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březen 1918 - pandemie španělské chřipky

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

V těchto dnech začala sloužit klientům nová realitní a znalecká kancelář REALITY 
AZ v Náchodě. To je ten správný čas, abychom ke krátkému rozhovoru pozvali rea-
litní makléřku  Martinu Tichou.
Jak hodnotíte situaci na českém realitním trhu? Na českém realitním trhu chybí 
základní zákon. Je nutné ho profesionalizovat a vytvořit jasně daná kritéria pro 
vstup do realitního odvětví. Podnikání v realitách by mělo být rozhodně vázanou 
živností, aby ji nemohl dělat každý a nedegradoval tak tento druh obchodu. 
Jak jsou na tom REALITY AZ? V celém náchodském regionu jsme jediná realitní 
kancelář, která je členem Asociace realitních kanceláří ČR. Jsme jediná kancelář, 
která má absolventa Vysoké školy realitní. Jsme jediná kancelář, která má cer-
ti� kovaného znalce v  oboru nemovitostí. Nabízíme kvalitní služby pod jednou 
střechou, včetně smlouvy zpracované se spolupracujícím advokátem a advokátní 
úschovu � nančních prostředků. Naše služba je pro klienta profesionální, transpa-
rentní a bezpečná.
Co vám při práci realitního makléře vadí? Bojujeme s předsudky vůči realitním 
makléřům. Je bohužel pravdou, že je zde hodně takových, kteří nepracují pro-
fesionálně. Je to právě tím, že zde chybí základní právní rámec pro tuto profesi. 
Základ dobrého prodeje je neposkytovat mylné informace, to je pravidlo, které 
platí v mnohých profesích a v realitách zvlášť.
Kde Vás najdeme? V Náchodě na náměstí, v pravém horním rohu vedle restaura-
ce Slovan. Sídlíme v 1. patře nad ČSOB Pojišťovnou a Hypoteční bankou. (pi)

 Kontakt: 776 622 777, 776 622 776, info@reality-az.cz a www.reality-az.cz.     

NOVĚ 
OTEVŘENO!

REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ V NÁCHODĚ  

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.)

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje jednatelství 
Náchod uspřádalo v pátek 6. března setkání podnikatelů se starosty 
měst náchodského okresu. Hlavním tématem byl stav dopravní in-
frastruktury v okrese a informace o chystaných silničních stavbách 
a  rekonstrukcích jako například obchvat Náchoda a  rozbíhající se 
přestavby kruhových křižovatek.   (kp)

Podle zdrojů Evropské unie patří Češi k nejvíce obézním národům 
v Evropě. Připomeňme, že v dnešní době tolik citované slovo obezita 
pochází z latinského výrazu  „obesus“, který lze přeložit jako statný, 
tučný a vykrmený.  Přesto se však v našem regionu najdou výjimky, 
kde by i nejslavnější nositel vlastnosti „obesus“ , komiksový hrdina 
Obelix jen nevěřícně kroutil svojí galskou hlavou… Jedním z těchto 
míst je chodník před jistým  obchodem v Červeném Kostelci. Stojí-
me  na něm a kroutíme také hlavou.Jak se podle zdejší nabídky veli-
kostí kalhotových modelů zdá, výnosy EU sem ještě nedorazily…  
 foto s úsměvem – echo

www.gatenachod.cz

O POHÁR NADĚJÍ
Radek Starý, Marek Plný a  Karel 
Klimeš pořádají  8.ročník � orba-
lového turnaje O  POHÁR NA-
DĚJÍ. Akce se koná  4.dubna 2015 
od  8.30 hodin v  tělocvičně ZŠ 
v  Polici nad Metují. Turnaj je ur-
čen pro chlapce – ročník narození 
max. 2005 a děvčata – ročník na-
rození max. 2003. Každý tým musí 
mít minimálně jednoho dospělá-
ka jako dozor. Přihlásit se můžete 
na  telefonu 603  998  654 u  pana 
Radka Starého.  
Na hojnou účast se těší pořadatelé

 V  současné době vychází již 
49. číslo vlastivědného sborníku 
Rodným krajem. Do  sborníku je 
zařazeno množství zajímavých 
materiálů, které potěší všechny 
patrioty kraje Boženy Němcové 
a Aloise Jiráska.  Připomíná se zde 
například výročí postavení Picco-
lominské kapličky ve  Slatině nad 
Úpou, obsáhlý materiál je věnován 
účasti odvedenců z našeho regio-
nu v první světové válce, nechybí 
ani  výběr regionální literatury. 

Rodným krajem

Přeje krásné prožití svátku Velikonoc
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VZPOMÍNKA
Dne 20.3.2015 jsou tomu dva smutné roku, kdy nás 

navždy opustila paní Marie Čápová.

