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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
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

kujals@seznam.cz

 
tel.: 606 604 893

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

 Spolek Yoshinkan pořádá v  No-
vém Městě nad Metují základní 
kurz karate (pro děti od  12-ti let 
a dospělé). Dnem a místem trénin-
ku budou pátky ve Velké tělocvičně 
ZŠ Malecí. www.yoshinkan.cz

Kurz karate

 O tom, že název ECHO pro noviny 
je populární na  celém světě, netřeba 
pochybovat. Důkazem je i vydání no-
vin � e ECHO, které nám až z daleké 
Austrálie přivezl  jeden náš věrný čte-
nář. Zapátrali jsme  a  zjistili, že � e 
ECHO je periodikem, které je vydává-
no každý měsíc v městečku Katoomba 
(8016 obyvatel) v  australském státě 
Nový Jižní Wales. A když jsme se pro-
brali obsahem novin, zjistili jsme, že se 
život v městečku Katoomba příliš neliší 
od  témat, jimiž žije i  náchodský regi-
on a o kterých informujeme na strán-

kách našich novin.  Zářijové  číslo � e 
ECHO v Austrálii například řešilo pro-
blematiku bezpečné jízdy u mladých ři-
dičů, zvalo na kulturní festival, přineslo 
informace z dění v  tamní škole, obsa-
hovalo exkurz do historie oblasti, lákalo 
na fotosoutěž, otisklo článek o podpoře 
tamní radnice projektu na ochranu kul-
turních památek. Nechybí zde ani rub-
rika zaměřená na domácí mazlíčky. Jen 
oblíbenou Dívku ECHA v australském 
� e ECHO nenaleznete. Tu hledejte 
pouze na zadní straně našeho „českého 
regionálního“ ECHA.    redakce

ECHO od „Protinožců“

ZA SPORTEM NA HAMRA, tak se 
jmenuje program, na kterém se pre-
zentují pohybové aktivity náchod-
ských sportovních organizací. Letos 
se akce konala v polovině září a na své 
si přišli malí i velcí. Součástí byl i 2.
ročník STRONGMAN NÁCHOD 
o putovní pohár města Náchoda.
  Foto Josef PEPA Voltr

První polovina zrekonstruované 
kruhové křižovatky u Čedoku v Ná-
chodě byla počátkem týdne uvedena 
do  provozu. Tím došlo i  k  částečné 
změně objízdných tras a řidiči by tak 
v  uvedeném úseku měli zvýšit svoji 
pozornost  a obrnit se trpělivostí.  
 Foto: Josef  PEPA Voltr

 V  Městském muzeu v  Úpici se 25. 
října uskuteční závěrečná burza Retro 
výstavy. Vyvolávací cena předmětů 
odpovídá nejvyšší cenové nabídce po-
dané na příslušný předmět v průběhu 
trvání výstavy. 

Burza

 V  malém kulturním sále ve  Rtyni 
v Podkrkonoší proběhne od 31. října 
do  8. listopadu výstava fotogra� í ze 
soutěže Rtyňské foto 2015. Letošní, již 
18. ročník fotosoutěže, nesl tématický 
název Zblízka. Výstava fotogra� í je 
přístupná denně od 14 do 18 hodin.  

Rtyňské foto

Lumia 635

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

Pojistka na mobil:  
jen 49 Kč měsíčně 

Ochráníme váš nový telefon
proti poškození a krádeži

Pojistka
na mobil

proti poškození a krádeži

2 995 KčDne 04. 10. se v okolí Nahořan ztratil 
francouzský buldoček jménem 

Dorotka. Dorotka je béžové barvy, 
má černý obojek, je očipovaná. 

Dorotka je hodná. Pokud ji uvidíte, 
prosím ihned volejte 733 33 52 97.

HLEDÁ SE DOROTKA
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VZPOMÍNKA
Dne 21. října to bude jeden smutný rok, 

co nás opustila naše dcera, maminka, sestra a manželka, 
paní Janina Zámečníková 

z České Skalice.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, svíčku zapálit,

 pomodlit se a tiše vzpomínat.

Touto cestou děkujeme kamarádkám Marcele a Milušce, 
které ji byly velkou oporou a též o ni pečovaly. Také velký 

dík patří zaměstnancům hospice Anežky České v Červeném 
Kostelci, kteří za ní dojížděli. Rodina

