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Příští Echo vychází 4. září 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

srpen 1255,Trichelo, první zaznamenané 

jméno kolonisty na Broumovsku

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- zastavíme exekuce (dražby nemovitostí, 
   srážky ze mzdy,  blokace účtů atd.)

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
 pro pobočku v Náchodě

Náchod, Plhovská 695 
Náchod, Kamenice 113

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

www.kramjeans.cz

LETNÍ 
VÝPRODEJ

- 50%

KOŽENÁ
GALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

OKNA - DVEŘE - PODLAHY

Tel: +420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

Kladská 104, Náchod
www.domivo.cz

Prodloužení AKCE do 31.8. 
z důvodu velkého zájmu

Přijela pouť. A lidí houf se vydal na náchodské náměstí za zábavou… 
 Foto Josef PEPA Voltr

www.GATENACHOD.cz

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

Samsung GALAXY 
Core Prime VE

Pro více informací navštivte naši O2 Prodejnu 
Palackého 20, Náchod.

-1 000 Kč recyklační bonus

2600

3 600 Kč

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

Vyměňte svůj mobil za nový
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VZPOMÍNÁME
Dne 20. Srpna 2015 uplynulo 10 let, kdy nás navždy 

opustila maminka, babička, 

paní Ludmila Jirásková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Syn Petr s rodinou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v klidné 
lokalitě Náchodě v blízkosti zámku, 
plastová okna, vytápění ústřední – dálkový 
horkovod, ohřev vody el. bojlerem/dálkově, 
obecní vodovod a kanalizace. Zahrada se 
skleníkem, zděná garáž, velká terasa. Cena: 2 590 000,- Kč

Zděná chalupa v započaté rekonstrukci v České Metuji – Vlásenka ......................................... 450 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 6 990 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

„Kytičku na Tvůj hrob pokládáme
 a stále na Tebe vzpomínáme…“

Dne 6.8.2015 uplynulo 24 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustil pan Josef Nývlt z Náchoda  - Bražce.
Dne 14.8. by se dožil 70. Let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti

TICHÁ VZPOMÍNKA 

TICHÁ VZPOMÍNKA
20. srpna 2015 uplynulo již devět smutných let, 

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

pan Jaroslav Prouza z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.
 rodina Prouzova

VZPOMÍNÁME
Dne 11.8.2015 uplynulo 13 let od doby, kdy nás navždy opustil náš tatínek 

a dědeček, pan Vladimír Kosinka z Kramolny.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   
 Rodina

 13.7.2015 – tento den se stal osud-
ným pro páva, který se zatoulal chova-
teli. Ten příběh je tak smutný, že si jej 
nemůžeme nechat jen pro sebe, a jsme 
přesvědčeni, že by se o něm měli do-
zvědět i ostatní obyvatelé v Náchodě.
 Asi tři týdny před tímto dnem se ob-
jevil krásný mladý páv v prostoru mezi 
Krkonošskou ulicí u okálů a přilehlý-
mi zahrádkami k  domkům na  Klín-
ku. Našel si zde místo pro odpočinek, 
přes den se zde procházel a večer ulehl 
na strom pod strání. Ráno se opět vy-
dal hledat něco k  snědku – úvozem, 
před okály, v zahrádkách.
 Když už zde pobýval týden, kon-
taktovali jsme Městskou policii v Ná-
chodě, zda nemají informaci, že by 
někomu chyběl, případně zda by nám 
neporadili s touto situací – avšak bez-
nadějně. Obrátili jsme se také na  zá-
chranáře v Jaroměři, ale ti nám pouze 
sdělili, že si můžeme přijet pro sítě 
a páva odchytit sami. O to jsme se také 
pokoušeli, ale páv měl raději svobodu.
 Až se nám podařilo kontaktovat 
chovatele z  Dubna u  České Skalice, 

který s  pávy má zkušenosti. Slíbil, že 
se zastaví a  pokusí se páva odchytit, 
aby v tomto místě nestrádal.
 Dne 13.7. 2015 k  večeru konečně 
přijel se svou rodinou – manželkou 
a dvěma malými syny, vybaven krme-
ním v kyblíku a snahou o odchyt. Páv 
se těsně předtím procházel v  zahrád-
kách u domků na Klínku, ale najednou 
s  křikem přelétl na  strom v  zahradě 
a  poté znovu s  křikem přeletěl dost 
daleko na  vysoký jasan až k  silnici.  
Tam se usadil a  chovatel z  Dubna se 
snažil jej vylákat na krmení v kyblíku. 
Pak opět přeletěl a sedl na stříšku za-
hradního domku v jedné ze zahrádek.
 Pak však nastalo zděšení všech 
nás přítomných při odchytu. Zazněla 
rána a  páv se skácel mrtvý ze stříšky 
v  zahrádce na  zem. „On ho někdo 
zastřelil“, křičel malý syn chovatele 
a přeskočil plot zahrádky ve snaze jej 
zachránit.
 Marně, našel jej mrtvého. Nemohli 
jsme té situaci uvěřit. Tři týdny naší 
snahy o  záchranu a  v  den, kdy už 
svitla pro páva naděje, nám jej někdo 

odstřelí před očima? V  obytné zóně, 
v  místě, kde se pohybují lidé někdo 
střílí!  Jen nás bylo na místě devět. 
 Naše výkřiky přivolaly viníka. 
Opřel se o  plot své zahrádky, hledí 
na nás a křičí: „To jsem byl já, máte si 
ho hlídat, kálí mě po zahrádce a nikdo 
s tím nic nedělá!“
 „Vážený pane Moucho, vy jste páva 
zastřelil. Ten páv nebyl náš, naše snaha 
byla ho odchytit a nalézt jeho majitele, 
případně ho předat do některého cho-
vu, aby zde nebyl sám – ztracený. Měl 
kroužek na noze, takže určitě někomu 
patřil, jen zabloudil.
 Vy jste však zmařil jeho život, za-
střelil jste krásného tvora. Vaše důvo-
dy jsou ubohé a nepochopitelné. Za to 
vás bude tížit svědomí a příroda vám 
tento čin nikdy neodpustí – to jsme 
přesvědčeni“.

za svědky příběhu: Dana Vítová
obyvatelé okálů v Krkonošské ulici 

Náchod
chovatel s rodinou z Dubna

a další přítomní 

Příběh se smutným koncem                
Jak si občan Náchoda neváží přírody

 Vážení  obyvatelé okálů v  Krkonoš-
ské ulici, jelikož  jsem nechtěným hlav-
ním hrdinou Vašeho článku, musím 
reagovat.
 Pávice se opravdu pohybovala asi tři 
týdny v  okolí našich rodinných dom-
ků a na našich zahradách. Skutečností 
také je, že o její odchyt nikdo z přísluš-
ných orgánů a  organizací opakovaně 
nejevil zájem.
 Pokud tento krásný pták bude zne-

čišťovat okolí a  zahrady mých souse-
dů, je pouze na nich, zda si to nechají 
líbit a zda to budou či nebudou řešit. Já 
jsem to řešil. V době různých nemocí, 
ptačích chřipek a podobně, je mi zdraví 
mojí rodiny přednější než  budoucnost 
opeřeného vetřelce. Já chci mít svoji 
zahradu čistou a nikoliv ozdobenou ex-
krementy ptáka, o něhož nikdo nepro-
jevuje zájem. Nechci nacházet na stole, 
z  něhož jíme, a  na  židlích, na  nichž 

sedáváme, paví výkaly a  mít strach 
o zdraví svých vnoučat i celé své rodiny.
 Ano, vystřelil jsem po  pávici ze 
vzduchovky. Pávice se lekla a nešťastně 
spadla před chřtán sousedova psa, který 
si s ní "pohrál". Týdny trvající problém 
se tak vyřešil rychleji, než jsem předpo-
kládal. O  jakémsi právě probíhajícím 
odchytu mě nikdo neinformoval. 
 Věřte, svědomí mne netíží a tížit ne-
bude. Jan Moucha

PŘÍPAD S PÁVICÍ

aneb

 Počátkem srpna se mezi krajské 
silnice, na  nichž aktuálně probíhají 
stavební práce, zařadila i  komuni-
kace III/3025 procházející Martín-
kovicemi na Broumovsku. Přes jisté 
omezení však tato skutečnost pro ři-
diče neznamená nutnost vyhýbat se 
obci po objízdných trasách. Práce se 
týkají úseku dlouhého tři čtvrtě kilo-
metru, který tvoří průtah obcí. 
 „Dodavatel v  místě obnovuje ži-
vičný kryt a opravuje vpusti a jeden 
propustek. Navíc budou přiléhají-
cí chodníky vybaveny novými ob-
rubníky. Dále se pročistí příkopy 
a  obnoví krajnice. V  jedné části se 

nacházejí vyvalené patníky, které se 
odstraní a  nahradí dřevoocelovým 
svodidlem. To je navrženo tak, aby 
nebylo nutné kácet sousední vzrost-
lý strom.
 Rekonstrukce probíhá za  čás-
tečných uzavírek. Provoz je sveden 
do jednoho jízdního pruhu a řídí ho 
světelná signalizace, případně pra-
covníci stavební � rmy. Žádné ob-
jízdné trasy proto nemusely být vy-
tyčeny. Oprava vyjde na 4,7 milionu 
korun, z nichž většinu poskytl Státní 
fond dopravní infrastruktury. Práce 
i dopravní omezení skončí do začát-
ku školního roku.  (red)

Martínkovice jsou průjezdné 
navzdory probíhajícím pracím

Pravá láska, to jste Vy dva, ať 
jste spolu šťastni a žijete v lásce 
navěky!