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

Stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami

 Na  svém dalším jednání 30. března 
by měli náchodští zastupitelé de� nitiv-
ně rozhodnout o  nákupu části areálu 
bývalé Tepny v centru Náchoda od spo-
lečnosti JTH Holding a.s.. Jedná se 
o dva pozemky o celkové výměře 5649 
m².  Na svém programu to měli zastu-
pitelé již na zasedání 16. února, ale pro-
jednávání odročili s tím, že se zástupci 
jednotlivých stran ještě sejdou s majiteli 
pozemků.
 Celá problematika nákupu pozem-
ku se začala projednávat přibližně před 
rokem, kdy v dubnu 2014 pověřilo za-
stupitelstvo vedení města jednáním 
s majiteli pozemků o jejich možném na-
bytí do majetku města. Město Náchod 
si nechalo zpracovat nezávislý znalecký 
posudek, který stanovil cenu za  jeden 
metr čtvereční na 1800 korun. Jednání 
vyvrcholila počátkem září, kdy zástupce 
JTH Holding a.s. Jaroslav Třešňák s tou-
to cenou nakonec souhlasil.
 „Musím říci, že jsem s kolegy velmi 
potěšen, že jsme se nakonec dohodli 
a  majitelé pozemku - společnost JTH 
Holding, a.s. - přistoupili po velmi ná-
ročné debatě na  naši cenu 1800 Kč/
m². S  hrdostí předložím tuto nabídku 
radním a  následně zastupitelům“, ko-
mentoval  průběh jednání starosta Jan 
Birke (ČSSD).  „V tuto chvíli nic nebrání 
tomu, abychom jako zastupitelé mohli 

o  nákupu hlasovat. Jsem přesvědčen, 
že jde o velmi zásadní a důležitý kom-
promis pro osud strategicky umístě-
ného pozemku v  centru města“, dodal 
místostarosta Tomáš Šubert (Patrioti).  
Na  základě těchto jednání potom za-
stupitelstvo i přes nesouhlas některých 
tehdejších zastupitelů 22. září schválilo 
záměr nákupu předmětných pozemků 
v areálu bývalé Tepny. Konečné rozhod-
nutí a  schválení kupních smluv měli 
učinit už noví zastupitelé po  volbách 

v říjnu 2014.
 Ve  volbách drtivě zvítězila ČSSD, 
která vytvořila koalici s  uskupením 
Patrioti a KDU-ČSL a ovládají tak 2/3 
zastupitelstva. Starostou byl opět zvolen 
Jan Birke (ČSSD) a místostarostou To-
máš Šubert (Patrioti). Za předpokladu, 
že JTH Holding a.s. je stále ochoten 
pozemky prodat, nic by nemělo bránit 
hladkému schválení jejich de� nitivního 
nákupu do majetku města.   
 Karel Petránek  

O areálu bývalé Tepny budou zastupitelé jednat 30. března

Škola architektury 
 Broumov bude v létě (měsíc čer-
venec) hostit Mezinárodní letní 
školu k barokní architektuře a umě-
ní. Mezi pořádajícími subjekty je 
řada úctyhodných českých a  pol-
ských  institucí a škol. Nechybí mezi 
nimi například ani Akademie věd 
ČR. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dvougenerační rodinný dům před 
dokončením rozsáhlé moderni-
zace v Červeném Kostelci. Nové 
rozvody elektřiny, vody i odpadu, 
nová plastová okna, vnitřní omítky, 
nová zateplená fasáda. Dispozice obou 
bytů je 3kk.  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 
Rodinný dům se dvěma patry v Opočně u náměstí, 6 místností, podkrovní byt...................... 1 950 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 21.března 2015 uplyne deset smutných 

let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Josef Zilvar z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
  Zarmoucená rodina

Pro své přátele, známé chci říci, že nikdy se nesmířím 
se smrtí mojí pracovité maminky, ale i babičky, kte-
rou se stala paní MARIE WERNEROVÁ z Náchoda, 

Tyršovy ulice. Zemřela 26. března 1996.

Každý rok často brečím a je mi smutno při ztrátě 
pro mě nejmilovanější osoby, jakou mi byla 

maminka.

SYN PETR

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 
z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2015 uplyne 30 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

Vizualizace záměru obchodního centra tak, jak jej prezentuje webová stránka 
společnosti JTH Holding a.s.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 28. března 2015 uplyne 13 smutných let, 
kdy na Pražské ulici v Náchodě zahynul ne vlastní vinou 

pan Jiří Štěpánek z Náchoda – Babí.
Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi.
rodina s dětmi

 Kolárovo divadlo v Polici  nad Metují 
prochází v  těchto dnech rekonstrukcí, 
která je zaměřena na zvýšení komfortu 
pro návštěvníky tohoto kulturního stán-
ku. Snížen bude například počet míst 
v hledišti a instalována budou i nová se-
dadla. Opravami  v Polici však nyní pro-
chází  nejen divadlo, ale i další kulturní 
zařízení – Pellyho domy. Zde bude, 
kromě dalších úprav, rozšířeno a  nově 
vybaveno polické informační centrum.  
Opravy a stavební zásahy v obou budo-
vách by měly skončit na jaře t.r.   

Rekonstrukce divadla 

  volného času má již jasno, co se 
týká termínů podzimních přednášek. 
V  rolích přednášejících se předsta-
ví osobnosti známé celorepubliko-
vě i  regionálně: publicista Stanislav 
Motl, herec Alfréd Strejček, náchod-
ská historička Lýdie Baštecká a další.  

Polická univerzita

   je novým suvenýrem, který si 
může odvézt návštěvník Brou-
mova. Je vybavena slušivým 
obalem s motivy broumovského 
kláštera (viz. fotografie) a  sto-
jí 29,-Kč. K  zakoupení je v  IC 
Broumovska. 

