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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
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
www.myhaus.cz
Na Kozinku 13, 549 31 Hronov
www.vsmix.cz
Tel.: 774 701 717
e-mail: info@vsmix.cz

Miloš BENEŠ – GMS Racing team
– VICEMISTR EVROPY 2015
V posledním závodě seriálu
Mistrovství Evropy v Chorvatském Buzetu si Miloš Beneš /Osella FA30/ dojel po čtvrté v letošní
sezóně pro 1. místo v absolutním
pořadí v kategorii 2 (nejrychlejší prototypy, monoposty a siluety
v závodech automobilů do vrchu).
1. Miloš Beneš,

Miloš Beneš tak získal titul „VICEMISTR EVROPY“ v absolutní
klasifikaci kategorie 2 za továrním
pilotem Normy Simonem Faggiolim. Ve skupině E2-SS skupině
(monoposty) Miloš Beneš obsadil
1. místo v seriálu Mistrovství Evropy 2015.

Výsledky Buzet-absolutní klasifikace:
2. Patrik Zajelsnik,
3. David Hauser

Mistrovství Evropy
- absolutní pořadí:
1. Simone Faggioli (E2-SC) 200 bodů
2. Miloš Beneš (E2-SS)
192 bodů
3. Dan Michl (E2-SH)
180 bodů

Mistrovství Evropy
-skupina E2-SS:
1. Miloš Beneš
192 bodů
2. Fausto Bormolini
161 bodů
3. David Hauser
154 bodů

GMS Racing team tímto děkuje všem svým sponzorům a členům týmu za perfektní spolupráci!!!
text: RS, foto: GMS

oddlužení dle insolvenčního
zákona = jediný zákonný způsob,
jak se zbavit dluhů

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
- 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

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
TÍLKA .............. 99,TRIČKA ............ 99,MIKINY........... 299,RIFLE .............. 299,-

Staré pohlednice 2016
V Infocentru v Broumově je k zakoupení stolní kalendář na rok 2016 sestavený
ze starých pohlednic zachycujících obce a krajinu Broumovska, Policka, Stárkovska
a Teplicka. Doporučená prodejní cena kalendáře je 129,-Kč.

Náchod, Plhovská 695
(naproti Itálii)
www.kramjeans.cz

Jezdecký klub
Equicentrum v Jaroměři – Josefově pořádá
podzimní jezdecké kurzy v ježdění na koni
(v jezdeckém areálu v Josefově). V Nabídce
jsou i speciální hodinové vzdělávací programy o koních (pro školy, školky atd.)

Sbírka pro
ukrajinský útulek
V Broumově probíhá sbírka pro ukrajinský
psí útulek Friend. Sběrným místem je objekt
Městské policie Broumov. Vítán je materiál, který souvisí s péčí o opuštěné psy: granule, misky
na vodu, savé látky, odčervovací tablety atd.

Hledání
Eldoráda je opět tady!
Zveme všechny malé i velké příznivce tohoto pochodu Pekelským
údolím s atrakcemi,skákacím hradem, šermíři, kouzelníkem Milošem Malým a pohádkovým lesem.
Start v sobotu v dopoledních hodinách 3.10.2015 v Náchodě na Písáku. Občerstvení v ceně vstupného.
Těšíme se na Vás.

Úterý 6. 10. 2015 POSLEDNÍ

BURČÁK

VINOTÉKA Jarmila Zemánková - Tyršova ul. 65 (vjezd do náměstí TGM) Náchod

ECHO

www.novinyecho.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA
V našich srdcích žiješ dál...

Dne 1.října 2015 uplynulo pět velice smutných let,
kdy nás náhle opustila moje maminka,

paní Jana Škodová,
rozená Hronová, z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
dcera Zuzana s rodinou

VZPOMÍNKA

GALERIE 102 Obecní dům
Velké Poříčí
OBRAZY, KRESBY,
GRAFIKA spolku AMAG, z.s.
1. 10. – 13. 11. 2015

Výstava ČERNOBÍLÉ TVORBY Hany Koblížkové – Šálové
2. 10. – 31. 10. 2015 ve studovně Městské knihovny v Náchodě
v otevírací době knihovny

V obci Žďár nad Metují se uskutečnil již 8. sraz tamních rodáků.
Čas se našel na skupinové foto,
prohlídku obce (a jí vytvořených
a spravovaných zařízení), kulturní program i na společnou zábavu
v místním pohostinství.

pan Miroslav Hejnyš z Náchoda.
Odešel mlád ve věku 52 let a i dnes nám stále chybí,
vzpomínáme na jeho humor a sílu pomáhat druhým.
Vzpomeňte i Vy, kdož jste ho znali.
Děkujeme dnes již pro našeho pradědečka,
dědečka a tatínka, jeho rodina

Výstava
okrasného ptactva

Oprava se nekonala
u kterého při běžných klimatických
podmínkách k vymačkávání kolejí nedochází. Oprava měla spočívat
v položení jiného tvrdšího asfaltu,
který bude lépe vyhovovat nadměrnému zatížení v tomto úseku. Jak už
bývá v českých zemích dobrým zvykem, nyní se budou všichni dohadovat, kdo za to může, vydávat silná
mediální prohlášení a tiskové zprávy.
Nakonec se zjistí, že za to vlastně
nikdo nemůže a oprava se v tichosti
provede za peníze daňových poplatníků.
(kp)