K Vaší Zlaté svatbě gratuluje 
Leoš s rodinou, 
Fanda a Michal

Příběhy pravé 
lásky nekončí!

 Na  nádvoří zámku v  Opočně se 
29. srpna uskuteční závěrečné vy-
stoupení kurzu renezančních tanců 
(od 18 hodin v premiéře , od 20 hodin 
v  repríze). Pořadatelem je K.Remeš 
ve spolupráci s MÚ Opočno.   

Zámek Opočno

 Občané Jaroměře mohou až 
do  31.8. nominovat osobnosti, které 
se zasloužily o rozvoj kultury, sportu, 
společenských a  zájmových aktivit 
(včetně práce s  mládeží). Odborná 
porota  „proseje“ nominační návrhy 
a  ti nejlepší budou oceněni v  rámci 
společenského galavečera, který pro-
běhne v Jaroměři na podzim  t.r.  

Nominace 
v Jaroměři

je název výstavy, která bude 1. 
září zahájena v  Městské knihovně 
v  Dobrušce. Autorkami prezentova-
ných artefaktů budou členky Klubu 
paličkování při tamním DDM. 

„Inspirovány 
Muchou“ 

 Pět let zajížděla do lokalit Velkého 
Dřevíče a  Rokytníka pojízdná pro-
dejna MARTA (� rmy z  Dobrušky). 
Od srpna t.r. obslužnost těchto  lo-
kalit pojízdnou prodejnou MARTA 
končí. Důvodem je zejména fakt, že 
zákazníci začali preferovat klasickou 
prodejnu, která zde začala působit.  

Marta končí

Připojte se k nám, darujte krev
Profesionální hasiči Hasičského 
záchranného sboru ze stanice Ná-
chod – směny „B“ se rozhodli, že 
24.8.2015 navštíví transfuzní stani-
ci v Náchodě  a dobrovolně darují 
krev. Chtějí tak pomoci někomu, 
kdo ji bude potřebovat. Doufají, 
že jejich počínání odstartuje mezi 
dalšími kolegy nejen ze stanice 
Náchod akce na  podporu dobro-
volného dárcovství krve a  krevní 

plazmy. Prvního společného da-
rování se zúčastní dvanáct profe-
sionálních hasičů. „Všichni hasiči, 
kteří  darují krev vědí, ze své pra-
xe, jak je v lidském životě důležitá. 
Své o  tom víme z  dopravních ne-
hod, ke  kterým vyjíždíme. Víme, 
že  nedostatek krve může mít často 
nedozírné následky. Proto by měl 
krev chodit darovat každý člověk.“ 
Dodal nprap. Pavel Kohl.

Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek 
Ratibořice ve spolupráci s městským úřadem 

v České Skalici Vás srdečně zvou na akci

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMA 
aneb na mlejně bude veselo

Pátek 28. 8. od 15.00 
folková skupina STRUNOVRAT ZE SLATIŇAN

Sobota 29. 8. od 11.00 
lidová muzika ŠMIKURANDA Z ČESKÉ SKALICE

Neděle 30. 8. od 11.00 
kapela KLAPETO Z NÁCHODA

Kdo přijde se starou školní aktovkou na zádech, 
dostane malinovku zdarma!
Jakékoli  další historické školní doplňky, včetně žákajdy, 
budou odměněny pochvalným zápisem!
Vstup: zakoupení alespoň jednoho koláče vod panímámy 
nebo pohledu přede mlejnem.
Stylové občerstvení.
„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí“
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KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 10. 9. 2015

mob. 736 763 929

nutno

objednat

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

KADEŘNICTVÍ
  NATÁČKA

přijme KADEŘNICI s praxí
Karlovo náměstí 88, Náchod

Tel. 776 001 323 

Tel: 776 227 724, 7 let zkušeností! 
Zainvestujte

 a prodlužte svému vozu životnost...

Provádíme ochranné nástřiky 
podvozků a dutin vozidel

 antikorozními vosky, nebo i jinými 
materiály dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

Psychiatrická ambulance
 přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU

úvazek 0,6

Požaduji: odpovídající vzdělání

Nabízím: nástupní plat 11.000,-Kč

Nabídky se životopisem zasílejte na

 mail: lenka.kasikova@volny.cz

VÝUKA POLŠTINY 
S RODILÝM MLUVČÍM 
V NÁCHODĚ A OKOLÍ.

Tel.: 604 28 18 12
www.vyuka-polstiny.cz

MGR. DOROTA BUDAŘOVÁ

Bližší info na tel. 602 240714

Do COCKTAIL BARU hledám 
kolegu pro�  BARMANA. Dále 
možnost pro šikovnou kolegyni 
na pozici BARBACK/SERVIS. 

Přijmeme
administrativně

 - technickou pracovnici
Textilní výroba. 

Tel. 777 737 122

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

NABÍZÍM 
TERÉNNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU

vozem IFA L60 s HR 3001
 a vidlemi na palety.

Náchodsko, Trutnovsko a okolí
Tel. 776 121 225

Firma GTH catering a.s. 
přijme pro provoz v České Skalici 

ŠÉFKUCHAŘE/KU
Popis pracovní pozice:
- odpovědnost za výrobu teplých jídel 
   pro děti i dospělé (práce ve školní 
   jídelně ZŠ)
- normování jídel
Požadavky:
- vyučení v oboru a zkušenosti 
   na podobné pozici
- samostatnost, zodpovědnost 
   a spolehlivost
- schopnost týmové práce
- organizační a řídící schopnosti
- příjemné vystupování
Nabízíme:
- zázemí silné, rozvíjející se společnosti
- práce na HPP
- pracovní doba pondělí - pátek 
   do 14,30 hod.
- místo výkonu práce Česká Skalice
- nástup možný od 1. 9. 2015

Ilona Dibelková tel.: 725 939 144
email: ilona.dibelkova@gthcatering.cz

 Představenstvo a  dozorčí rada 
společnosti BERÁNEK NÁCHOD 
a. s. na  základě podnětu současné-
ho nájemce pana Romana Rajského 
rozhodlo na svém jednání dne 17. 8. 
2015 o  vypsání poptávky na  prove-
dení výběrového řízení na pronájem 
a  provozování Hotelu U  Beránka 
na  Masarykově náměstí v  Náchodě. 
Výsledkem poptávkového řízení bude 
výběr � rmy, která následně komplex-
ně zajistí organizaci výběrového říze-
ní na nového nájemce a provozovate-
le komerční části (hotel a restaurace) 
s platností od 1. 11. 2015.  (kp)

Beránek
hledá nového
provozovatele  

srdečně zve

NA OSLAVY 60 LET
 PRÁCE S MLÁDEŽÍ,

které se budou 
konat v sobotu,

29.8.2015 od 14.00 hodin

U HASIČSKÉ ZBROJNICE 
V BĚLOVSI

bohatý program
 (výstava, ukázky)

občerstvení (pivo, limo, 
udírna, maso na rožni,

sladkosti)

soutěžní odpoledne 
pro děti i dospělé

taneční zábava

a možná přijde i kouzelník...

SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ V BĚLOVSI

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.

KOUZLA 
V MUZEU MAGIE
 Kouzelnické vy-
stoupení pro děti 
i  dospělé v  podání 
Mistrů Magické lóže 
M.S. Patrčky v  sobo-
tu 5.9.2015 od 15.00 hodin. Vystoupí 
kouzelník Radek s kamarádem Šášou 
(Radek Černý a Václav Černý z Nové 
Paky). Vstupné: dospělí 40,-, důchodci 
30,-, školáci 20,-Kč. V ceně prohlídka 

muzea a  „Pohádkové-
ho bludiště“. Muzeum 
Magie Jaroměř, Ná-
chodská 432 (u koupa-
liště Na Úpě).