Čokoláda Carla

Městys Machov vyhlašuje

Výběrové řízení na pronájem
restaurace Obecní dům

v Machově na náměstí
se zahájením pronájmu od 1.6.2015

Podmínky výběrového řízení lze získat na:
www.machov-obec.cz, emailu m.kryl@machov-obec.cz.

tel. 491 547 121, nebo v úřed. hodinách na Úřadu městyse Machov

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc duben
v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

DUBEN 2015
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc duben
v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

čtvrtek   2.4. od 14 hod. 
 „Romantika Jadranu“- � lm 
nám promítne a o svých zážitcích
bude vyprávět  p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek   9.4. od 14 hod.  
„Trénování paměti“,  zajíma-
vou přednášku si pro nás připravila

p. Mgr. Alena Naimanová;

čtvrtek  16.4. od 14 hod. 
„Péče o pleť“ -  poučná před-

náška kosmetičky p. Nývltové
 bude jistě prospěšná naší generaci;

čtvrtek  23.4.  jarní  ZÁJEZD 
– odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplár-

nou,  návrat  kolem 20.hod.
Na programu je prohlídka zámku 
v Mnichově Hradišti, vinné sklepy  

na zámku v Mělníku, exkurze 
v Auto-Škoda v Mladé Boleslavi. 

Informace o volných místech vždy 
ve čtvrtek odp. v Harmonii 2, nebo 

na tel. 775 242 562

čtvrtek 30.4. od 14 hod. 
„ Přírodní krásy Skandiná-
vie – Švédsko“  � lm s hudeb-

ním doprovodem pro nás připravil 
a promítne p. Otto Mach.

Na naše programy zveme 
všechny zájemce starší ge-
nerace, i když nejsou členy 

Svazu důchodců.
 Na vaše návštěvy se těší 

členové výboru MO SD ČR.

Poznámka: na  zbývající vol-
ná místa  zájezdů se budete 

moci přihlásit v klubovně 
Harmonie 2

 vždy ve čtvrtek odpoledne 
po programu. Uzávěrka 

na jarní zájezd bude v pon-
dělí 20.dubna. 

vie – Švédsko“  � lm s hudeb-
ním doprovodem pro nás připravil 

a promítne p. Otto Mach.
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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

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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

Dolní Radechová 269

SVATBY
– zajistíme hostinu v soukromí 

našeho penzionu
- domácí kuchyně, odpolední raut, 

opékání selete 
- využití velké zahrady a vyhřívaného
 osvětleného bazénu

- dle dohody zajistíme hudbu, 
fotografa, ohňostroj 

- svatebčanům nabízíme 
poloviční ceny ubytování

- pro novomanžele luxusní apartmán

Kontakt: tel. 602 411 808
www.penziontereza.cz

Programátor a seřizovač /
Obsluha CNC obráběcích strojů

Firma zabývající se výrobou na CNC obráběcích strojích hledá pro svou 
provozovnu v Pohoří u Dobrušky uchazeče na pozice Programátor-seřizovač 

a obsluha CNC obráběcích strojů.
Požadujeme:
- SOU strojírenského zaměření
- Znalost výkresů
- Praxe na obdobné pozici a znalost systému Fanuc výhodou

Nabízíme:
- Příjemné pracovní prostředí a dobré fi nanční ohodnocení,

pracovní smlouvu na HPP,termín nástupu možný ihned
- Své životopisy zasílejte na adresu kariera@progrestech.cz

Hyundai ix35 - Velké SUV bez kompromisů! 
Za atraktivní cenu jen do vyprodání zásob.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. 
Kombinovaná spotřeba: Hyundai ix35 5,2-8,5 l/100 km, CO2 135-197 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní. 

Jedno z nejprodávanějších SUV v tuzemsku, navíc v Česku i vyráběné, nadchne 
pohledným a přitažlivým vzhledem, příkladnou vnitřní prostorností s objemem 
zavazadlového prostoru 465 až 1436 litrů, jistými jízdními vlastnostmi na silnici 
i mimo ni, propracovanou technikou, skvělými a zároveň úspornými motory, vysokou 
úrovní komfortu a také bohatou výbavou zahrnující klimatizaci, kola z lehkých slitin, 
elektricky ovládaná okna, centrální zamykání nebo audiosystém. 

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

Hyundai ix35 - Velké SUV bez kompromisů! 
Za atraktivní cenu jen do vyprodání zásob.

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. 
Kombinovaná spotřeba: Hyundai ix35 5,2-8,5 l/100 km, CO2 135-197 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní. 

Jedno z nejprodávanějších SUV v tuzemsku, navíc v Česku i vyráběné, nadchne 
pohledným a přitažlivým vzhledem, příkladnou vnitřní prostorností s objemem 
zavazadlového prostoru 465 až 1436 litrů, jistými jízdními vlastnostmi na silnici 
i mimo ni, propracovanou technikou, skvělými a zároveň úspornými motory, vysokou 
úrovní komfortu a také bohatou výbavou zahrnující klimatizaci, kola z lehkých slitin, 
elektricky ovládaná okna, centrální zamykání nebo audiosystém. 

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 

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

25. března 2015 od 10 do 14 hodin
VAŘÍME S TERMOMIXEM
OCHUTNÁVKA ZDARMA

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.