Pátí v České republice
Tři roky stačilo Volejbalovému centru v Novém Městě nad Metují, aby se
ve finále ČR v minivolejbalu umístilo na úžasném pátém místě. Soutěže
se z „VóCéčka“ zúčastnila 4 družstva
a jedno z nich je napsané v oficiálních
výsledcích na páté příčce.
„Kdyby mi někdo před 3 lety, kdy
se zakládalo Volejbalové centrum
jako oddíl podporující sportování
mládeže se snahou o resuscitaci vo-

VÝSTAVY

lejbalu mládeže na Novoměstsku, že
budeme mít v roce 2015 120 dětí, považoval bych ho za utopistu a naivku.
Kdyby mi tvrdil, že budeme oddílem
s největší základnou dětí na Náchodsku, bral bych to jako vtip. Ale myšlenka, že nám bude patřit po třech
letech páté místo v ČR, by mi přišla
jako ze všech nejnemožnější,“ komentuje úspěch předseda spolku Roman Ptáček.
(kp)

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.
uvádí v měsíci ŘÍJNU 2015

www.beraneknachod.cz

Ve Rtyni v Podkrkonoší se v termínu od 16. do 18. října uskuteční
výstava okrasného ptactva. Pořadatelem je zájmové sdružení Exota
Úpice. Místem konání pak prostory
Malého kulturního sálu ve Rtyni.

Úprava sjezdovky
Lyžařská sezóna je sice ještě daleko, ale již nyní se na ni Sokol TJ
Nový Hrádek pilně připravuje. Proběhla tak úprava novohrádeckého
lyžařského areálu Panská stráň.
Sjezdovka byla upravena strojním
mulčováním, které pro Sokol provedla Farma Olešenka.

HODINOVÝ
MANŽEL PEPÍNO
Náchod a okolí do 30 km
Drobné opravy
NEMOŽNÉ IHNED
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin
po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HOTEL
HRON V NÁCHODĚ
PŘIJME

SERVÍRKU

* Čtvrtek 8. 10. v 10.00 hodin
Řecké báje
Eva Hrušková, Jan Přeučil
Představení pro školy
* Čtvrtek 8. 10. v 19.00 hodin
Věra Špinarová a kapela Adam Pavlík Band
Vstupné: 390 Kč
* Čtvrtek 15. 10. v 19.00 hodin
„Srdce Afriky“
Dia show Tomáše Kubeše
Přednáškový sál
Vstupné: 80 Kč
* Neděle 18. 10. v 15.00 hodin
Strašidelný mlýn
Divadelní společnost Julie Jurištové
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Středa 21. 10. v 9.00 hodin
V. Nezval: Manon Lescaut
Divadlo Anfas
Představení pro školy
* Čtvrtek 22. 10. v 19.00 hodin
J. Shirley: Vražda sexem
Ďyvadlo Neklid Trutnov
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
* Pondělí 26. 10. v 19.00 hodin
Cesty Ivo Šmoldase
Vstupné: 130 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 Informačním
centru Hronov, tel. 491 483 646. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Větší rodinný dům s bazénem
umístěný v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou
rekonstrukcí, při které byla vyměněna
okna, vybudovány koupelny, opraveny
podlahové krytiny (dlažba a parkety).

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 6 990 000,- Kč
Novostavba rodinného domu v klidné vilové čtvrti ve Žďáře nad Metují ............................. 2 790 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
10. výročí od uzavření líhně
kuřátek v Polici nad Metují
k 30. 9. 2005.
Líheň sloužila od roku 1947.
Kdo jste k nám rádi chodili pro
kuřátka, vzpomeňte s námi.
Bývalí zaměstnanci

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala hasičům ze
SDH města Náchoda za vstřícnou pomoc při stěhování mého postiženého syna dne 11.9.2015.
Děkuje Mária Radiczová,
Běloveská 1597, Náchod

Kalendář s vůní historie
Helena Rezková z Vlkova u Jaroměře vydala v polovině září 2015
svým nákladem pozoruhodný
stolní kalendář „ JAROMĚŘSKO
A SMIŘICKO na historických pohlednicích“ s 56 barevnými historickými pohlednicemi. Jejich
zdrojem byly soukromé sbírky,
archiv obce Holohlavy a web smi-

Nový web
Turistický region Kladské
pomezí představil novou podobu své webové prezentace.
Nově je zde region prezentován i jako místo atraktivních
filmařských lokací, objevíte zde
i sekci Napsali o nás, technická specifikace webu je zároveň
lépe nastavena na prohlížení nejen v klasických počítačích, ale
i v tabletech a chytrých telefonech. Zbývá dodat adresu, která
je: www.kladskepomezi.cz

rice.eu.Tento kalendář na rok 2016
potěší milovníky historie, památek
i místopisu. Kalendář je k zakoupení v běžných knihkupectvích
Jaroměřska, Náchodska, Smiřicka
i Královéhradecka. Mohu jej doporučit k zakoupení. Potěší Vás
po celý rok 2016.
PhDr. Jiří UHLÍŘ