POZVÁNKA
do

STARKOČE – hřiště u sokolovny
na 16. ročník

NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE  TROJIC

pro družstva nehrající pravidelné
 soutěže který se koná 
v sobotu 5. září 2015

STARTOVNÉ: 210,-Kč za družstvo

Zahájení turnaje v 9.00 hodin!

Prezentace: 8.25 – 8.50 hod.

PŘIHLÁŠKY: nejpozději do stře-
dy 2.9.2015 – SMS zprávou 

na mob.775945866  či 
e-mail: rufer.starkoc@seznam.cz     

Občerstvení všeho druhu zajištěno!

 Závod v  německém Glasbachu byl 
již letošní devátou zastávkou šampi-
onátu Mistrovství Evropy v  závodech 
automobilů do  vrchu. Na  startovní 
čáru se ve  skupině E2-SH postavila 
velice silná konkurence.  Mimo Audi 
WTT-R DTM Vladimíra Vitvera, pře-
devším domácími šampión Norbert 
Brenner - Opel Vectra DTM, Schmitt 
Sebastian - Opel Astra DTM či Her-
bert Pregartner s Porsche GTR 
 Vladimír Vitver přijel do Glasbachu 
jako průběžně vedoucí jezdec skupiny 
E2-SH v ME a svoji pozici chtěl svým 
výkonem na 5500 metrů dlouhé trati 
potvrdit. První trénink sice nezačal 
vysokým tempem, ale vše mělo své 
opodstatnění, hledala se varianta na-
stavení správného setapu vozu a také 
jsme šetřili pneumatiky na  závod.  
Martin Šípek s vozem Mitsubishi za-
jel tréninkové jízdy jak na suchu, tak 
na  vodě ve  velice vysokém tempu 
a obsadil třetí příčku v pořadí. Samot-
ný závod začal se zpožděním z důvo-
du úklidu po velikém dešti ze soboty, 
ale na již suché trati. 
 Vladimír Vitver se do  první zá-
vodní jízdy ve svodidlovém tobogánu 
pustil s velikým nasazením vědom si 
veliké konkurence a  posunul v  prv-

ní jízdě  časem 2.24.066 rekord trati  
plechových vozidel o 4 vteřiny. Žádný 
z  konkurentů na  tento čas nedokázal 
odpovědět. Domácí šampión Nor-
bert Brenner s Oplem Vectrou zaostal 
za Vitverem o 1,6 vteřiny.  Druhá jíz-
da byla v podání Vládi pomalejší a to 
i z důvodu, že v první jízdě agresivní 
jízdou zničil pneumatiky a nové nemě-
ly ten správný grip. Nic to ale nemění 
na úžasném umístnění v závodě,  NEJ-
RYCHLEJŠÍ plechové auto, 1.- místo 
v E2-SH a 5. místo absolutním pořadí.         

 „Porazit kompletní evropskou elitu 
a ustanovit nový rekord trati je super 
pocit. Jsem rád, že mohu konečně ten-
to rok sponzorům vracet důvěru, kte-
rou do propagace svých výrobků pro-
střednictvím nás dali. Vím, že máme 
do konce sezóny ještě 3 závody a stát 
se může cokoli. Tento rok je v E2-SH 
největší konkurence co pamatuji, přes-
to se držíme převážnou část sezóny 
na  špici,“ zhodnotil závod Vladimír 
Vitver  (MM) Foto: Uprostřed 
 Vladimír Vitver na stupních vítězů

SVC Group Racing řádil v NěmeckuMĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA 
ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK 

NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ZÁŘÍ 2015

* Středa 16. 9. v 19.00 hodin
G. Verdi: La Traviata
Severočeské divadlo opery

 a baletu Ústí n. L.
Slavnostní zahájení ab. cyklu 

- skupina „K“
Vstupné: 380, 350, 330 Kč

* Středa 23. 9. v 19.00 hodin
V jiném světě

Talk show se záhadologem
 Milanem Doležalem

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 80 Kč

* Čtvrtek 24. 9. v 19.00 hodin
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba

„Jarmile je už 35 let“
Vstupné: 180 Kč

* Neděle 27. 9. v 19.00 hodin
Bratislava Hot Serenaders

Koncert uspořádán ve spolupráci s Měs-
tem Náchod

a Klubem přátel italské opery Náchod
Velký sál - stolové upořádání, omezený 

počet vstupenek k prodeji
Vstupné: velký sál 400 Kč, balkón 320 Kč

* Středa 30. 9. v 19.00 hodin
Pavel Landovský: Hodinový 

hoteliér
Divadlo Na Vinohradech

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním 

centru v hotelu U Beránka, tel. 
491426 060, v Informačním 

centru a muzeu v Novém Městě 
nad Metují, tel. 491 472 119, 
v Cestovním a Informačním 
centru v Červeném Kostelci, 

tel. 498 100 657, v Regionálním 
informačním centru v České 

Skalici, tel. 491 453 870 a v In-
formačním centru Hronov, tel. 
491 483 646. Vozíčkáři po te-
lefonickém nahlášení na tel.: 
737 261 645 vstup zdarma.

(pi)
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Jsme ryze česká prosperující společnost Juta a.s. zaměřená na výrobu tkanin pro staveb-
nictví, zemědělství a technické účely, která si uvědomuje důležitou roli vývoje.

Nejsme svazováni žádnými korporáty. Díky tomu pracujeme pružně tak, aby náš majitel 
a naši zákazníci byli spokojeni. Proto bychom rádi získali skutečné odborníky, které je-
jich práce baví, ve výrobě a vývoji se cítí jako ryba ve vodě, jsou samostatní, mají respekt 

k týmové práci. Svými nápady a zkušenostmi přispějí k upevnění Juty a.s. na trhu.

Proč bychom
 měli spolu pracovat?

Pro Dvůr Králové nad Labem hledáme:

Technolog netkaných textilií                                                 
Požadujeme:

• VŠ vzdělání se specializací na netkané textilie • Praxe ve výrobě netkaných textilií 
výhodou • Komunikativní znalost Aj • ŘP skupiny B

Technolog - specialista polymery a zpracování plastů 
Požadujeme:

• VŠ se specializací na polymery a zpracování plastů /znalosti v oboru reologie plastů, 
zpracování polypropylenu vytlačováním a vyfukováním primární folie a její následné 

technologické zpracování ve výrobním procesu/ • Anglický jazyk na úrovni komunikace 
• Řidičské oprávnění skupiny B • Praxe v daném oboru a výrobní fi rmě výhodou

Manažer kvality konfekce
Požadujeme:

• SŠ, VŠ vzdělání  • jazyk podmínkou, minimálně AJ  • praxe min. 5 let v řízení kvality 
výrobního závodu - potravinářský sektor výhodou  • znalost standardů ISO, OHSAS 

podmínkou  • orientace v EU směrnicích týkajících se kvality, preference pro materiály 
přicházející do styku s potravinami  • orientace v systémech řešení reklamací zákazníků 

a dodavatelů  • schopnost analytického myšlení, týmové práce, odolnost vůči stresu 

Nabízíme:
• Stabilní zázemí silné společnosti • Dlouhodobou perspektivu • Ve Dvoře Králové nad 

Labem k dispozici byt • Firemní školka a další benefi ty • Pružnou pracovní dobu

Kontakt:
JUTA a. s., ředitelství společnosti, Dukelská 4l7, 544 l5 Dvůr Králové nad Labem, 

jirkova@juta.cz ,  tel: 499 314 215

Pro závod Juta 02 v Úpici hledáme:

Technolog - specialista na tkaní a snování
JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závod v Úpici technologa pro textilní 

výrobu - specialistu se zaměřením na tkaní a snování

Požadujeme:
• VŠ se specializací na tkaní a snování • Anglický jazyk nebo německý jazyk 

na úrovni komunikace • Řidičské oprávnění skupiny B • Praxe v daném oboru 
a výrobní firmě výhodou

Nabízíme:
• Stabilní zázemí silné společnosti • Dlouhodobou perspektivu • Firemní benefi ty 

• Ubytování v místě pracoviště • Pružnou pracovní dobu

Kontakt:
JUTA a. s., závod 02, 3. května 611, Úpice, e-mail: gabrielova@juta.cz, tel: 499 847 214

Máte chuť dlouhodobě pracovat, chcete zúročit svoji fyzickou zdatnost a vadí Vám být 
v evidenci úřadu práce? Odstraňte předsudky a přijďte k nám pracovat jako šič / šička.