 Netradiční volitelný předmět mají 
na  Základní škole v  Úpici – Lánech 
žáci 6. tříd.  Jedná se o předmět zna-
kového jazyka, který používají ne-
slyšící. Předmět si zvolilo celkem 27 
dětí. Kromě volitelného předmětu je 
znakový jazyk v  této škole vyučován 

i  v  samostatném kroužku. Dodejme 
pro zajímavost, že znakové jazyky 
vznikají ve všech zemích v národních 
komunitách neslyšících.
 První zemí, kde byl znakový jazyk 
uznán jako jeden z  tamních o� ciál-
ních jazyků se stal v roce 2011 Island. 

Znakový jazyk 

Penzion TEREZA
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Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Zemědělec 58/175 touží po  ženském obe-
jmutí a hledá obyč.ženu, která se nebojí zvířat 
a nevadilo by jí žít na vesnici. TEL.: 776 650 351

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v  klidné 
části Nového Města n.M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* P R O N A J M U garsonku cca 30m2 (pro 1 
osobu ) v  centru Náchoda, klidný zděný dům 
nájem+služby 4.200, voda + elektro 1.600 Kč, 
kauce 7.000 Kč. Tel.: 773 974 100
* Pronajmu družstevní byt 2+1 v  Náchodě 
na SUN. Tel. 605 571 595, 608 976 956
* 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.
* Koupíme byty v N. Městě n/M, nejlépe v OV, 
platba i v hotovosti. Tel. 602 204 002.
* Pronajmu menší příz.byt s terasou do zahra-
dy v  NA  - Bělovsi. Nájem 5000,-Kč + energie. 
TEL.: 777 737 127
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 s bal-
konem 77 m2 v  Náchodě na  Brance. Volný 
ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 2+1 50 m2 u  nám. TGM 
v  NA, nový po  rekonstrukci, nájem 
6000 ,-Kč + energie. TEL.: 777  737  127, 
777 737 122
* Douhodobě pronajmu garsonku v Náchodě. 
Volná od září 2015 Tel. 604 699 888
* Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný 
2+kk v klidné části Náchoda - nábřeží El:Krás-
nohorské. Volný ihned. Nájem 4500,-Kč + ener-
gie. Kauce 10 tis.Kč. TEL.: 737 211 973
* Pronajmu pěkný 2+1 s  balkonem, plastová 
okna, cihlový dům v  centru Náchoda. Volný 
ihned. Nájem 5000,-Kč. energie. Kauce 10 tis.Kč. 
TEL.: 737 211 973
* Prodám byt 3+kk 86 m2 v České Skalici, nový, 
extremně zateplený, výtah. Cena 2.190.000 Kč. 
Tel. 603 872 258
* Prodám byt v OV cihlový 3+1  cca 70 m2 v cen-
tru Náchoda. TEL.: 604 233 900
* Prodám DB 3+1 v  Bezděkově nad Metují. 
Cena dohodou. Tel. 776 357 401
* Pronajmeme garsonku 36 m2 v přízemí, bez-
bariérový vstup, 200 m od  vlakového nádraží 
v Novém Městě n.M. Nájemné 3000,-Kč + inkaso. 
TEL.: 776 224 358 volat v prac.dny 8 - 16 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
* Prodám byt 2+1 v Polici n.M. v OV v družst.
domě. Dům je zateplený, v bytě nová okna, kou-
pelna a elektřina po rek. TEL.:724 234 805
* Prodám DB byt 1+1 32 m2 v  Novém Městě 
nad Metují. Tel. 607 708 691, RK nevolat!
* Pronajmu byt 3+1 64 m2 Náchod - Plhov, 
2x balkon, zatepleno, nová okna. Nájem 4500,-
Kč + 4300,-Kč energie, kauce nutná. TEL.: 
777 606 801
* PRONAJMU BYT 2+KK VE  STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ. 43 m2, cena 3.600,-+ inkaso 
(1800,-),kauce nutná. Tel.602 133  173, E-mail.
renestarkov@seznam.cz
* PRONAJMU NOVÝ 1+kk V  ČERVENÉM 
KOSTELCI NA VĚTRNÍKU. Cena 4.800,-včet-
ně inkasa,kauce nutná. Tel. 602 133 173, E-mail.
renestarkov@seznam.cz

* PRONAJMU byt 3+1 v  Náchodě u  ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná kau-
ce 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
* Prodám byt 2+1 v Náchodě. TEL.: 606 643 635
* Prodám slunný družstevní byt 1+1 24m2 
v  Meziměstí. Nezařízený, ihned volný. Cena: 
220000 Kč. Tel.: 604 628 520
* 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
* Prodám ihned družstevní byt 4+1 v Náchodě 
na  Příkopech. Jedná se o  byt s  novou koupel-
nou. Byt je prázdný připravený k  nastěhování. 
Bližší info na tel. 607 185 664
* 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 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 3+1 (71,70 m2), 2. 
Podlaží 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.

