronáj. nebyt. prostor v centru, na Plhově, pasáž Magnum ...............................info v RK
Náchod Plhov – dr.byt 1+3, 84 m2 po úpravách, 12 NP. Výtah, slunný .........................917.000,-Kč
Česká Skalice – větší dr.byt 3+1, 81m2, terasa, zděný, výtah, 6.NP, pěkný ...................830.000,-Kč
Chvalkovice v Č. – bytový dům, 5 bytů, ÚT plyn, poz.1141 m2, výborný stav ..........3.500.000,-Kč
Červený Kostelec – starší RD s poz. o vým. 2 173 m2, el. voda, stodola .......................685.000,-Kč
Náchod – pěkná chata 3 místnosti,  pozemek 355m2, voda, el, klidné místo .................395.000,-Kč
Červený Kostelec – větší RD, 2 byty, nebyt.prost. s výlohou, poz.1080 m2 ...............1.695.000,-Kč
Zdoňov - rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2, sítě v dosahu .................595.000,-Kč
Otovice u Broumova – pěkný RD 1+4 s opl.zahr. 5007 m2, garáž, ÚT pevná. ...........2.000.000,-Kč
Malé Poříčí – opl. poz.ke stavbě cca 4.004 m2 s lesem, sítě na hranici ........................... 195,-Kč/m2

Náchod – pěkná, nebyt. prostory 70m2, top. el.,1.NP zděné, všestran. Využití .......... 7.000,-Kč/měs
Náchod Běloves – pronáj. větší budovy, ÚT pevná, parkování, dobrý příjezd ....... 30.000,-Kč/měs.
Náchod Plhov – pronáj.asijské restaurace cca 40 míst, dobrý stav + 1+kk byt ........ 15.000,-Kč/měs
Bezděkov n.Met. – větší RD, 6 +1, sklep, půda, kolna, sítě., poz.747 m2 ......................955.000,-Kč
Police n.Met. – starší, řad.RD, 4 místnosti, sítě, ÚT pevná + plyn, horší stav ...............375.000,-Kč
Olešnice u Č.Kostelce – starší RD s garáží a poz.784 m2 – nutné opravy ......................775.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn ................................490.000,-Kč
Všeliby – dr.byt 1+3, 88 m2, cihla, I.NP s balkonem, zahrádka......................................495.000,-Kč
Kramolna – zděná chata u lesa s opl. poz. 520 m2, skleník, voda, el ..............................329.000,-Kč
Vysokov- .rovinatý  poz. k zastavění 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd.................. 310,-Kč/m2

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

• 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

A2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Hersteller elektronischer und elektromchanischer

 Einrichtungen mit Sitz in Nové Město nad Metují sucht:  

Kontakt: t.janyra@a2000elektronik.com,     Tel.: 491 470 378

Büroassistentin
 für administrative

 Firmenunterstützung.
Deutsche Sprache in Wort und Schrift ist Bedingung

Halbtagsbeschäftigung 

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

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

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

 
 
   
    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 

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 15. 4. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Okénko 
energetického 
poradce 81. 

 Vážení a milí čtenáři,
pro ty, kteří ještě váhají se k  našim cca 
1 500 klientům z okresu Náchod přidat, 
mám vcelku jednoduché počty.
Prvních 100 zákazníků s námi začalo spo-
lupracovat před 4 roky.. Když si vezmeme 
příklad – domácnost se spotřebou plynu 
cca 20MWh (= 2  000m3)/rok a  spotře-
bou elektřiny 3MWh/rok, tak spolupráce 
s  námi snížila roční výdaje takové do-
mácnosti při pravidelném každoročním 
individuálním cenovém režimu, který 
má každý náš zákazník, o více jak 5 000 
– 7  000,- Kč/rok oproti běžným cenám 
dodavatelů typu Bohemia Energy, s. r. o., 
RWE energie s. r. o., ČEZ prodej s. r. o., 
Vemex Energie a. s., Centropol Energy 
a. s...
Za čtyři roky spolupráce takováto domác-
nost „nevyhodila zbytečně komínem“ na-
víc 20 – 28 000,- Kč, které použila na své 
jiné potřeby, oproti svým sousedům, kteří 
s námi ještě nespolupracují.Za 4 roky je 
to taková úspora, která odpovídá cca 
jednoleté platbě za energie v domácnos-
ti se stejnou spotřebou plynu a elektřiny 
u výše uvedených dodavatelů. Je to jako 
bych měl oproti sousedovi, který s námi 
ještě nespolupracuje, každou pátou top-
nou sezónu zadarmo. 
Myslím, že stojí za  to se k  nám přidat 
a využít individuálních cen a servisu, kte-
rý každoročně pravidelně děláme. A nebo 
můžete neustále naříkat a  nadávat, jak 
jsou energie drahé, na podomní prodejce, 
na šílené a pro zákazníka naprosto nepře-
hledné smlouvy a dodatky. My se nemá-
me kam schovat a ani nechceme, jdeme 