Šič / Šička 
JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závody Juta 3 

Dvůr Králové, závod Bernartice a provozovnu Úpice šiče/ šičky
JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závody Juta 3 

Dvůr Králové, závod Bernartice a provozovnu Úpice šiče/ šičky

Kontakt pro závod Juta 3 Dvůr Králové nad Labem:
pí. Šimková, 499 315 346, simkova@juta.cz

Kontakt: JUTA a. s., závod Bernartice:
pí. Horváthová, 499 847 946, horvathova@juta.cz

Kontakt provozovna Úpice:
pí. Procházková, 499 781 080, prochazkovab@juta.cz,   http://www.juta.cz 

Požadujeme: 
• manuální zručnost
• vyučení
• dobrou fyzickou kondici 
a dobrý zdravotní stav

• ochota učit se 
novým věcem

• chuť do práce 
ve dvousměnném provoze

Nabízíme: 
• Uplatnění i nekvalifi kovaným
• Pozice vhodná i pro muže
• Stabilní zázemí silné společnosti 

+ práce v místě bydliště
• Jistotu práce – dlouhodobou 

perspektivu jako kmenový 
zaměstnanec společnosti

• Dvousměnný provoz
• Firemní benefi ty 
• Nástup dle dohody

TRIUMF professional tools s.r.o.
třída T. G. Masaryka 862

552 03 Česká Skalice

hledá do svého týmu pracovníka na pozici

Obchodní zástupce
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou – nejlépe technického zaměření, řidičské oprávnění 
skupiny B, znalost práce na  PC, obchodní znalosti a  dovednosti, organizační schopnosti, 
komunikativnost, fl exibilita, ochotu cestovat.
Nabízíme: zajímavé zaměstnání ve stabilní společnosti, dobrý pracovní kolektiv, odpovída-
jící platové ohodnocení, fl exibilní pracovní dobu.

Nabídky se životopisem zasílejte na elektronickou adresu: r.volhejn@triumfcz.eu, 
tel.: +420 731 251 267. Uchazeči, kteří splňují daná kritéria budou přizváni k osobnímu pohovoru.

www.triumfcz.eu

Hledájí domov

ČENDA - asi roční kříženec 
středního vzrůstu. Čenda ani 
po  špatné zkušenosti s  lidmi 
lásku k  nim neztratil. Je to ve-
selý, aktivní pes, který miluje 
pohyb, vodu, procházky. 

LEONTÝNKA - 6letá fenečka, 
která měla také smůlu na  lidi. 
První majitelé ji vyhodili na ulici, 
když byla březí a druhý páníček 
ji vrátil do útulku, prý mu utíka-
la. Leontýnka je hodná, mazlivá, 
pohodová psí holka. Kamarádí 
s pejsky i s fenkami. Nejlépe by jí 
bylo u starších lidí, v bytě, nebo 
v domečku se zahrádkou. 

Útulek Broumov,
 jannaslovakova@seznam.cz,

 tel: 721 543 498

Roco

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Roco IV

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Rico II

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Vegas

záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Značková okna z německých 
profi lů za super cenu

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná  německá bílá
- okna bez kompromisu

- nejprodávanější okna na trhu
- profi l třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma. 
Volejte, pište: tel.: 774 733 040 

  nachod@dajkon.cz,  www.dajkon.cz

Pořádá Aeroklub Náchod – letiště VYSOKOV 
V SOBOTU 22. SRPNA OD 13 HODIN

Program: *   letadla, ultralighty, seskoky parašutistů,
 větroně na zemi i ve vzduchu

• RC modely aut, letadel a lodí * stavebnice MERKUR
• modelová železnice pro děti i dospělé
• auto a moto veteráni
• elektrokola, předváděčka na vlastní kůži
• vyhlídkové lety CESSNA
Občerstvení ve stylovém Leteckém klubu U vrtule
Vstupné včetně parkování 50,-Kč/osoba
Děti do 12 let zdarma www.akvysokov.cz 

IX. VYSOKOVSKÝ KOPEC TECHNIKY

Děti do 12 let zdarma www.akvysokov.cz 

 Sekce fotografů regionu Náchod  a Kulturní informační středisko 
Hronov  vás zvou na slavnostní vernisáž výstavy fotografi í a vyhlášení 
výsledků soutěže 44. ročník  Ratibořického  mapového  okruhu. Ver-
nisáž proběhne  dne  5.září  ve  13.00 hodin,  Čapkův sál Hronov. Ve 
14.00 hodin se zde uskuteční setkání s Janem Šibíkem, osobností čes-
ké fotografi e na téma  Fotografi cká reportáž –nejnebezpečnější žánr. 
Součástí akce je  velkoplošné promítání reportážních fotografi í. Vstup 
je zdarma. Výstava potrvá do 27. 9. 2015 ,  otevřeno pondělí až pátek 
9 – 12 a 13 – 16 hod. 

Výstava fotogra� í

 Návštěvnost Informačního cent-
ra v Broumově zaznamenává v let-
ních měsících pochopitelný vrchol. 
Ze statistik například vyplývá, že 
v měsíci červenci navštívilo „Íčko“ 
334 místních občanů, 549 zahranič-
ních  a 4533 domácích turistů. 

Návštěvnost 
„Íčka“
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Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

JAZYKOVÉ KURZY
od  1.9. – 20.9.2015

ZDARMA
ceny  od 3500,- za rok

max. 5 studentů ve skupině

www.linknachod.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

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Náchod                                                                           
Okres: Náchod
Prodej většího 71,50 m2, 
druž. bytu 1+3,  v 12.NP 
zatepleného, panel. domu 
s velkým, novým balko-
nem a výhledem na zá-
mek. V domě jsou 2 nové 
výtahy, kolárna a sklípek. 
Byt je udržovaný, zděné jádro, koupelna, WC, komora, plast.okna,-
kuchyň s linkou a nový, kombinovaný sporák. Sítě veř., ÚT dálkové. 
Příjemné bydlení, ihned k nastěhování.
Zn.: 15B372       Cena:  737.000,- Kč

Obec:  Červený Kostelec                                                            
Okres:  Náchod
Větší RD s nebyt. prostory, 
zahradou, garáží a dílnou  
o celk. vým. 1080m2 s dobrým 
příjezdem. V 1NP-prodejna 
s výlohou, chodba, byt 1+1, 
kotelna, komora, koupelna 
s WC, prádelna a 2 tech. 
místnosti. V 2.NP byt 8+1, WC, koupelna, pavlač. V 3. NP  půda k vestav-
bě. ÚT – plynové + tuhá paliva. Sítě veř. Vedlejší stavby:  chladírny, zděné 
a dřevěné kolny. Potřeba oprav a úprav. Nutné vidět. Ihned volné!! 
Zn.: 15D327 Cena:  1.548.000,-Kč

Obec: Otovice u Broumova   
Okres: Náchod
Větší RD v krásné přírodě 
s op.zahrad. o vým. 5.007 
m2, garáž s dílnou, kotec, 
kolny, zděný chlév. V příze-
mí – chodba, 1+2, koupelna 
a WC. V patře – 1+1 a 2 
uložné prostory, WC a pěk-
ná půda. Velký sklep. Voda veř. + studna, septik, ÚT na pevná pal. 
Vše udržované ve výborném stavu. Dobrá obč. vybavenost, cca 3 km 
do Broumova.
Zn.: 14D319 Cena: 1.510.000,-Kč

Obec: Nové Město n.
Met. Krčín                                                              
Okres: Náchod
Menší byt 1+1 v osob.
vlastnictví, 40 m2 ve zvý-
šeném přízemí cihlového 
domu v klidné, příjemné 
lokalitě. Dispozice – 
chodba s umyvadlem, 
sprch.kout, WC, větší kuchyň s jídelním koutem, komorou s el.bojle-
rem a malý pokojík. Sítě veř., topení el. přímotop a akumulačky. Byt je 
standardní, bez větších úprav. Ihned volný.
Zn.: 15B358 Cena: 557.000,- Kč

 Kromě ukázek současných bojo-
vých letounů a  vrtulníků, jako jsou 
F16, Mi 24, Gripen a  mnoho dal-
ších nabídne i unikátní premiérovou 
ukázku zrestaurovaného letounu Me 
262, vůbec prvního proudového vo-
jenského stíhacího stroje, jehož his-
torie sahá až do roku 1943 a který byl 
obávanou zázračnou zbraní nacistic-
kého Německa na sklonku 2. světové 
války. Aleš Cabicar, zakladatel a  ře-
ditel festivalu neskrývá svou radost: 
„Ano, podařilo se s vedením Nada-
ce Willyho Messerschmitta, sídlící 
v  německém Manchingu, která le-
toun zrestaurovala, domluvit pod-
mínky účasti. Vlaštovku (německy 
Schwalbe pozn. redakce) navíc bude 
pilotovat zkušební šéfpilot leteckého 
koncernu EADS/Airbus, což samo 
o  sobě je pro nás velkou ctí“, říká 
náchodský zastupitel a  ředitel CIAF 
Cabicar.
 Doprovodným programem pak 
bude ukázka pozemní bojové techni-
ky Armády ČR, ale i statická ukázka 
letounů. Ve vzduchu se také představí 
již tradičně divácky poutavé akroba-
tické skupiny.