* 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 oz-
doby. 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 sta-
ré 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, MER-
KUR aj., různé plastové hračky, hodiny, ho-
dinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, 
obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankov-
ky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Těl. postižený hledá zaměstnání na  3 hod. 
denně nebo na 2x 7,5 hod. týdně. Děkuji. Tel. 
776 071 389
* Jsem vyučená švadlena,momentálně na ma-
teřské a  provádím úpravy a  opravy oděvů, 
zkrátím délku kalhot, sukní atd. Výměna zipů 
u bund, kalhot nebo sukní. LEVNĚ. Více infor-
mací Tel.: 604 349 703

* DARUJI FENU VELKÉHO ŠVÝC. SALAŠ. 
PSA s  PP,4r.,kastr.,vhodná k  dětem,ne ke  koč-
kám. Z  rod. důvodů. t: 773  959  770 POUZE 
DO DOBRÝCH RUKOU
* 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 

* Prodám zahradu o výměře 1057 m2  v rekr. ob-
lasti Špinka. Tel.: 603 266 571 nebo 603 269 313
* Pronajmu dlouhodobě garáž v Náchodě v Ko-
menského ul. 1000 Kč/měs. Tel.: 775 677 169
* Prodám zeměděl.pozemek v  KÚ Velká Jese-
nice,v blízkosti Rozkoše o  velikosti 7500m. Tel. 
737 742 949
* Prodáme pěkný stavební pozemek, sousedí-
cí s přehradou Rozkoš, na pozemku základová 
deska, zavedena voda, kanalizace, elektřina, 
vlastní příjezdová cesta. TEL.: 608 245 634
* Kdo pronajme těl. postiženému zahrádku 
v  Náchodě a  okolí. Dlouhodobě. Děkuji. Tel. 
776 071 389
* PRODÁM RODINNÝ DŮM VE  VELKÉM 
POŘÍČÍ, 5+1, ZAHRADA, SKLEP, PŮDNÍ 
PROSTORY, PLYN, KANALIZACE, PO  CEL-
KOVÉ REKONSTRUKCI - IHNED K BYDLENÍ 
BEZ DALŠÍCH INVESTIC. CENA:1.690.000,-
-KČ, TEL.: 777 302 483
* Sháním na  Náchodsku RD nebo chalupu 
v  ceně do  1,8 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
TEL.: 604 336 337
* Prodám chatu se zahradou v OV v osadě Port 
Arthur v Hronově. TEL.: 732 819 936
* Prodáme lukrativní pozemky s  výhledem 
na  zámek. Parcely 1000- 1400m2 vhodné pro 
stavbu RD. Náchod, nad ulicí U  Vodojemu. 
TEL.: 607 771 216
* Prodám rodinný řadový dům v  Náchodě 
na  Klínku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, garáž, 
velmi dobrý stav. Cena dohodou. TEL.: 608 464 601
* Koupím rodinný dům v  Náchodě. Kontakt 
776 100 393
* Prodám ŘD v  lokalitě Náchod - Branka, 
jedná se o  dům vel. 6+ 1, dvojgaráž, dílna , 
sklep, zahrada s pergolou. Cena dohodou. TEL.: 
737 416 624, 603 753 638

* Pronajmeme skladovací prostory (až 220 m2) 
ve Spech u N. Města n/M. Cena od 3.000,-Kč/
měsíc. Tel. 602 204 002.
* Dlouhodobě levně pronajmeme nebytové 
prostory 170 m2 ke  skladování, řemeslné čin-
nosti a garážování v Nahořanech čp.23 v býva-
lé zemědělské usedlosti s  příjezdovými vraty 
z místní komunikace. TEL.: 723 268 938
* Pronajmu obchod na pěší zoně v Náchodě 50 
m2. Nájem 15 tis.kč. Tel..777 737 127, 777 737 122
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 
170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, 
ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, 
ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNOVĚ 
NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 
777 302 483

* V Hronově pronajmu prostory k podnikání, 
cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohy-
bových aktivit jako cvičení, � tcentrum a  jiné 
služby. Prostory se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v I.patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

BAZÉNOVÉ LEMOVKY, výr. Šonov. Jar-
ní výprodej skl. zásob. Cena : 75.- kč/kus 
+ Dph. Výmětovky zdarma. Nutno volat : 
603257124

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

* Prodám levně zánovní kvalitní pán-
ské obleky - pouze velké velikosti. tel. 
604 699 888
* Prodám elektrokotel Dakon, elektroměr a in-
teriérové dveře dýhované mahagon 90ky. Tel. 
602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám vykrmené prase bez smě-
sí, možnost v  půlkách. Tel. 702  386  568, 
494 665 327
* Prodám windsur� ng, pěkné dvě plachty. Lev-
ně - cena dohodou. Tel. 608 823 346
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg krmeno bez 
směsí. Volat po 20.hodině 773 914 858
* Prodám stavební vybavení - HAKI lešení, pa-
letový vozík, el. rozvaděč, el. pilu na tvárnice atd. 
Tel. 777 23 21 22
* Prodám palivové dřevo suché i  mokré. Tel. 
777 690 390

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

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.

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.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.