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.
Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučen v oboru a praxe min. 5 let
podmínkou.
Elektrikáře do jednosměnného provozu,
řidičský průkaz podmínkou.
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Praxe nebo vyučení v oboru podmínkou.
Nástup možný ihned. Info: 774 000 524

* Středa 7. 10. v 19.00 hodin
České saxofonové kvarteto
Roman Fojtíček, Radim Kvasnica,
Michal Kostiuk,
Otakar Martinovský
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Tel./Fax: 491 424 522

Sraz rodáků

Dne 4. 10. 2015 by se dožil 80 let

Avizovaná oprava nově zrekonstruované okružní křižovatky u Slávie v Náchodě se nekonala, protože
se investor nedohodl s dodavatelem
stavby. Oprava vymačkaných kolejí se měla uskutečnit o víkendu 12.
a 13. září. Tedy po necelých třech měsících od slavnostního znovuzprovoznění této exponované křižovatky,
jejíž předělání stálo přes 12 miliónů
korun. V tiskové zprávě Městského úřadu v Náchodě se uvádělo, že
hlavní příčinou poškození nového
kruháku bylo použití typu asfaltu,

e-mail: echo@novinyecho.cz

Prosba

Z důvodů obnovy fasády na domě
čp. 240 v Zámecké ulici v Náchodě
(viz foto), hledáme obrázky nebo
fotografie původního stavu. Máte-li
někdo doma fotografii průčelí tohoto domu nebo obrázek, ozvěte se
prosím na tel. 602 103 775 nebo na
e-mail: echo@novinyecho.cz

Teplická vařečka
aneb
Pečené vdolky
Dnes pro vás máme jedinečný recept na vdolečky. Jsou totiž zdravější než
klasická varianta, která se obvykle smaží. Jednou je zkusíte a nebudete už chtít
jiné.
Připravíme si ¾ kg hladké mouky, 10 dkg cukru, špetku soli, 15 dkg másla, 4
dkg droždí, 1 vejce, mléko dle potřeby a 1 vejce na potření. Drobenku uděláme
z 60g hrubé mouky, 50g másla a 50g moučkového cukru.
Nejprve smícháme suché suroviny - mouku, cukr, sůl. Poté přidáme rozmíchané droždí ve vlažném mléce, vejce a tuk. Můžeme také přidat třeba trochu smetany nebo lžičku sádla, aby bylo těsto vláčnější. Z hmoty vypracujeme
hladké polotuhé těsto a necháme vykynout.
Z vykynutého těsta tvarujeme kuličky, které plníme ovocem (švestkami,
meruňkami, broskvemi nebo mákem, tvarohem, povidly či ořechovou náplní). Postupně vdolečky klademe na plech s pečícím papírem. Necháme je znovu nakynout a před pečením potřeme vajíčkem a posypeme drobenkou nebo
mandlovými lupínky či mákem (podle chuti). Vložíme do vyhřáté trouby
a pečeme dozlatova na 180 C. Vychladlé vdolečky samozřejmě pocukrujeme
a můžeme servírovat. Dobrou chuť přejí
Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL.: 724 173 560
SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete? kotvíte? šroubujete? vrtáte?
navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě
Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
04 233 900
0
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604

www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

Slevy až

VÝUKA POLŠTINY
S RODILÝM MLUVČÍM
V NÁCHODĚ A OKOLÍ.
MGR. DOROTA BUDAŘOVÁ
Tel.: 604 28 18 12
www.vyuka-polstiny.cz

VYPOUŠTÍME

30%

PODZIMNÍ SLEVY

Plaơ od 7. 9. do 31. 10. 2015
Více na www.diton.cz • ceperka@diton.cz • tel.: 466 981 382

S úpravou stravy
jsem získala více
energie a zmírnily
se mi projevy atopického ekzému
Studentka Nela Čtvrtečková během posledních několika let vlivem
nesprávného stravování značně
přibrala. Zkoušela různé diety, ale
bez většího úspěchu. Až na rady
své maminky zavítala do výživové poradny NATURHOUSE v Náchodě. Během 7 měsíců odložila
17,6 kg, zeštíhlela přes břicho
a boky o 19 cm a může nosit krásné
oblečení ve velikosti M. A největší
bonus? Zlepšení zdravotního stavu
a získání energie.
Nelo, řekněte, jak jste objevila výživovou poradnu NATURHOUSE?
Do NATURHOUSE jsem začala chodit
díky mé mamince, která zaznamenala
velký úspěch a měla samé dobré zkušenosti. Maminka ho našla v novinovém článku.
Jak se vyvíjela Vaše váha
před kúrou a po ní?
Díky špatnému životnímu stylu šla
poslední roky má váha rapidně nahoru. Po kúře mám to, co jsem stihla za
poslední roky přibrat, znovu dole.
Co Vám vyhovovalo v průběhu
změny stravovacích návyků?
Nejvíce mi vyhovovaly pravidelné
týdenní konzultace, jelikož to byla
značná motivace a podpora, abych
nové stravovací návyky neporušovala.

výroba • montáž • servis

K tomu, aby člověk zhubl, je
potřeba upravit jídelníček.
Jak se změnil ten Váš?
V mém jídelníčku přibylo hodně
ovoce a zeleniny. Sladké nápoje vyměnila čistá voda, se kterou už nemám žádný problém jako ze začátku.
Nejdůležitější ale je, že jsem začala
jíst v pravidelných intervalech.

se pokoušela několikrát držet, byla
tato dieta celkem jednoduchá, chtělo
to mít jen pořádnou motivaci a vůli.