 Letiště bude otevřeno pro veřejnost 
vždy od  8.00, samotný letový pro-
gram pak bude zahájen v 11.00 a to 
masivním průletem letounů českého 
vojenského letectva. Pro návštěvníky 
je připraven i stánkový prodejní pro-
gram s leteckou a vojenskou temati-
kou. Parkovací plochy jsou jako vždy 
vyčleněny přímo v areálu letiště.

 Kromě tradičního patrona CIAF 
kardinála Dominika Duky,  jsou le-
tošními partnery královehradecký 
primátor Zdeněk Fink, hejtman Krá-
lovehradeckého kraje Lubomír Franc, 
ale i Josef Bečvář, náčelník Generální-
ho štábu AČR či Bohuslav Sobotka, 
předseda vlády České republiky.  
 Více informací na www.airshow.cz

Již 22. ročník mezinárodního leteckého festivalu CIAF
proběhne o víkendu 5. a 6. září na letišti v Hradci Králové. 

CIAF 2015 – jedním z vrcholů bude Messerschmitt Me262 Schwalbe

Chcete pracovat v perspektivní � rmě, která prochází 
rozsáhlou modernizací?

JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závod 02 Úpice 
vážné zájemce na pozici údržbáře, kteří se nebojí práce, hledají 

dlouhodobé uplatnění a splňují naše požadavky.

Údržbář strojů
Juta a.s., závod Juta 02 Úpice

Požadujeme: 
• vyučení - strojní zámečník. 
• přesnost a spolehlivost,
• praxe 2 roky,
• svářečské oprávnění výhodou
• ochotu pracovat 
v nepřetržitém provoze

• dobrá komunikace s provozy

Nabízíme: 
• stabilní zázemí silné
 české společnosti

• dlouhodobou perspektivu
• jistotu výplaty v řádném termínu
• fi remní benefi ty
• nástup dle dohody

Písemné nabídky: JUTA a. s., závod  Úpice, 3.května 568, 542 32 Úpice,
mail: gabrielova@juta.cz, tel: 499 847 214

Obsluha extruzních linek,
 obsluha zpracování vláken

Písemné nabídky: JUTA a. s., personální ředitelka, 
Dukelská 4l7, 544 l5

Dvůr Králové nad Labem, mail: jirkova@juta.cz, 499314215

Požadujeme:
• vyučení
• fyzicky namáhavá práce 
- vhodné jen pro muže

• ochota pracovat
 v nepřetržitém provoze

Nabízíme:
• Stabilní zázemí silné společnosti
• Dlouhodobou perspektivu
• Firemní benefi ty
• Nástup možný ihned

JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závod 015 v Žirči
obsluhu extruzních linek, obsluhu zpracování vláken

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
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* 57 letá hledá muže, který by jí vrátil úsměv 
na tvář. dana.pravo@seznam.cz
* Hledám kamaráda /kamarádku v NMnM 
a okolí na občasné trávení volného času, ces-
tování. Je mi 20let. Záliby sport a příroda atd. 
email: sport.eva@seznam.cz
* 45 letý obyčejný kluk hledá partnerku 
podobného věku z  Náchodska pro trávení 
volného času, časem i více. TEL.:776 808 802

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

* PRONAJMU 2+1 v NÁCHODĚ. 60m2+bal-
kon+sklep.5min do  centra,5min do  lesa,10m 
autobus,20m Verner. Okna k  řece.Vše 7tis/
měs,14tis kauce,od 1.9.2015. TEL.: 739 138 851
* Pronajmu udržovanou garsoniéru 
30m2 ve  4.patře panelového domu v  No-
vém Městě nad Metují. Dům nově zatep-
len, výtah, balkon na  JZ, kuchyňská linka, 
sklep, částečně zařízená. Atraktivní loka-
lita - v  blízkosti obchody, restaurace, BUS, 
sport, příroda. Nájem 3300,- + služby. TEL.: 
776 802 256
* Prodáme byt v Broumově Křinické sídliš-
tě. Cihlový byt 2+1 v přízemí, plastová okna, 
sklepní koje. Cena 400,-tis. Tel 608  732  435, 
realitní kanceláře NEVOLEJTE!
* Pronajmu zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na  Kamenici, kuchyň s  jídelnou, koupelna 
s vanou, nová kuchyňská linka, dva balkony, 
celková výměra bytu 82,5 má. Složení kauce 
podmínkou. Tel. 777  602  884 , RK nevolat. 
Cena: 6 000,- Kč/měs. + služby
* Pronajmu zděný byt 1+1 v Náchodě na Ka-
menici, kuchyň s  jídelnou, koupelna s  va-
nou, celková výměra bytu 48 má. Podmínkou 
pronájmu je převzetí části zařízení a  složení 
kauce. Tel. 774  311  404 , RK nevolat Cena: 
4 000,- Kč/měs. + služby
* Prodám zděný byt 2+kk v  osobním 
vlastnictví se zahradou a  garáží v  Hrono-
vě. K  bytu náleží velká rohová terasa. Tel. 
774 311 404 , RK nevolat. Cena: 990 000,- Kč
* PRONAJMU DLOUHODOBĚ BYT 2+1 
NÁCHOD-PLHOV, IHNED VOLNÝ . TEL. 
728 826 486
* P R O N A J M U 1+kk cca 30m2 v Náchodě 
na  Běloveské ul., komplet po  modernizaci, 
pěkné, velká lodžie, vhodné pro 1 - 2 osoby, 
nájem+služby+energie (bez el.) 6.000 Kč, kau-
ce 7.000 Kč. Tel. 773 974 100

* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1, 50m2 
ve zděném revitalizovaném BD v centru 
Náchoda, nezařízený, pouze kuch. linka, 
sporák, vest. skř., vytápění + TUV dálko-
vě, výhledy: řeka, zámek. Nájem 4.500 Kč 
+ energie (cca 2.900,-) + kauce, k nastěho-
vání od11/2015. Tel: 602 150 836

* Pronajmu zrekonstruovanou podkrov-
ní garzonku v  centru Náchoda. Nájem 
3.700,- + služby 1700,-. Kauce 10.000,-. Tel.: 
602 247 247
* Pronajmu zcela nový byt 2+kk v  centru 
České Skalice. Nájem 4500 + 1500 poplatky, 
vratná kauce. Tel.: 775 223 093.
* Pronájem bytu 2+1(70m2) ve  zděném 
domě, centrum Nového Města nad Metují. 
Tel. 731 522 030
* Pron. zrek. nadst. byt 3+1 v přízemí s tera-
sou 78m2 v  Náchodě, Šafránice. Náj. 6.000,-
+3500 zál.voda a  topení a el. + kauce., volný 
od 1.9.2015. Tel. 608 903 050
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 
volný od září 2015, kontakt: 605 207 703
* Od 1. 9. pronajmu v cihlovém domě v cen-
tru Náchoda zrekonstruovaný byt 2+kk, 57 
m2, nájem 5.000,- Kč, služby 2.000,- Kč, kauce 
10.000,- Kč. Možnost internetu, satelit, vytá-
pění párou. Tel.: 737 407 528.