zcela otevřeně „s kůží na trh“, nemusíme 
si nic vymýšlet, jsou za námi zcela jedno-
značné a již několikaleté výsledky, za kte-
ré se nemusíme stydět.
PROTOŽE JSME VÝBORNĚ A  VČAS 
NAKOUPILI PLYN PRO DOMÁCNOS-
TI I PRO MALOODBĚRATELE Z ŘAD 
FIREM, TAK TENTOKRÁT ZAHA-
JUJEME NAŠI KAĎOROČNÍ  „INDI-
VIDUÁLNÍ CENOVOU AKCI“ PRO 
NAŠE STÁVAJÍCÍ I  NOVÉ KLIENTY 
JIŽ NYNÍ. KDO TOHO TEĎ NEVY-
UŽIJE, TAK S  NEJVĚTŠÍ PRAVDĚ-
PODOBNOSTÍ PŘIJDE NA  ROK 2016 
O MOŽNOST JAK SI RAZANTNĚ SNÍ-
ŽIT VÝDAJE ZA ENERGIE, PROTOŽE 
VÝVOJ NA  BURZE SE PO  PROPADU 
CEN PLYNU VRACÍ VELMI RYCHLE 
K K PUVODNÍM HODNOTÁM.
 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)

vypisuje  výběrové řízení na pozici:

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

549 01 Nové Město nad Metují

požadujeme:

- SŠ ekonomického směru
- praxe ve skladovém

hospodářství

- znalost NJ – výhodou
- spolehlivost

Účetní – skladového hospodářství

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: kozlova@bohemia- trafo.cz

ZELENINA NA MALECÍ  
Nové Město nad Metují 

          PO CELÝ BŘEZEN

BRAMBORY   5,-Kč/kg

Tel. 777 113 443

AKCE

3

se uskuteční o víkendech od 13. 3. do 4. 4. 2015 
v areálu bývalé Tiby v České Skalici. (příjezd: z obchvatu 
od Říkova přes most k vrátnici) ulice Bezručova

Vyprodáváme:
truhlíky, pěstební nádoby, semínka květin a zeleniny,
substráty, dekorační materiály, drobné nářadí atd.

Otevírací doba:
pátky 14,00 - 18,00
soboty 8,00 - 14,00

VÝPRODEJ ZÁSOB ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
SORTIMENTU ZA VÝHODNÉ CENY
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Psí domov Lukavice u Rychnova nad Kněžnou 
(tel.: 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz , www.psidomovlukavice.cz )

Rick je 1-2 letý kříženec velikostně 
cca ke kolenům. Má rád pohyb a pro-
cházky. Je hodný. Byl by vhodnější 
do  rodiny, kde by byl psím jedináč-
kem.

Kačenka je asi 5letá fenka. Je velikost-
ně ani ne ke kolenům, drobnější posta-
vy. Je mírně bázlivá, ale to jen při se-
známení, při nabídce piškotů si ji hned 
získáte. Jinak je hravá a aktivní a veselá 
fenka. Učenlivá a snaživá. Hodila by se 
spíše do bytu. Je kastrovaná.

   

* 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

Energetické novostavby RD, Lipí u Náchoda

Nízkopodlažní domy 

na slunném místě, 

užitná plocha 106 m2 

a 123 m2, disp. 4+kk 

a 5+kk, pozemky až 

1.000 m2, cena-nyní 

jarní slevy

180416  cena: od 1.200.000,-Kč

Zděná chata s pozemkem, Nové Město n/M

Chata s oplocenou 

zahradou (403 m2) 

na klidném a slun-

ném místě, pergola 

s krbem, přípojka el. 

a vodovodu, bazén, 

skleník..

180530 cena: 400.000,-Kč 

Rodinný penzion (RD), N. Město n/Met.

Dům zrekonstr. a upra-

ven na penzion-6 

kompl.vybavených 

pokojů+koupelna, WC 

a balkon, velký ob.po-

koj, jídelna, kuchyň, ga-

ráže, krásná zahrada..  

180544 cena: 3.680.000,-Kč 

 

Kompletně rekonstr. byt 2+1, N. Město n/M

Byt (55 m2) s balko-

nem, po rekonstr.-

-zděné jádro, nová 

koupelna s WC, ku-

chyň na míru, plast. 

okna, nové rozvody, 

dlažba..  

180540  cena: 895.000,-Kč

Byt 3+1, Nové Město n/M-Malecí

Byt (60 m2) s bal-

konem a zděným 

jádrem po část. re-

konstrukci-koupelna, 

rozvody, otop. těle-

sa.., v přízemí domu, 

v centru Malecí.