Jak Vám pomáhaly produkty NATURHOUSE a které jste si oblíbila?
Díky produktům NATURHOUSE šla
má váha lépe dolů. Nejvíce jsem si
oblíbila čokoládové sušenky FIBROKI,
které snídám.

Jak se cítíte po skončení hubnoucí
fáze?
Mám více energie a zmírnily se mi
projevy atopického ekzému, na který
trpím.

Pokračujete s užíváním produktů
i po skončení hubnoucí fáze?
Samozřejmě, po takové době jsem si
na tyto produkty zvykla a beru je jako
přirozenou součást své stravy.
Když se ohlédnete zpět, připadalo
Vám těžké změnit svůj životní styl?
S porovnáním s dietami, které jsem

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

Dosáhla jste své cílové hmotnosti?
Plánovala jsem mít o 2 kg méně než
tolik, na kolika jsem skončila. Ale
sama jsem uznala, že tak, jak to je
teď, to je vyhovující.

Čím Vás NATURHOUSE obohatil?
NATURHOUSE mě obohatil o hodně nových znalostí, co se jídla týče.
Například správné složení jídel nebo
jejich poměry a také to, že hodně pít
je stejně důležité, jako správně jíst.
Ráda bych poděkovala báječnému
kolektivu v Náchodě, zejména pak
Jarmile Musilové, výživové poradkyni.
Do poradny se budu vždy ráda vracet.

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, tel. 491 427 445,
nachod@naturhouse-cz.cz , www.naturhouse-cz.cz

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

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Slečna 30 let hledá pěkného, ne
hloupého muže na úrovni! Věk 2530let . TEL.: 720 314 622
*Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt
životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114

BYTY
* PRODEJ BYTŮ V KRKONOŠÍCH Nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví nadstandardní byty
v obci Horní Malá Úpa Dispozice
bytů: 1+kk, 2+kk až 2+1 Byty jsou
připravené k okamžitému nastěhování Kontakt: 730 517 357, 733 735 709
* Pron.byt 2+1 ve 3.NP 46m2 +sklep
v Náchodě Bělovsi (u Korunky). Náj.
4.000,-+1.000,-zál.voda + el+ plyn+kauce. Tel. 608 903 050
* PRONAJMU byt, Náchod, nemocnice, 37m2. TEL.: 777 021 798
*Nabízím pronájem nového bytu
2+kk v centru Náchoda. Nájem
4.900Kč (39 m2) plus služby a energie. Byt nově vybaven - podlahovou
krytinou, dveřmi, osvětlením, zařízeným WC a koupelnou, vnitřními
žaluziemi, novou kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem a šatní
předsíňovou skříní. K bytu také
náleží sklepní kóje. Dále soukromé
parkoviště před domem pouze pro
obyvatele domu nebo možno pronajmout garážové stání uvnitř domu.
Vratná kauce ve výši dvojnásobku
celkové měsíční platby za nájem,
služby a energie. Kontakt na e-mail:
bytynachodsko@gmail.com nebo
mob. 776 102 458
* Koupíme byt nejlépe zděný a v OV
v N. Městě n/M, v Č. Kostelci a okolí.
Tel. 602 204 002.
* Prodám byt 3+1 v OV v Horní Radechové. Tel. 606 620 625
* Prodám byt 3+1 v Náchodě
na Brance (možnost garáže). Tel.
776 723 840
* Pronajmu v centru Náchoda
byt 2+kk 60 m2, částeč. zařízený.
TEL.: 608 730 881
* Pronajmu garsonku v centru Náchoda. TEL.:724 261 369 (večer)
* Pronajmu byt v OV 1+kk 40 m2
v Náchodě sídl. u nem. Celkové náklady na byt 5500,-Kč, vratná kauce
10 tis.Kč.TEL.: 604 437 128
* 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, kauce
7.000 Kč. Tel. 773 974 100
* Prodám zděný byt 2+kk v osobním vlastnictví se zahradou a garáží v Hronově. K bytu náleží velká
rohová terasa. Výměra bytu 55 m2.
Tel. 774 311 404, RK nevolat Cena:
990 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk v osobním vlastnictví
v Hronově v Jungmannově ulici.
Nové rozvody el., vody, odpadu,
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 71 m2.
Tel. 774 311 404 , RK nevolat Cena:
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, nové omítky,
okna, podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 37 m2. Tel. 774 311 404 , RK
nevolat. 0 Cena: 690 000,- Kč