* Prodám zachovalý zděný byt 2+1, 70 
m2, v nejžádanější lokalitě v Novém Měs-
tě nad Metují, po  částečné rekonstrukci 
- nová okna, izolace a  stoupačky. Cena 
1.390.000 Kč. Tel. 602 462 397

* Prodám byt 1+kk v  Hronově ve  zděném 
domě ve  2. patře, blízko centra. Výhodná 
cena 490.000 Kč. Tel. 777 595 888
* Pronajmu od  září garsonku v  centru Ná-
choda, klidné prostředí. Bližší info na  tel. 
724 261 369 večer
* Pronajmu slunný byt 3+1 56 m2 + balkon 
v Náchodě od 1.9. K dispozici výtah, sklep, 
parkování u  domu. Nájem 3500,- + služby, 
elektřina, plyn. Vratná kauce 10  000,-Kč. 
TEL.:605 072 379. zsarpongova@koop.cz
* Dlouhodobě pronajmu v  RD ve  Velkém 
Poříčí byt 2+1 (100 m2), k  dispozici krásná 
zahrada s posezením, krásné, klidné prostře-
dí. Samostatný vchod. Povinná kauce. TEL.: 
777 803 359

* Prodám chatu zkolaudovanou na  prodej 
občerstvení v  České Skalici - Rozkoš, vy-
bavená, soc.zařízení. Cena dohodou. TEL.: 
724 955 850, 728 838 441
* Prodám stavební pozemek v  Dolní Rade-
chové 2500 m2 za 1 mil. Kč. TEL.: 608 667 730
* Prodám pozemek na  k.ú. Provodov cca 
7500 m2 za 3.mil.Kč. TEL.: 606 951 546

* Pronajmu velmi pěkné obchodní prostory 
na Běloveské ulici v Náchodě, 42m2. Vhodné 
jako obchod nebo služby (kadeřnictví apod.)
Tel. 725 557 030
* P R O N A J M U přízemní nebytový pro-
stor v  centru Náchoda blízko pěší zóny 
plocha cca 100m2, velké výlohy, vstup přímo 
z ulice vhodné pro prodejnu, služby, kanceláře 
apod. Tel.: 773 974 100
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. jaké-
koliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. TEL.: 
606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
V  TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁ-
MĚSTÍ, 170m2 NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ORDINACI, BOWLING, KA-
VÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory k  pod-
nikání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 667 730
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní 
dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, �tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* PRODÁM plechovou uzavřenou nádrž 
na vodu o rozměrech 140 x 65 x 95 cm na no-
žičkách. Možnost seříznutí a úpravy na praso-
toč. TEL.: 605 591 217

* Prodám kvalitní,katrovanou zeminu.
Dopravu k  Vám zajistím. Na  zeminu se 
lze podívat v areálu deklarantu CDS v Ná-
chodě na Babí.V případě zájmu nebo do-
tazu, volejte 736 768 620.

* Prodám jehňata Texel, stáří 4měs., váha 
30-35kg, cena 1400,-Kč/ks. Tel.: 602 428 288 
Hronov
* Prodám doma vykrmená prasata. Váha cca 
130 kg. Cena 39 Kč v živém a 55 Kč v půlkách. 
Tel.: 728 037 437
* Prodám starý velmi zachovalý sekretář, 
knihovnu, kulatý konferenční stolek, stojací 
lampu, ZDARMA gauč. Vhodné i na chalupu. 
Levně. TEL.:775 036 156
* Prodám polohovatelný invalidní vozík 
zn. Relax DMA Praha, rok používaný. PC 
28900,-Kč NC 15000,-Kč. TEL.:776 575 375
* Prodám 2x psací stůl oba světlé lamino 
novější a  prodám zahradní dřevěný altán 
střecha plachta 3x3m, cena dohodou. Tel.: 
602 436 986.
* Prodám 200 l plechové sudy (nekorodující) 
vhodné na zahrádky na vodu. Cena 150 Kč/
sud. Č.Kostelec. Tel. 728 513 831
* Prodám skříňkový šicí stroj zn.: LADA - 
málo používaný, cena 1000,-Kč, a sbírku sta-
rožitných žehliček. Cena dohodou a trempský 
batoh - tele - cena dohodou. TEL.:606 628 283
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ - topol. 
Doprava možná v okolí Nového Města n.M.. 
TEL.: 776 327 208
* Prodám jehňata. Cena 1300 Kč, váha cca 30kg. 
Možnost prodeje v mase. TEL.: 728 037 437
* Prodám levně pianino, event. odvezu, nala-
dím. Tel. 775 328 366
* Pšenici - 400,- Kč/q, ječmen - 
400,-Kč/q,oves - 400,-Kč, tricitale - 400,-
Kč. našrotovat + 50 Kč, pytle výměnou nebo 
20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* KOUPÍM FUNKČNÍ LEŠENÁŘSKOU 
RÁČNU 19mm. TEL.: 777 850 050
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510

* Pronajmu pěkný byt 2+1( 65m2) v Nácho-
dě na  Kamenici. Kuch.linka, sporák, vana, 
parkování ve  dvoře. Nájemné 5000,- Kč + 
služby (1500,-Kč záloha). Kauce 15.000,-Kč. 
Volný ihned. Tel. 605 263 305
* Pronajmu garsonku na  adrese Anglická 
380 Náchod. Nájem 3.300 + energie. Kauce 
6.000,-. Více informací na tel. 777 810 626
* Pronajmu byt 3+1v Polici nad Metují, ply-
nové topení, nová plastová okna,internet,-
kauce. Tel.737 176 503

* Prodám zděný byt 3+1 DV s unikátním 
výhledem po  kompletní rekonstrukci. 
Náchod - Kramolna. Zajímavá cena. RK 
NEVOLAT. TEL.: 773 033 077

* Pronajmu být 1+ k.k. vel.39 m2, Běloveská 
ul. Náchod, 10. podlaží, balkón, komora 
mimo být. Částečně zařízený (obýv. stěna, 
pračka) volný od  09/2015, kauce 10000 Kč, 
nájem 6000 Kč včetně energií. Tel: 605 517 582
* Pronajmu garsonku (1+ koupelna, WC) 
v Náchodě. Povinná kauce. Volná ihned. Ro-
mové vítáni. TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu 2+1 ve Studnicích. Povinná kauce. 
Volný ihned. Romové vítáni. TEL.: 608 869 885
* Pronajmu slunný byt v  Náchodě 2+1 
v klidné lokalitě, moc hezké bydlení, 10 min 
do  centra, k  bytu náleží sklep, kůlna, nájem 
4000+energie, vratná kauce 10000,-. TEL.: 
604 304 754
* Dlouhodobě pronajmu byt v Náchodě. Ne-
zařízený 1+kk 30m2, upravený jako obývací 
kuchyň + ložnicový kout. Celkový nájem pro 
1 osobu Kč 5000,-, pro 2 osoby 5.500. K bytu 
sklep a společná komora, malá zahrádka, půda 
na  sušení prádla. Bližší info na  724  528  227 
nejlépe po 16.hod.
* PRONAJMU BYT 2+kk 42m2 VE STÁR-
KOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. Nájem 3.600 + in-
kaso (1.900,-), vše je po rekonstrukci, kau-
ce nutná. Email.renestarkov@seznam.cz 
tel.602 133 173

* Prodám družstevní byt 1+1, 47 m2 Ná-
chod Plhov, druhé patro, moderně zaří-
zený, ihned volný. Cena 590 tis. Kč. Tel. 
777 941 664. RK nevolat.

* Prodám byt 3+1 v  Novém Městě nad 
Metují. Cena k  jednání. RK nevolat. TEL.: 
732 215 575
* Prodám byt 2+1 OV na  SUN v  Náchodě. 
TEL.:739 911 162
* Pronajmu krásný byt 2+1 v centru Nácho-
da. Tel. 736 264 180
* Pronajmu část. zař. byt 1. kat. 1+1 v  Ná-
chodě, Komenského ulice, nájemné 3500,-Kč 
+ služby + inkaso, vratná záloha 11500,-Kč. 
Volný od 1.9.2015. TEL.:723 461 286 RK NE-
VOLAT
* Prodám DB 1+kk v Náchodě. RK nevolat. 
Tel.605 180 862
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 667 730
* 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. 
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, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.