180577 cena: 950.000,-Kč 

  

Zasíťované pozemky pro RD, Náchod-Klínek

Slunné pozemky pro 

výstavbu nízkopod-

lažních RD s pěkným 

výhledem na Ná-

chod, sítě včetně 

plynu připraveny 

na hranici pozemků. 

180574 cena: od 875,-Kč/m2

>

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Hotel ElkoH t l ElkH t l Elk v Náchodě
Tradiční česká domácí kuchyně

večírky, oslavy, školní srazy
nekuřácká restaurace - polední menu

Točíme Primátor 11̊ ,
Hron 10̊  a primátorské pito

www.elkohotel.cz

DÍVKA ECHA

NIKOL Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKA pro montáž a konstrukci nábytku 
z hliníkových profi lů a pro zásobování materiálem. Provozovna Náchod.

Požadujeme: SŠ vzdělání (nejlépe strojírenské), manuální zručnost, pre-
ciznost, technické myšlení, znalost AutoCAD, ŘP skupiny B. Praxe ve výrobě 
vítána. ŽL výhodou.

Nabízíme: Po zaučení trvalý pracovní poměr na dobu určitou (6 měsíců) s mož-
ností prodloužení. Tvůrčí práci v dobrém kolektivu perspektivní společnosti.

Zasílejte prosím vyplněný dotazník zájemce o zaměstnání,
ke stažení na www.timera.cz/kariéra.

e-mail: timera@timera.cz

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

výroba • montáž  • servis

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

 Tobi je cca 2letý mladý pejsek, kříženec 
jezevčíka. Bohužel byl vrácen z  adop-
ce. Je to hodný hafan, který by se hodil 
k  domku se zahradou, kde by mohl 
běhat, ale potřebuje přístup do  domu, 
aby mohl spát v teplíčku. Také musí být 
jeho páníček důsledný, aby mu i  takto 
malý pejsek nepřerostl přes hlavu, neboť 
i malý pejsek potřebuje pravidla.

Chcete nás? Hledáme domov

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Ledy tají, 

všichni hrají !

Hotelové Abrahamoviny v Peci pod Sněžkou
Hotel Horizont v  Peci pod Sněžkou  - 
v  trutnovském okrese - má za  sebou  
čerstvé Abrahamoviny. Jeho projekt 

totiž vznikl již v  roce 1965. O  několik 
let později se začala stavět tato domi-
nanta Pece – hotel má 19 pater  a výš-
ku 50 metrů. Jeho projekt byl ovlivněn 
funkcionalismem a mezinárodním slo-
hem.  Autory byli přední čeští architekti 
(Tymich, Řihák), kteří na stavbě použili  
velmi moderní prvky kombinující na-
příklad železobetonový výškový skelet 
se závěsnými celoobvodovými panely. 
Hotel Horizont měl zásadně řešit uby-
tovací kapacity v  Peci pod Sněžkou : 
Už při jeho zadání do  fáze projektu  
bylo požadováno 241 lůžek s možností  
144 přistýlek s  kapacitou míst u  stolů 
pro 395 strávníků.  To vše doplňovalo 
moderní  zázemí. Po půl století od pro-
jektu Horizontu v 60. letech 20. století 
je současný hotel Horizont v  Peci pod 
Sněžkou čtyřhvězdičkovým horským 
hotelem pro zimu i  léto, známým 

i výbornou gastronomií a zázemím pro 
wellness. www.hotelhorizont.cz, 
 Foto echo 

David Novotný a  město Jaroměř 
ve  spolupráci s  Městským kultur-
ním střediskem Vás zvou na  spo-
lečensko-kulturní akci VEČER 
PRO DOBROU VĚC. Akce se koná 
v  pátek 20.března 2015 od  19 ho-
din v divadle v Jaroměři. Slavnost-
ním večerem, na  kterém vystoupí 
mnoho známých tváří, návštěvníky 
provede  Lucie Koňaříková Salame 
a Muž roku 2009 Martin Zach.

Večer 

pro dobrou věc
Poděkování

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem řidičům 

a dispečerům Vodní záchran-
né a dopravní služby Náchod, 

za dopravu do Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové. Velice 
děkuji za obětavý a vstřícný 

přístup k pacientům. 

 D. Drahošová 
 Nové Město nad Metují.

příst

 No

Děkujeme
Rádi bychom touto cestou 
poděkovali majitelům 
a celému personálu Vinárny 
U Drašnarů v Novém Městě 
nad Metují za příjemné 
prostředí, skvělou obsluhu, 
vlídné jednání a přístup 
k hostům.
         Josef a Božena Hrčnířovi
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