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk v osobním vlastnictví
v Hronově v Jungmannově ulici.
Nové rozvody el., vody, odpadu,
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 53 m2.
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena:
990 000,- Kč
* Prodám zachovalý zděný byt
2+1, 70 m2, v nejžádanější lokalitě v Novém Městě nad Metují,
po částečné rekonstrukci - nová
okna, izolace a stoupačky. Cena
1.390.000 Kč. Tel. 602 462 397
* Pronajmu garsonku v Hronově.
TEL.: 608 66 77 30
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okrese Náchod výhradně
ve správě SBD Náchod. Uveďte cenu,
velikost bytu a jeho vybavení, adresu
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt:
gorceous@seznam.cz
* Koupím byt 1+1 v centru Náchoda či Bělovsi, nutný výtah a balkon.
RK nevolat! Tel. 777 224 127, e - mail:
misha.trnka@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+kk v Hronově, cena
3600,-Kč + energie. TEL.: 774 692 890
* Prodám byt 3+1 v osob. vlastnictví na klidném místě v Polici n. Met.
Tel. 777 689 035

NEMOVITOSTI
* Prodám pozemek určený k zástavbě v klidné, okrajové části Hronova,
cena dohodou. Realitní kanceláře
NEVOLAT. TEL.: 608 518 396
* Prodám stavební pozemek 2343
m2 pod zámkem v Náchodě. Cena
obvyklá, dle odhadu. Nemohu již využít! TEL.: 603 225 503
* Prodám dvougenerační rodinný
dům v centru Náchoda, na Vinohradech, s garáží u domu, vhodné k nastěhování. Příjemná lokalita, krásné výhledy na náchodský zámek a směrem
Na Vyhlídku. RK nevolat. Domluva
možná na telefonu 603 586 406.
* Prodám garáž v Hronově, zn.DOHODA. TEL.: 736 415 486
* Prodám dřevěný domek v Náchodě na Klínku, 1+1 s přísluš., 54 m2,
vytápění WAV, zahrada 490 m2. Cena
650.000,-Kč. TEL.:731 724 113

* Prodám garáž v Hronově po rekonstrukci. TEL.:702 611 187
* Pronajmu garáž v Náchodě - Staré Město. Vhodné pro obyvatele Lipí, Bražce, sídl. u nem.. TEL.:
724 261 369 (večer)
* Prodám stavební pozemek v Dolní Radechové 2500 m2 za 1 mil.Kč.
TEL.: 608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmu na nám. TGM v Náchodě prodejní prostory cca 100
m2. TEL.:774 579 247
* Pronajmeme prostory pro skladování v centru N. Města n/M (60
m2) a ve Spech u N. Města n/M (70150m 2). Cena 3.000,-Kč/měsíc. Tel.
602 204 002.
* Pronájem parkovacích míst pro karavany, dodávky, osobní auta v kryté
nale nebo venku, pod vlastním uzavřením. V centru Náchoda u Vatikánu.
Možno idlouhodobě. TEL.:776 069 897
* Pronajmu nebytový prostor 45
m2,Náchod-Staré Město,Českoskalická 161,vhodné na prodejnu, služby,kancelář. 606 728 382

Tel./Fax: 491 424 522

PRODÁM
* Prodám skleněné demižóny 2 ks
50 l -á 600,-, 1 ks ocel koš 100,-, 4 ks
cca 30 l -á 400,-, dřevěná zateplená bouda pro většího psa s rozměry
š150v110h120 za 1500,-. Odběr Kramolna. Tel.739 433 396
* Prodám litinový kotel KZK6,
výkon 32,6 kW, použitý, vhodný
i na dřevo - velká branka. Cena dohodou. TEL.: 608 082 361
* Prodám kotel VERNER V25D,
nový za 50397,- Kč. Zplyňovací
na kusové dřevo. Tel.: 605435044
* Prodám domácí vykrmené prase
v půlkách, odběr po dohodě. A kvalitní luční seno - 50 q. Kramolna.
TEL.:777 213 229
* Prodám knížky o císařovně Alžbětě Bavorské - Sissi, 14 dílů, vázané,
nové, dárkové vydání. Cena 600 Kč.
Tel. 732 889 575
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám 4x nové letní pneu Matador na ráfkách 165/70 - R13, rozteč
100 mm. Hodí se na Favorita, Felicii.
Tel. 777 987 741
* Prodám uzamykatelné bedny z pozink. plechu. Vhodné pro řemeslníky
na nářadí. Rozměry cca dl. 90 š.55 a v.
40 cm. Cena 250 Kč/kus. Osobní odběr Náchod. Tel. 603 70 78 50
* Prodám časopisy Stadion - celé
ročníky. TEL.:607 852 038
* Prodám levně akvárium š. 30 cm,
d. 65 cm, v35 cm a akvárium š. 27 cm,
d. 50 cm, v 30 cm. Tel. 608 950 388
* Pšenice - 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
* Prodám kůzlata - koza + kozel.
Narozeni 24.8. - k odběru ihned
TEL.:775 158 538
* Prodám levně pianino, event. odvezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám sazenice thují SMARAGD
v květináči, výška 50 - 60 cm, ks
50 - 60 Kč. K výsadbě kdykoli. Tel.
604 452 789
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* P R O N A J M U přízemní nebytový prostor 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.
jakékoliv využití navr. cena 1.5 mil.
Kč. TEL.: 606 951 546
* 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 dispozici. Velikost
28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA.
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro
provoz kavárny, jiných obchodních
služeb nebo pohybových aktivit jako
cvičení, fitcentrum 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

str.