* Pronajmu zděnou garáž 34 m2 na  Lipí 
u  Náchoda. Náj. 1000,- Kč + kauce. Volné 
od 1.10.2015. Tel.: 608 903 050
* Prodám dvougenerační rodinný dům 
v  centru Náchoda, na  Vinohradech, s  ga-
ráží u  domu, vhodné ihned k  nastěhování. 
Příjemná lokalita, krásné výhledy na  ná-
chodský zámek a  směrem Na  Vyhlídku. 
RK nevolat. Domluva možná na  telefonu 
603 586 406.
* Nabízím dlouhodobý PRONÁJEM GARÁ-
ŽE v  Komenského ul. v  Náchodě, 1000 Kč/
měs. Tel.: 775 677 169
* Prodám garáž po rekonstrukci v Hronově. 
Cena 100 tis.Kč. TEL.: 702 611 187

* Prodám chatu s  pozemkem v  nád-
herném prostředí u  rybníku Brou-
mar OPOČNO. Cena 650000 Kč. Tel: 
607 175 030 , 723 994 814

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Koupím starý nábytek do  r. 1970. TEL.: 
722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, medaile, 
pohlednice a známky. TEL.:724 020 858
* KOUPÍM starý nábytek,skříně,truhly 
atd... půdní veteš,hračky, obrazy,porcelán, 
vše staré. V případě zájmu vyklidím Vaši ne-
movitost. Dobře zaplatím. Tel. 774 503 631

* Koupím staré, nepotřebné i  poškoze-
né věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláč-
ky TT, HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, PUŇŤA 
aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.pa-
pírový materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD atd. TEL.: 777 579 920

* Nabízím brigádu. Hledám telefonní 
operátorku/operátora na  navolávání 
schůzek. Při splnění normy nabízím pré-
mie. Tel 773 212 112. Sajdl

* Pečovatelka 54 let - 30 let praxe, kurz Hos-
pic, domácí péče, úklid, nákupy. Pouze Ná-
chod. TEL.:732 851 067
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a domků i po malování a rekon-
strukci, žehlení prádla, praní koberců a  čiš-
tění sedacích souprav, čištění interiérů aut. 
TEL.:737 564 496

* Prodám Renault Twingo r.v. 2006, naj. 116 
tis.km, 2x airbac, servo, centrál, modrá bar-
va, nová STK, zachovalý, malá spotřeba. Cena 
47 tis. Kč. TEL.:777 104 584

* Daruji 3 měsíčního hravého přítulného bí-
lého na hřbetě mourovatého kocourka. Tel. 
604 630 174 

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

EXTERNÍ vedení účetnictví, daňové 
evidence, mezd, daňového přiznání, 

silniční daně, DPH. Kompletní služby. 
www.ak-ucetnictvi.cz

Tel. 723 492 445

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

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.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZůSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810
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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

Náchod-Plhov-Zateplený byt 4+1 v OV,původní jádro..850.000,-Kč, Náchod-Branka-Velmi pěkný nadst.byt 3+1 (78 m2) po rekonstr ....... 1.495.000,-Kč,
N.Město n/M-Velký RD v krásné lokalitě Františku, garáže pro 3 auta,poz.652 m2..3.290.000,-Kč,N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží 1.195.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží..1,5 mil.Kč, N. Město n/M-Spy-Pronájem nebyt. prostor (až 219 m2) ............ od 3.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-Chata s pěkným upraveným pozemkem (nutno vidět)..k jednání,N.Město n/M-Rod.penzion,6 pokojů s přísl. a krás. zahradou ......... 3,68 mil.Kč
N.Město n/M-Výrobní a sklad. objekt,zast. 624 m2, poz.1.817 m2..2,9 mil.Kč, Božanov u Broumova-zděná chalupa k rekreaci i trvl. bydlení, ... ..990.000,-Kč
Hronov-rekr. chata po částečné rekonstr. s pozemkem 546 m2,..359.000,-Kč,Hronov-Velký Dřevíč, zatepl. chata s venk. krbem s poz. 880 m2, ... 570.000,-Kč
Č.Skalice-Starší RD 4+1,možná vestavba,zahrada (624 m2)..990.000,-Kč, Č. Skalice-pěkný, zděný byt 3+1 (68m2) v OV, dva balkony, ........ 950.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,poz. až 1000 m2..od 1,2 mil.Kč,Slavoňov u N.Města n/M-Chalupa po část.rekonstr.,poz. 451 m2 ........... 798.000,-Kč
Náchod Klínek-Sluneční vyhlídka-pozemky (cca 800 m2) k výstavbě RD..od 1135 ,-Kč/m2,Machov u Hronova-Komerční objekt (zast.680 m2).........2,8 mil. Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..1,950.000,-Kč, Č.Čermná u Náchoda-2 byty v podíl. spoluvl.,2 garáže,pův.stav  ........ 700.000,-Kč
Starostín u Meziměstí-Novější RD,2.NP byt 2+1,1.NP dříve prodejna..890.000,-Kč, Sviništ́any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2 .......... 700.000,-Kč

Hledám účetní
 do dopravní �rmy. 

Praxe nutná! Plat  dohodou. 
Tel: 602 158 418

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ 
- výuku anglického jazyka, VŠ, 

státní zkouška, mezinárodní 
certi�káty Tel: 734 450 490

ZAJISTÍME DISTRIBUCI 
VAŠICH LETÁKŮ 

V POLSKU. 
TEL. 602 103 775

HLEDÁME PRACOVNICI 
do zahradnictví a pomoc 

v domácnosti a s drobným zvířectvem. 
Práce v Německu.

Požadavky: znalost němčiny
 nebo angličtiny (aspoň částečně).

Kontakt: rafalzik@t-online.de

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Okénko 
energetického 
poradce 99. 

Vážení a milí čtenáři,
pokud máte dodavatele elektřiny 
a  plynu, který na  Vás použil jeden 
z  následujících „triků“, stojí za  zvá-
žení,  zda u takového dodavatele zů-
stat, protože s největší pravděpodob-
ností jste si moc nepomohli…
1. „PODOMNÍ PRODEJ“ – za  po-
sledních 5 let ze zkušenosti vím, že 
metoda podomního prodeje mimo 
to , že jste se smluvně uvázali  k do-
dávkám plynu a elektřiny na  2 – více 
let s  automatickým prodloužením 
na  stejné období, Vám ve  většině 
případů žádnou výraznou úsporu 
nepřinesla. Mnohdy se stává, že po-
stupem doby spadnete až k nejhor-
ším, rozuměj nejdražším, cenám 
v  ČR… Takovéto smlouvy doporu-
čuji  k nejbližšímu možnému termí-
nu odborně ukončit…
2. „Uzavírání smluv či dodatků 
po  telefonu“ – většina z  Vás , kte-
ří takovýmto způsobem uzavřeli 
smlouvu či dodatek ke smlouvě ,do-
dnes neví, co jste vlastně uzavřeli, 
na jak dlouho, od kdy do kdy a za ja-
kou cenu – tady bych vůbec neváhal 
a  nechal si odborně posoudit stav 
takového závazku a bez váhání bych 
k nejbližšímu možnému termínu ta-
kový vztah ukončil….
3. „Snížení ceny za  dodávku plynu 
či elektrické energie současně se 
zvýšením stálé měsíční platby“ – to 
je novější a  so� stikovanější „trik“ 
mnoha dodavatelů, kdy se nachytá-
te na nižší cenu zvláště u plynu a již 
Vám není k  tomu řečeno „b“, že se 
zajímavým snížením ceny za  ko-
moditu také „zajímavě“ stoupne 
stálá měsíční platba, která je velmi 
důležitá zvláště u  menších spotřeb 
plynu / do  30 MWh plynu /.Pokud 
Vám dodavatel při podpisu smlouvy 

nebo dodatku toto nesdělil, tak Vám 
s  největší pravděpodobností moc 
nepomohl a  také to něco vypovídá 
o jeho vztahu k Vám – považuje Vás 
za „blbce“…
 Pokud se „vidíte“ v jednom z výše 
uvedených bodů moc neváhejte, 
zavolejte, napište či se rovnou stav-
te u nás a poraďte se , jak efektivně 
a skutečně ušetřit každoročně velké 
peníze za  elektřinu i  plyn a  to při 
zcela transparentním každoročním 
servisu v  „kamenných pobočkách“, 
které máte blízko Vás…
 Přestože je horké léto, připravte 
se již nyní na topnou zimní sezónu, 
zvláště když právě probíhá každo-
roční cenový servis pro naše stálé 
klienty. I vy se toho můžete zúčast-
nit a věřte tomu, že rozhodně nepro-
hloupíte…. Váš
 
Mgr. Michal Bors, energetický poradce, 
kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, Tel: 702 173 037, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Monika Hofmanová, Tel: 607 007 927,
monika.hofmanova@armexenergy.cz
Jana Kumprechtová, Tel: 601 354 385, 
jana.kumprechtova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,Horská 634 
/ v budově KB /, 541 01 Trutnov
Kuba Šípků, Tel: 727 805 792, 
e-mail: kuba.sipku@armexenergy.cz
Veronika Šmatová, Tel: 603 487 771, 
veronika.smatova@armexenergy.cz
Dana Nováková, Tel. 730 897 101, 
dana.novakova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou
Ivana Jirotková, tel. 601 342 066, 
ivana.jirotkova@armexenergy.cz 
František Liška, Tel. 702 128 256, 
františek.liška@armexenergy.cz

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu, ukončené 

středoškolské vzdělání výučním listem 
podmínkou, práce vhodná pro muže.