Motel EDISON Kleny
přijme

SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA
Praxe nutná

Tel. 775 576 515

Přijmu krmiče masného skotu 
(krmení, telení)

 Praxe podmínkou. 
Ubytování možné.

e-mail: karnikova@elisint.cz

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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

Firma MARE CZ s.r.o. 
Náchod

přijme 
koordinátora polygrafi cké výroby

V případě zájmu zašlete svůj životopis na uvedený 
e-mail: martina.buryskova@marecz.cz

Požadujeme:
- SŠ vzdělání technického typu
- zkušenost s vedením podřízených, pokročilá znalost kancelářského balíku

(MS O�  ce)
- výborné organizační a komunikační dovednosti,

aktivní přístup k práci a schopnost řešit zadané úkoly samostatně
- ŘP skupiny B

Nabízíme:
- Práci ve stabilní � rmě v Náchodě
- Práce na HPP
- Dobré platové podmínky, příspěvek na stravování
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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

N.Město n/M-Na Františku-RD s krásnou zahradou,upraven na pension (6 vybav.pokojů se sprchami a WC),kuchyň,ob.pokoj,2 garáže ................. 3,68 mil.Kč
N.Město n/M-Výrobní a sklad. objekt u hl. komunikace,zast. 624 m2, poz.1.817 m2..2,9 mil. Kč, Náchod-Běloves-kompletně zrekonstr. byt 3+1,OV .....1,2 mil. Kč
N.Město n/M-Malecí-Kompl. rekonstr. byt 2+1,nová zděná koupelna s WC,nové rozvody,plast.okna,dveře,kuchyň na míru .................895.000,-Kč k jednání
N.Město n/M-ul.Malecí-Byt 3+1 (60 m2) po část.rekonstr..950.000,-Kč, Machov u Hronova-rekonstr. komerční objekt (zast. 680 m2) ................ 3,35 mil.Kč
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě, slunný oploc.pozemek 403 m2..400 tis.Kč,Č.Kostelec-centrum-Pronájem prodejny(18 m2) ..................3.000,-Kč/měs
Náchod Klínek-Sluneční vyhlídka-poz. (800 m2) k výstavbě RD..od 875,-Kč/m2, Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén .............. 2.490.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,pozemky až 1000 m2..od 1,2 mil.Kč-jarní slevy! Č.Čermná u Náchoda-2 byty po 60 m2+garáže ........... 950.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..2,19 mil.Kč, Sviništ́any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 ................ 799.000,-Kč
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klidné místo..1.800.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží,zahrada ............ 1.190.000,-Kč k jednání
Č.Skalice-náměstí-Pronájem vybaveného kadeřnictví (možnost zařízení odkoupit)..4.500 Kč/měs. a pronájem restaurace (baru) u náměstí................k jednání
Náchod, Č.Kostelec, Č.Skalice, Provodov, Slavoňov a Jestřebí u N.Města n/M, Miskolezy, Nové Dvory u TU-pěkné pozemky k výstavbě RD ......... od 290,-Kč/m2

- míchání malířských barev
- venkovní fasádní barvy
- míchání omítek
- barvy, laky na dřevo, lazury, mořidla
JARNÍ SLEVA-KUPÓN 10%
Jiří Kubín, Náchodská 285, Velké Poříčí (v areálu střední školy)
tel.: 777 552 745, email: autolakykubin@seznam.cz  www.autolakykubin.cz

Nový sortiment v naší nabídce - CAPAROL

TÓNOVACÍ CENTRUM         
Autolaky – Jiří Kubín

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU
Tel. 604 415 689

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Pronajmu nebytový prostor 
(dříve diskotéka) 

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

celého objektu. 
E-mail: milansan@seznam.cz 

Tel: 732 135 805 nebo 
SMS na 602 103 775

Kamenictví Cvejn
leštěná žula, mramor, pískovec, ...

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce









tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz

www.kamenictvinachod.cz

Cenové kalkulace zdarma!
PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NEMOVITOSTI
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Okénko 
energetického 
poradce 83. 

 Vážení a milí čtenáři,
pro ty, kteří ještě váhají se k našim 
cca 1  500 klientům z  okresu Ná-
chod přidat, mám vcelku jednodu-
ché počty.
Prvních 100 zákazníků s námi zača-
lo spolupracovat před 4 roky.. Když 
si vezmeme příklad – domácnost 
se spotřebou plynu cca 20MWh 
(= 2 000m3)/rok a spotřebou elek-
třiny 3MWh/rok, tak spolupráce 
s námi snížila roční výdaje takové 
domácnosti při pravidelném kaž-
doročním individuálním cenovém 
režimu, který má každý náš zákaz-
ník, o více jak 5 000 – 7 000,- Kč/
rok oproti běžným cenám dodava-
telů 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 
domácnost „nevyhodila zbyteč-
ně komínem“ navíc 20 – 28  000,- 
Kč, které použila na  své jiné po-
třeby, oproti svým sousedům, 
kteří s  námi ještě nespolupracují.
Za 4 roky je to taková úspora, kte-
rá odpovídá cca jednoleté platbě 
za energie v domácnosti se stejnou 
spotřebou plynu a elektřiny u výše 
uvedených dodavatelů. Je to jako 
bych měl oproti sousedovi, který 
s  námi ještě nespolupracuje, kaž-
dou pátou topnou sezónu zadarmo. 
Myslím, že stojí za  to se k  nám 
přidat a  využít individuálních cen 
a  servisu, který každoročně pra-
videlně děláme. A  nebo můžete 
neustále naříkat a  nadávat, jak 
jsou energie drahé, na  podomní 
prodejce, na  šílené a  pro zákazní-