KOUPÍM
* Z pozůstalosti po vojácích, letcích,
partyzánech, četnících, funkcionářích ap. koupím medaile, odznaky,
průkazy, foto, písemnosti, uniformy.
T: 608 420 808
* Koupím housle, violu, cello, basu,
saxofon a klarinet i poškozené a nekompletní. Tel.: 728 473 687
* Vykupuji větve stříbrného smrku.
Tel. 776 146 173
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u Koupaliště. TEL.:604 437 128
* KOUPÍM starý nábytek, skříně,
truhly atd... půdní veteš, hračky,
obrazy, porcelán, vše staré. V případě zájmu vyklidím Vaši nemovitost.
Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek do r. 1970.
TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, medaile, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn.ITES,
KDN aj..vláčky 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.papírový materiál, bankovky, mince, LP
desky, CD atd. TEL.:777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

RŮZNÉ
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid domácností a domků
i po malování a rekonstrukci, žehlení prádla, praní koberců a čištění sedacích souprav, čištění interiérů aut.
TEL.: 737 564 496

AUTO - MOTO
* Prodám levně z důvodu nemoci
CITROEN XARA, najeto 70 tis.km,
bez koroze, letní i nové zimní pneu,
pěkný. Cena 45 tis.Kč, domluva. TEL.:
491 542 905

Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111
provozovna laserového kovoobrábění
Zábrodí, Končiny

nabízí: 1 volné místo

OBRÁBĚČ KOVŮ
- dvousměnný provoz
- vyučení v oboru podmínkou
- praxe v oboru výhodou

SVÁŘEČ CO²
- dvousměnný provoz
- zkušenosti se svářením černého
a nerez plechu výhodou
- platný svářečský průkaz podmínkou
- dobré platové poodmínky
nástup možný ihned
Kontakt: pí. Prouzová
tel. 491 445 206
personalni1@odimpro.com

PŘIJMU
PRODAVAČKU FLORISTKU

na plný pracovní úvazek i brigádně.

Tel.: 608 143 570
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

ZůSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
vyklidím půdu, sklep, dům
608 103 810
nabytekvagner@atlas.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.

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

ECHO

www.novinyecho.cz

Podnikání nemá hranice.
Inzerujte v Polsku. Tel. 602 103 775
M YS L ÍTE

NA VÁNOCE JIŽ NYNÍ?

Dárky nakoupíte, cukroví upečete a s úklidem Vám
pomůžeme my!

e-mail: echo@novinyecho.cz
EROTICKÉ MASÁŽE
A SLUŽBY
Česká Skalice.
Tel.: 776 626 975

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým
nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých materiálů.

Nabízíme:

 pravidelný i mimořádný úklid,
 úklid před svátky i oslavami

Vytrháváme
kořeny.

TEL.: 602 145 222

 úklid po malířích, řemeslnících,

Potřebujete peníze?

 mytí oken, žaluzií
 čištění koberců, čalouněných souprav,
autopotahů - mokrým čištěním,
 žehlení prádla,
 drobné domácí údržbářské práce.
Prosím zavolejte nám:
Nebo napište:

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, 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

00420 602 959 893

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

uklidnm@email.cz

Bližší informace:

snadno a rychle

ww.uklidnm.webnode.cz

739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.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.

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 48,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ

Kontrolní technik STK, mechanik měření emisí
Pracovní náplň: provádění technických prohlídek, kontrola vozidel na diagnostických přístrojích dle platné metodiky, měření emisí vozidel
Požadujeme: vzdělání ÚSO / SO technického směru, profesní osvědčení kontrolního technika, osvědčení mechanika měření emisí vítáno, odbornou praxi
v autoopravárenství, řidičský průkaz skupiny A,B, odpovědnost, spolehlivost,
bezúhonnost
Nabízíme: práci ve společnosti s dlouholetou tradicí, plat odpovídající
výsledkům, další firemní výhody
Nástup: leden 2016

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz
Kontakt: personální oddělení tel: 491 477 133

Vážení a milí čtenáři,
Můžete se k letošní zimní topné sezóně postavit dvěma způsoby : buď
budete spoléhat na mírnou zimu nebo
si o svých úsporách za energie začnete rozhodovat sami a to nezávisle
na tom jestli bude mírná nebo tuhá
zima.. Tady je stručný návod jak postupovat ve výběru solidního dodavatele, vezměte si k tomu svou smlouvu
o dodávkách energií / nebo dodatek
ke smlouvě / a své nejnovější vyúčtování …
1. Pokud Vám ze smlouvy na dobu
určitou /nebo dodatku / není naprosto jasné od kdy do kdy platí smlouva
/ dodatek /,Váš dodavatel Vás staví
do méněcenné role a stojí za úvahu
rychle uvažovat o změně
2. Pokud Vám ze smlouvy / dodatku
/ není naprosto jasná cena za silovou elektřinu nebo cena za odebraný
zemní plyn na stanovené období, tak
jste závislí na permanentně se měnících cenících, kdy o změnách cen se
dovídáte většinou až z Vašich ročních
vyúčtováních a v tom případě o svých
výdajích za energie Vy nerozhodujete,
ale jste dáni na milost a nemilost dodavatele…
3. Pokud Vaše cena za spotřebovaný
zemní plyn / komoditu / je v tomto
roce vyšší než 850,-Kč / MWh bez
DPH a nabídka na rok 2016 je vyšší
než 800,-Kč /MWh bez DPH vyhazujete peníze komínem a to ať bude
zima jaká chce…
4. Pokud Vaše cena silové elektřiny
při sazbách D01d - D02d bude vyšší
než 990,-Kč/ MWh, na D25d u VT
vyšší než 1 250,-Kč/MWh a NT 850,Kč/ MWh a sazbě D45d vyšší než
u VT 1 250,-Kč / MWh a NT 1 000,Kč / MWh, je potřeba se zamyslet, zda
chcete i nadále takto zbytečně utrácet