 Ve dnech 22. až 27. září odjelo 14 
studentů Střední školy propagač-
ní tvorby a  polygra� e do  Londýna 
na  jazykově-vzdělávací pobyt, který 
byl zaměřen nejen na poznávání pa-
mátek, ale i na výuku anglického ja-
zyka s britskými lektory. Během stáže 
si žáci stačili prohlédnout i Londýn 
a přímořské letovisko Brighton.  
Radan 
A  jaké dojmy si z  cesty do  Anglie 
za  poznáním přivezli sami žáci? 
Za všechny účastníky pobytu se vy-
jádřil Radan Marel a  Patricie Volná 
ze 3. ročníku oboru Reprodukční 
gra� k. „Když jsem se dozvěděl, že 
jsem byl vybrán na vzdělávací pobyt 
do Anglie, překvapilo mě to, ale taky 
obrovsky potěšilo. Každý z nás  rád 
poznává svět kolem sebe!“, konstato-
val Radan Marel. 
Patricie
Dejme slovo Patricii.... „Měli jsme 
čas se na  chvíli zastavit a  sledovat 
tamní obyvatele.  Když jsem porov-
návala naše hlavní město a Londýn, 
našla jsem spoustu rozdílů. Ze sta 
lidí mají jen zhruba čtyři cigaretu, 
pouze dva jsou obézní a  čtyřicet si 
nese kávu či snídani v papírové tašce 
z  kavárny. Vypadají klidně a  vyrov-
naně. Bylo pro mě opravdu příjemné 
pozorovat ten klid a pořádek,“ oceni-
la Angličany Patricie Volná.
Kateřina
A  jako poslední se zamyslela nad 
přínosem pobytu Kateřina Šitinová 

ze 4. ročníku oboru Gra� cký design: 
„Největší zážitek? Mohla bych dlouze 
vyprávět o pohledu na spoustu nád-
herných památek, při kterém se mi 
tajil dech. Jsem velká obdivovatelka 
architektury a zrovna v Anglii, přímo 
v Londýně, je té nádhery neskutečné 
množství.  Ovšem ten největší jsem 
nalezla v  lidech. Nezaznamenala 
jsem jediného člověka, který by měl 
mrzutý výraz, byl protivný nebo ne-
vlídný. Lidé si všude navzájem vy-
hověli a  mysleli jeden na  druhého. 
Tato zkušenost se stala mojí velkou 
inspirací“, uzavírá optimisticky své 
dojmy z  jazykově-vzdělávacího po-
bytu v srdci Albionu Kateřina.

 Mgr. Zuzana Kovářová 
 a Mgr. Renata Lelková

Střední škola propagační tvorby 
a polygra� e Velké Poříčí 

(redakčně kráceno)
www.ssptp.cz

Studentská cesta do Albionu aneb Tři studentské pohledy

 Divadelní soubor DS NA TAHU 
Červený Kostelec ve  spolupráci 
s  Městským kulturním středis-
kem Červený Kostelec Vás srdečně 
všechny zve na  Oslavy 150 let di-
vadelního spolku a 90 let Divadla J.
K.Tyla. Akce se uskuteční od 14. říj-
na do 18. října 2015.  PROGRAM: 
Středa 14. října Městská výstavní 
síň Červený Kostelec v  17.00 ho-
din -Vernisáž výstavy ,,DIVADLO 
ŽIJE,,.  Čtvrtek 15. října  - Divadlo J. 
K. Tyla v 19.30 hodin  - hra Kuchař-
ka a generál aneb druhá míza v režii 
Vlastimila Klepáčka. Pátek 16. října 
- Divadlo J. K. Tyla v 17.00 hodin - 
hra Noc na Karlštejně v režii Marce-
ly Kolertové, tamtéž v 19.30 hodin - 

hra Nebe na zemi v režii Vlastimila 
Klepáčka. Sobota 17. října - Divadlo 
J. K. Tyla v 17.00 hodin - hra  Dítě, 
pes a  starý herec na  jeviště nepatří 
aneb Cyrano v kolektivní režii Vlas-
timila Klepáčka, Pavla Labíka a Jana 
Brože tamtéž v 19.30 hodin - hra Sr-
deční záležitosti v režii Jany Jančíko-
vé.  Neděle 18. října - Divadlo J. K. 
Tyla v 17.00 hodin - SLAVNOSTNÍ 
VEČER: Večer plný hudby, písniček 
a povídání s našimi režiséry a jejich 
zajímavými hosty. Společně s  ka-
pelou Relax Band - pod vedením 
Jana Drejsla - vystoupí také místní 
ochotníci, kteří zazpívají největší 
hity, které kdy v kosteleckém diva-
dle zazněly.

Oslavy divadelního spolku

 Okresní sdružení ČUS v  Náchodě 
pořádá v sobotu 24.října 2015 již 58. 
ročník silničního běhu HRONOV-
-NÁCHOD. Elektronické přihlášky 
závodníků nejpozději do  pondělí 
19.10.2015 do  10 hodiny. Přihlášení 
nových závodníků a  vydání startov-
ních čísel elektronicky přihlášeným 
závodníkům proběhne od  13 do  18 
hodin v pátek 23.10.2015 ve sportov-
ní hale Rubeny v Náchodě (startovné 
150,-Kč). Dále v  sobotu 24.10.2015 