ka naprosto nepřehledné smlouvy 
a  dodatky. My se nemáme kam 
schovat a ani nechceme, jdeme zce-
la otevřeně „s kůží na  trh“, nemu-
síme si nic vymýšlet, jsou za námi 
zcela jednoznačné a již několikale-
té výsledky, za  které se nemusíme 
stydět.
PROTOŽE JSME VÝBORNĚ 
A VČAS NAKOUPILI PLYN PRO 
DOMÁCNOSTI I  PRO MALO-
ODBĚRATELE Z  ŘAD FIREM, 
TAK TENTOKRÁT ZAHAJUJE-
ME NAŠI KAĎOROČNÍ  „INDI-
VIDUÁLNÍ CENOVOU AKCI“ 
PRO NAŠE STÁVAJÍCÍ I  NOVÉ 
KLIENTY JIŽ NYNÍ. KDO TOHO 
TEĎ NEVYUŽIJE, TAK S  NEJ-
VĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ 
PŘIJDE NA  ROK 2016 O  MOŽ-
NOST JAK SI RAZANTNĚ SNÍ-
ŽIT VÝDAJE ZA  ENERGIE, 
PROTOŽE VÝVOJ NA BURZE SE 
PO PROPADU CEN PLYNU VRA-
CÍ VELMI RYCHLE K K PUVOD-
NÍM 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)

SÝRÁRNA A MLSÁRNA
EDUŠKA

Hrašeho ul. Náchod

Holandské sýry z kravského 

a kozího mléka

Zákusky  podle vlastní receptury

www.mlsarnaeduska.cz

• 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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

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

Bowling & Bar 
– REDUTA
Plhovská 340, Náchod

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

Restaurace Port Arthur
Purkyňova ulice, Náchod

Přestáváme kouřit
Od 30.3.2015 nekuřácké pro-
středí v naší restauraci (pivnici).

Otevřeno PO – PA 
16-23 hod

 (víkend zavřeno)

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

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka 
včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

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

NĚMČINA

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
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HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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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

 
 
   
    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 

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

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

VELIKONOČNÍ HODY
sobota  4.4. až  pondělí 6.4.

BRAMBORÁKOVÉ HODY
sobota   18.4. až neděle 19.4.

MÁJOVÉ HODY
pátek 1.5. až neděle 3.5.

TO NEJ Z NAŠICH HODŮ
pátek 8.5. až  neděle 10.5.

tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz

Zajistíme ROZNOS vašich letáků  
a reklamních tiskovin do schránek

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

Szcytna, Radków, Lewin Klodzki)

Více informací na tel. 602 103 775 
 e-mail: echo@novinyecho.cz

             

PŘIJME DO DVOUSMĚNNÉHO PROVOZU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadujeme: praxe min. 2 roky ve výrobě v oblasti kontroly kvality, orientace ve výkresové dokumentaci,
uživatelská znalost měřidel, pečlivost, komunikativnost
Náplň práce: vstupní kontrola materiálu, mezioperační kontrola, výstupní kontrola výrobků, vyhodnocování 
neshodných výrobků, atd.  

Požadavky: ukončené SOU strojírenské, praxe v oboru 2 roky, znalost čtení výkresové dokumentace, vysoké 
pracovní nasazení, spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

Požadujeme: ukončené SOU strojírenské – praxe v oboru 2 roky – znalost čtení výkresové dokumentace – 
ochota pracovat občasně přesčas – spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

TECHNICKÝ KONTROLOR

SEŘIZOVAČ CNC OHÝBACÍCH STROJŮ

CNC FRÉZAŘ

PŘIJME DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU:

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

Kontaktní osoba: Jana Dostálová, tel.: +420 491 467 083,
 mobil: +420 724 361 719, e-mail: j.dostalova@boltjesgroup.com

SMĚNOVÝ MISTR
Požadujeme: praxe minimálně 3 roky na obdobné pozici ve výrobní společnosti, zkušenost s vedením 
kolektivu, spolehlivost, samostatnost
Náplň práce: operativní řízení výrobního úseku, vedení pracovníků směny, odpovědnost za dodržování 
technologické kázně
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

info v RKCena:

Chalupa Horní Branná - Krkonoše
Poloroubená chalupa se zahradou, CP 
295 m2. Půda, sklípek se studánkou, dílna,… 

N6472č. inzerátu 

1.790.000,- KčCena:

RD Česká Čermná (NA)
Kompletně zrek. RD 3+1. Půda, balkon, 
komora, garáž pro 2 auta,... CP 794 m2.

N7533č. inzerátu 

1.060.000,- KčCena:

Byt 4+1 Náchod 
Prostorný DB 4+1, CP 90 m2. Sklep, balkon. 
Chodba s úložným prostorem.