5. Pokud Vaše cena stálého měsíčního platu a to v kolonce cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby
dodávky / NE v kolonce cena za distribuci / je u plynu vyšší než 100,Kč/ měsíc bez DPH a u elektřiny
vyšší než 50,-Kč je potřeba se zvláště
u spotřeb do 30 MWh/ rok zamyslet,
zda si dodavatel nekompenzuje relativně dobrou cenu za energie touto
měsíční platbou…
6. Pokud nemáte v blízkém okolí
dostatečnou záruku , že se můžete
v případě jakékoliv potřeby někam
obrátit, nejlépe na pracovníky kamenných poboček, je na pováženou
zda Vám stačí volat nebo psát na centrály dodavatelů, kde se Vám většinou relevantní pomoci nedostane…
7. Pokud s Vámi Váš dodavatel uzavírá dodatky po telefonu, tak věřte, že
to není ten správný dodavatel a rozhodně Vám nepřinesl nic moc pozitivního mimo to, že si Vás „uvazuje“
na dlouhou dobu a to ještě ani Vy
většinou nevíte na jakou….
(pi)
S úctou Váš
Mgr. BORS Michal: poradce ředitele
společnost Armex Energy a.s. ing. Jana
Nesměráka, kancelář Husovo náměstí 22,
Česká Skalice Tel: 731 508 654, e-mail:
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., Tyršova 61, 547 01 Náchod: Tel: Hofmanová 607 007 927, Kumprechtová
601 354 385,Dolanský 725 883 846
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., Horská 634,
541 01 Trutnov Tel: Šípků 727 805 792,
Šmatová 603 487 771, Nováková 730 897 101,
kuba.sipku@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou
tel. Jirotková 601 342 066, Novotný
727 850 658, ivana.jirotkova@armexenergy.cz

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. vypisují výběrové řízení na pozici:

Nabízíme:

- ÚSO
- odpovídající
- praxe v dopravě
pracovní ohodnocení
- zkušenosti s údržbou
- perspektivní zaměstnání
a plánováním investic do vozového parku
- zkušenosti s řízením kolektivu
- komunikační a organizační schopnosti, flexibilitu
Nabídky se strukturovaným životopisem a zasílejte na email:
rp@pekarnynachod.cz, tel. 777 765 918

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

hledá pracovníka na pozici:
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Borsovo
energetické
okénko 103.

Požadujeme:

LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

chemické výrobní družstvo

str.

Vedoucí dopravy - pracoviště Náchod - Běloves

Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán,
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek
z chromových trubek do r.1970

Stanice technické
kontroly a měření emisí

Tel./Fax: 491 424 522

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój

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

platnost do 31. 12. 2015 r.

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

23 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Rodinný penzion (RD), N. Město n/Met.
Dům zrekonstr. a upraven na penzion-6
kompl.vybavených
pokojů+koupelna, WC
a balkon, velký ob.pokoj, jídelna, kuchyň, garáže, krásná zahrada...
180381
cena: 3.180.000,-Kč

Zděný byt 3+1 v OV, Č.Skalice
Pěkný byt v klidné
části,2.patro,je slunný, 2 balkony, 2 sklepy, má nízké náklady
na provoz - vlastní
vytápění.

RD s garáží,Vrchoviny u N. Města n/M
RD (zast. 120 m2)
s garáží a pozemkem
601 m2, dobrá vazba,zachovalá střešní
krytina. El. 400 V,
studna,odpad-kanalizace.
180589
cena: 1,195 mil.,- Kč

Dvougener.RD v krásné lokalitě,N. Město n/M
Dům se dvěma byty
4+kk ve velmi klidné
části, plast.okna, vel.
terasa, balkon, garáže pro 3 auta, slunný
pozemek, skleník..

RD se zahradou, Č. Skalice
Dům 4+1 s klidnou,
pěknou zahradou
(624 m2), možnost
další půdní vestavby,
veř. vodovod, studna,
elektro, plyn u domu.

Chalupa (RD), Lhota p/H u Č.Skalice
S pozemkem 458 m2,
v r. 2000 část. rekonstrukce-koupelna,
WC, plynové
topení...