Skladníka do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výuč-
ním listem podmínkou, práce vhodná 

pro muže.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Obsluha lisovacích linek
do dvousměnného provozu, vyučení 

ve strojírenském oboru výhodou.

Elektrikáře do jednosměnného provozu,
řidičský průkaz podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Elektro-comp spol. s r.o.
Maloskalická 68

552 03 Česká Skalice

Charakteristika činnosti:
- Montážní práce na rekonstrukcích a výstavbě sítí NN a VN

Požadavky:
- Výuční list v technickém oboru (elektro, zámečník apod.)
- Upřednostňujeme výuční list v oboru elektro a vyhlášku 50
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICI:

ELEKTROMONTÉR / MONTÉR
Charakteristika činnosti:
- Montážní práce na rekonstrukcích a výstavbě sítí NN a VN

Požadavky:
- Výuční list v technickém oboru (elektro, zámečník apod.)
- Upřednostňujeme výuční list v oboru elektro a vyhlášku 50
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

PŘIJME PRACOVNÍKY NA POZICI:

ELEKTROMONTÉR / MONTÉR

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: buna@elektrocomp.cz Tel: 491 401 661

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

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

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2015/2016 zahajujeme 
již pošestadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník) 
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

 
 
   
    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 30. 9. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

KOMPLETNÍ ÚDRŽBY 
ZAHRAD 724 173 560

čtvrtek  3.9. od 14 hod.  
„Život savců – příběh o přežití 

– společenský žebříček“ 
dokumentární � lm promítne 

 p. Anna Poláková; 

 čtvrtek 10.9. od 14 hod.

 „Pracovní mise 
v Jihoafrické republice“ 

– o práci s dětmi bude vyprávět
 p. Magdaléna Švábová;

 čtvrtek  17.9. od 14 hod.

 „Bali – ráj bohů“, 
- o své zážitky z cesty se s námi 
podělí  /s � lmem i vyprávěním/  

p. Libuše Lukášová;   

středa 23.9. 

ZÁJEZD s programem: 
Český Šternberk-hrad, Sázava-

-klášter, Kutná hora mincovna a jiné 
památky, exkurze Philips Morrice. 
Odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, 
návrat asi ve 20 hod./pozn.: zájezd 

je již plně obsazen/. 

 
čtvrtek 24.9. od 14 hod. 

 „Na ptačích 
křídlech Evropou“ 

– dokumentární � lm pro nás připra-
vil a promítne p. Otto Mach.      

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

následujících programech

Z  Á  Ř  Í     2  0  1  5
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

na měsíc září v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při 

 Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou 
členy Svazu důchodců

a  na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Klub vojenských důchodců  dává na vědomí,
že pořádá ve středu 14. října 2015 výlet do Prahy na natáčení programu

v TV Barrandov. Odjezd v 6 hod. od Teplárny. Cena dopravy 330,- Kč.
Informace u p. Stryala na tel. 608283908 

Škola bruslení je opět tady!!!
 Víme, že jsou ještě prázdniny, ale 
chceme včas upozornit na to, že začíná-
me bruslit na  Zimním stadionu v  Ná-
chodě již v neděli 6. září v 9:45. Překon-
trolujte prosím brusle, zda z  nich děti 
přes prázdniny nevyrostly a  zda jsou 
nabroušené. Již nyní se můžete přihlá-
sit na adrese www.brusleniskola.cz. Tam 
najdete o nás mnoho dalších užitečných 
informací. Za trenérský tým se na setká-
ní s vámi těší Ludmila Kuldová, mobil 733 508 392. 
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

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

Horolezecký 
festival
 V  termínu od  27. do  30. srpna 
budou Teplice nad Metují žít již 
32. ročníkem Mezinárodního ho-
rolezeckého � lmového festivalu. 
Součástí festivalu bude i  řada do-
provodných akcí – například běh 
Teplickými skalami, projekce pod 
širým nebem atd. 

Dohoda 
o partnerství
 Město Hronov a  polská Gmina 
Nowa Ruda (tato gmina zahrnu-
je celkem 16 malých obcí v  oko-
lí Nowe Rudy) uzavřely dohodu 
o partnerství a vzájemné spoluprá-
ci. Dojde tím i k rozšíření možností 
pro čerpání � nancí z  evropských 
zdrojů na  společné česko-polské 
regionální projekty. 

Kino „Pellyho 
domy“
 V  Centru kultury a  vzdělávání 
Pellyho domy v  Polici nad Metují 
byly toto léto v plánu � lmové pro-
jekce pod širým nebem. Červen-
cové promítání však ukázalo tech-
nickou i  � nanční náročnost celé 
záležitosti – proto bylo od  dalších 
projekcí upuštěno. 

Z šatníků 
našich babiček
 Až do 30. září je možné v Novém 
Městě nad Metují zhlédnout vý-
stavu s  názvem „Z  šatníků našich 
babiček.“ Místem konání je tamní 
městské muzeum.  

Prázdninový ruch ve Velkém Poříčí
Také si myslíte, že s posledním zazvo-
něním, které ohlašuje konec školního 
roku, se školy ukládají ke  slastnému 
prázdninovému spánku? Tak v  pří-
padě Střední školy propagační tvorby 
a polygra� e Velké Poříčí je tomu prá-
vě naopak. Každý, kdo projíždí kolem 
areálu školy, si nemohl nepovšimnout 
velké změny na vzhledu budovy č. II, 
která získala díky výrazné barevnos-
ti své fasády moderní a  svěží vzhled.
Ještě markantnější stavební ruch byl 
však po  mnoho měsíců spojen s  bu-
dováním kanalizace v  okolí školních 
budov. Tyto stavební práce se výraz-
nou měrou dotkly i dopravy a chodců. 
Mnozí obyvatelé i  žáci možná nepo-
znají křižovatku Na Růžku, která pro-
šla během léta zásadní rekonstrukcí  
s  cílem zvýšit bezpečnost pohybu 
chodců v této lokalitě.  V prázdnino-
vém období též  proběhly práce na 

docházkovém a  monitorovacím sys-
tému. A nesmím zapomenout, že pro 
žáky bude v  první školní den milým 
překvapením vstup do nově a moder-
ně vymalovaných učeben...

Mgr. Renata Lelková 
(redakčně kráceno)
Střední škola propagační tvorby 
a polygra� e Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Práce na projektu cyklostezky pokračují
V  současné době pokračují práce 
na  projektu cyklostezky, která by 
měla propojit Zábrodí s  centrem 
Červeného Kostelce a  s  průmys-
lovou zónou ve  Stolíně a  Lhotou.  
Nyní se zpracovává dokumentace 
pro stavební povolení s  rozpočtem 
předpokládaných nákladů tak, aby 
bylo možno požádat o dotaci na vý-
stavbu cyklostezky. V případě úspě-
chu by se stavba mohla realizovat 
již v příštím roce.

Foto: Tomáš Kábrt, 
město Červený Kostelec.  

Zdroj: www.cervenykostelec.cz

Slavíme 20. sezonu
 Zveme Vás na  Dětské odpoled-
ne a  večerní zábavu u  příležitosti 
20-té letní sezóny areálu koupaliště 
ve  Starkoči. V  sobotu 22.8. od  15:00 
je připraven zábavný program: 

dětská diskotéka, vystoupení kouzel-
níka, pro děti soutěže a hry o ceny, ská-
kací hrad. Od 18:00 pro všechny věko-
vé kategorie (1-99let) zahrají kapela 
Juno a  hlavní hvězdou večera bude 
vystoupení houslistky Niky. Všech-
ny srdečně zveme. Celý program na 
www.koupalistestarkoc.wz.cz. 
V  neděli pokračujeme od  15 hodin 
zahraje hudební žánry, které máte 
rádi Jan Staněk. Další program: 
29. 8. od 20:30 Benátská noc - zahraje 
kapela Proradost, 30. 8. závěrečný 
festiválek kapel, které nám tu letos 
hrály - začátek už od 14.00. Srdečně 
zvou pořadatelé

Kdy:  29. 8. 2015 od 14 hodin
Kde:  SOKOLOVNA Nové Město nad Metují

POJĎTE SE s námi BAVIT, HÝBAT SE 
a nebo se třeba NĚČEMU NOVÉMU NAUČIT.

Čeká na Vás umělecký kovář, kamenosochař, dřevosochař, patchwork…
Můžete se těšit na volnočasové aktivity 

SLACK LINE – PARKOUR – SKATE – GRAFFITI a další…
Ve spolupráci s klubem Mandl jsme připravili SOUTĚŽE PRO DĚTI