N7701 Řádková inzerce

 

 
Byt 3+1 Dobruška č. N6081
CP 76 m2, 999 000 Kč
RD Meziměstí (NA) č. N6806
CP 2.288 m2, 999 000 Kč
RD Červený Kostelec č. N6278
CP 413 m2, 990 000 Kč.
RD Hronov č. N6239
CP 589 m2, 1 890 000 Kč
St. pozemek Babí u Náchoda č. N5110
CP 984 m2, 450 000 Kč
St. pozemek Velké Petrovice (NA) č. N7703
CP 1.662 m2, 200 000 Kč

ti

Nájemní dům Trutnov
Atypický dům v blízkosti centra. Komerční 
a obytná část. Oplocená zahrada.
Cena: 8 400 000 Kč
č. inzerátu: N7683

Inzerce ECHO 3-2015.indd   1 10.3.2015   9:35:07

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

ODVEZETE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

HOTEL U BERÁNKA
Pátek 27.března 2015
SWING SEXTET

jako host  vystoupí Jitka Vrbová
Dannyho kavárna od 19 hodin

Sobota 4.dubna 2015
VELIKONOČNÍ OLDIES PÁRTY

Dannyho kavárna od 20 hodin
4. – 7. dubna 2015

VELIKONOČNÍ MENU

Restaurace, 
rezervace na tel.: 491 433 118

www.hotel-beranek.cz

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Jarmilo, Hynku, Ivoši...
sejdeme se na „skvoši“

Hledá domov
RÍŠA -  je mladý (asi roční) kříženec 
ohaře. Je to hodný, veselý, kontaktní 
a aktivní pes, který by se hodil k ně-
komu podobně aktivně zaměřenému. 
Je nekon� iktní, snese se se psy i fen-
kami. Pro svou přátelskou povahu se 
hodí i k dětem. Je učenlivý a snaživý. 
Ríša měl v životě bohužel zatím dost 
smůlu. Po tom, co jsme ho našli uvá-
zaného vystrašeného u  útulku, se 
na něj rychle usmálo štěstí v podobě 
nového domova. To ale bohužel netr-
valo dlouho a po pár měsících se Ríša 
vrátil zpět z důvodu alergie v rodině. 
Psí domov Lukavice u Rychnova 
nad Kněžnou (tel. 608 524 973, 

utuleklukavice@seznam.cz)

 ZŠ Komenského v  Náchodě se 
zúčastnila výtvarné soutěže v rám-
ci projektu „Operační program pře-
shraniční spolupráce Česká repub-
lika – Polská republika“ s názvem „ 
Jsme v bezpečí“.
 Do  soutěže bylo přihlášeno 152 
prací z okolních škol a z nich bylo 
vybráno 5 nejlepších v  kategorii 
1. – 3. třídy. Z  naší školy získaly 
ocenění dvě žákyně z  1.A – Nela 
Bucharová a Alžběta Čížková. Oce-
něné děti se zúčastní slavnostního 
předání cen, které se bude konat 
během polsko – české mezinárodní 
policejní ukázky v Kudowě. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat 
paní podpraporčici Janě Pecoldo-
vé, která nám umožnila navštívit 
budovu Policie České republiky 
v Náchodě.
 Děti z prvních tříd si mohly pro-
hlédnout cely předběžného zadr-
žení, místnosti určené k  výslechu, 
vyzkoušet si policejní výstroj. Z ex-
kurze odcházely nadšené a většina 
z nich by se ráda v budoucnu stala 
policisty.      učitelky 1. tříd

„Jsme v bezpečí“

Silniční spojení  mezi  Náchodem 
a Trutnovem je zase o něco bezpeč-
nější. Radost mají řidiči i pojišťov-
ny. Důvodem k radosti je zpevnění 
skalních masivů v blízkosti silniční 
komunikace v lokalitě obce Sucho-
vršice. Varovné dopravní značky 
zde opravdu nebyly jen na okrasu – 
kameny, větší i menší, zde opravdu 
na silnici padaly.  Foto Mirek Brát     

 Letos 13. ledna to bylo přesně 120 
let, co byl založen včelařský spolek 
pro okres českoskalický. Stalo se 
tak na  ustavující schůzi, které se 
zúčastnilo 47 přihlášených včelařů. 
V  únoru 1895 se spolek stal čle-
nem Zemského ústředního včelař-
ského spolku pro království České 
v  Praze a  patřil tak mezi největší 
spolky v zemi České, když sdružo-
val ke  konci roku 1895 již kolem 
60 členů z České Skalice a okolních 
vesnic.
 V  současnosti spolek sdružuje 
79 členů, chovajících 954 včelstev 
na 91 stanovištích a je tak třetí nej-
větší dle počtu včelařů v okrese Ná-
chod. Aktivity členů se nezaměřují 
jen na vlastní oblast chovu včelstev, 
rozšiřování včelí pastvy, neustálý 
boj se včelími nemocemi a  další-
mi nepříznivými vlivy životního 
prostředí, ale především ke  zdo-
konalování potřebného inventáře, 
vzdělávání a to i ne včelařské veřej-
nosti formou přednášek a propaga-
ce zdravého životního stylu. 
 Výročí vzniku spolku si členo-
vé připomněli na slavnostní schůzi 
dne 22. února 2015. Jako výraz díku 

za dlouhodobou spolkovou činnost 
předal starosta České Skalice k  to-
muto výročí Pamětní list města. 
Ve zprávě jednatele Bronislava Pro-
kopa od historie po současnost za-
zněla také prosba občanům města.  
Spolek vlastnil v minulosti kroniku, 
ale ta se bohužel ztratila. Výzvou 
pro občany města je, kdo by kroni-
ku objevil nebo pomohl nalézt sto-
py k jejímu objevení, bude náležitě 
odměněn  (kp)

Včelařům ve Skalici bylo 120 let

Předávání pamětního listu starostou 
města (vpravo) předsedovi českoskalic-
kých včelařů Jiřímu Valterovi
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