180604

cena: 940.000,- Kč

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

180588

TECHNOLOG
ve strojírenství
cena: 900.000,- Kč

180599

cena: 3.290.000,- Kč

180620

cena: 670.000,- Kč

* 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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

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

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

REFLEXNÍ TERAPIE

v Náchodě

Náplň práce:
- tvorba technologických postupů
- koordinace a zajištění technologické
přípravy výroby
- dohled nad změnovým řízením
- optimalizace výrobních procesů
- analýza chyb ve výrobě a stanovení
nápravných opatření
Požadujeme:
- SŠ/VŠ strojní, případně technického
směru
- znalost problematiky strojírenské
technologie v oblasti obrábění
- orientace v materiálových normách
a technické dokumentaci
- znalost práce v prostředí SOLID
WORKS - výhodou, MS Office, CAD/
CAM
- aktivní přístup k řešení pracovních
úkolů a ochotu učit se novým věcem
- znalost AJ ( IT výhodou)
- praxe v oboru

604 138 247

E
C
H
A

značková

OKNA + DVEŘE
z německých profilů za super cenu
- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná německá bílá
- okna bez kompromisu
- nejprodávanější okna na trhu
- profil třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma.
Volejte, pište: tel.: 774 733 040
nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

Hledají domov

a

mu vyhrazen

PROGR AM:

Změna progra

• V 10 hodin slavnostní zahájení akce před obecním úřadem
V rámci celodenního programu, který bude pokračovat na místním fotbalovém hřišti se vám představí: Soubor
ZUŠ Hronov, mažoretky, děti z místní ZŠ, kapela „G point funKction“, kapela Městské policie hlavního města
Prahy, ukázka práce psovodů, vystoupení kouzelníka Magic Alexe aj.
• V 19 hodin v místní tělocvičně proběhne slavnostní předání čestných ocenění a bude následovat volná
zábava za doprovodu skupiny RELAX

DOPROVODNÝ PROGR AM:

Reflexní terapie pečuje o zdraví a harmonii ve Vašem těle skrz
Vaše chodidla a nárty. Tím pomáhá řešit i akutní a chronické
problémy. Navíc podporuje odliv škodlivých látek z těla pryč
a v činnosti orgánů vytváří potřebnou rovnováhu. Slouží též
jako výborná prevence.

pro objednání volejte:

Z
U
Z
A
N
A

D
Í
V
K
A

Tel.: 499 451 614, 607 680 430

...štěstí máte ve svých rukou, zdraví ve svých nohou...

Aktivujte přírodní cestou přirozené regenerační a ozdravné
procesy ve Vašem těle...
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Tel./Fax: 491 424 522

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

Je tu pro vás připraven bohatý

• Od 11 do 13 hodin – Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ
kulturní program a občerstvení.
• Po celý den výstava z historie obce v přísálí místní tělocvičny
• Dětský kolotoč, skákací hrad, malování na obličej, soutěže pro děti, jízda na koních, cukrová vata, elektrická autíčka aj.

1. Charlie je asi 2 roky starý pejsek, který žil v
nevhodných podmínkách a moc se o něho nestarali. Je to pohodář, moc hodný a milý. Zbožňuje procházky, je učenlivý a snaživý. Charlie je
očkovaný a čipovaný.

Roco

Roco IV

možnost zakoupení dárkových poukazů

www.dlouhezdravi.cz
POMOZTE NAPLNIT
MISKY V ÚTULKU V BROUMOVĚ.
Dne 4. 10. 2015 se v hypermarketu Albert v Náchodě uskuteční sbírka ve prospěch útulku Broumov. Od 7:00 do 20:00 hodin můžete zakoupit krmivo nebo
chovatelské potřeby, které pak následně přímo na prodejně můžete darovat
zástupci útulku. Navíc útulek dostane krmivo v množství, které v ten den
hypermarket utrží z nákupu zákazníků v sortimentu PET CARE. Tak přijďte
a pomozte!

doprava a montáž po celé ČR zdarma doprava a montáž po celé ČR zdarma
2. Caramelka je asi 5letá fenečka, která si prošla
peklem jménem život. Dost na tom, že žila na válčící Ukrajině, ale ještě ji mlátili a když porodila štěnata, tak jí všechny vzali a utopili. Z ukrajinského
záchranného útulku přicestovala k nám do Broumova. Hledáme pro ni ten nejlepší domov, který
by měl být nejlépe v bytečku a se spoustou lásky k
tomu. Caramelka je hodná, milá, klidná, přátelská
fenečka. Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.

Kontakt: Městský útulek
Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273
hledá do svého týmu spolupracovníky na pozice:
KNIHAŘKA
– aktivita, zodpovědnost, manuální zručnost
– třísměnný provoz
SEŘIZOVAČ
– technická zdatnost, praxe v seřizování strojů
– znalost polygrafie výhodou
– třísměnný provoz

ej
d
o
r
p
o
t
u
A
N
A
H
RO

PRACOVNÍK ÚDRŽBY STROJŮ
– technická zdatnost, praxe v údržbě a servisu strojů
– případná znalost v oblasti elektro výhodou (ale ne nutnou podmínkou)
– dvousměnný provoz

CENA OD 299,- KČ/ DEN

TEL: 491 453 453

Zapůjčení vozidla pro 8 osob
- VW Transportét - prodloužená verze

Nabízíme
– práci v moderní a stabilní firmě v Náchodě
– práce na HPP
– dobré platové podmínky
www.integraf.cz, telefon: 491 422 215

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme
zařadit do firemní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit výhradně pro potřeby IG
a budou pokládány za důvěrné.