na Městské radnici v Náchodě od 7.15 
- 9.15 hodin (startovné 250,-Kč). Zá-
vod bude odstartován v  11.00 hodin 
na  náměstí v  Hronově, kam budou 
závodníci přepraveni od  8.30 – 9.30 
hodin od  hotelu Beránek autobusy. 
V cíli závodu před radnicí v Náchodě 
jsou závodníci očekáváni mezi 11.27 – 
12.10 hod. Délka tratě 9000m. 
 Vypsáno je 6 věkových kategorií 
pro muže a  4 věkové kategorie pro 
ženy. Tento běh  je veřejný a současně 

posledním závodem seriálu běhů Mi-
zuno cup 2015 a také přeborem okre-
su Náchod v silničním běhu.
 Pořadatelé, ale i  policejní orgány, 
mají při této příležitosti prosbu k mo-
toristům, aby v  době konání závodu 
mezi 11.00 – 12.00 hodin pokud mož-
no nepoužívali silnice II.tř. z Náchoda 
do  Hronova, protože se běží za  nor-
málního provozu a dojde jen k usměr-
ňování vozidel příslušníky policie. 
 Hana Kopecká, ředitelka závodu

ZNOVU HRONOV -  NÁCHOD

 Letní turistická sezóna je sice 
za námi, ale města a obce náchod-
ského regionu stále lákají turisty. 
Příkladem je i statistika návštěvnos-
ti Informačního centra Broumov-
ska za  měsíc září. Vyplývá z  ní, že 
v tomto měsíci  broumovské „Íčko“ 
navštívilo 2795 turistů – z  tohoto 
počtu bylo 210 turistů ze zahraničí 
a 2 253 turistů z  tuzemska. Zbytek 
tvořili občané Broumova.  

Statistika

 Ve  foyer Městské knihovny 
v Dobrušce proběhne výstava olejo-
maleb Marcely Lukešové. Prezenta-
ce bude ke zhlédnutí do konce října 
 t.r. 

Výstava obrazů

 Hvězdárna Úpice připravila pro 
všechny příznivce astronomie ve-
řejné komentované pozorování me-
teorů roje Orionid. Akce se usku-
teční 21. října ve 20 hodin v areálu 
hvězdárny. 

Orionidy

 V  Novém Městě nad Metují vy-
hlásili fotogra� ckou soutěž, jejímž 
cílem je nalézt nejlepší fotogra� i 
použitelnou na „pée� u“ města pro 
rok 2016. Uzávěrka přihlášky foto-
gra� í je 15. října. Snímky budou ve-
řejně hodnoceny prostřednictvím 
pro� lu Nového Města nad Metují 
na sociální síti Facebook. 

Soutěž „PF 2016“

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.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části obce 
NMnM ve vilové čtvrti na Františku, 
ulice V Aleji. Největší předností nemovitosti 
je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné 
blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.Cena: 2 990 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- 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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

 Na  zasedání zastupitelstva města 
Náchoda byla většinou koaličních za-
stupitelů schválena obecní vyhláška, 
která upravuje, resp. snižuje koe� ci-
ent daně z nemovitosti u samostatně 
stojících garáží směrem dolů. Na tom 
by asi nebylo nic diskutabilního, 
kdyby… Kdyby toto nebylo učiněno 
proti doporučení Finančního výboru, 
na což hned v úvodu při projednává-
ní upozornil  Karel Petránek, předse-
da tohoto výboru.
 Kdyby nosnou argumentací před-
kladatelů, tj. radniční koalice neby-
lo pouze „my to máme v  koaliční 
smlouvě a  partner, rozuměj KDU-
-ČSL, na  tom trvá“, ale ústy pana 
místostarosty bylo členům Finanč-
ního výboru nabídnuto vysvětlení, 
že se jedná o, cituji „formu bonusu 
za zodpovědnost těm, kteří si posta-
vili garáž, využívají ji a své vozy tudíž 
nenechávají na veřejných komunika-
cích a potažmo tak odlehčují napjaté 
dopravní situaci v našem městě“. Sám 
jsem vlastník takové garáže, tudíž 
bych měl snížení ročně o cca 100 Kč 
s  radostí vítat. Ale nevítám, radši 
bych platil původní částku. Proč? Inu 
proto, že vyslat sdělení lidem, kteří 
žijí na  sídlištích jako je třeba Plhov 
nebo u nemocnice, jsou rádi, že mají 
své bydlení, jsou třeba ekonomicky 
v  začátcích či naopak jsou třeba již 
penzisté, že snad oni nejsou dostateč-

ně odpovědní, protože nemají garáž, 
je pro mne za čarou. Proto jsem taky 
spolu s pár kolegy tuto vyhlášku ne-
podpořil. A to vůbec ne, že jsem proti 
snižování daní, naopak. Ale nesmí to 
mít selektivní charakter a  ještě navíc 
tak pro mne nepřijatelné vysvětlení. 
 Závěrem, ve  světle těchto měří-
tek, musím třeba přehodnotit, s kým 
se vydávám pod vodu při potápění. 
Můj kolega totiž paradoxně také žije 
na sídlišti, vůz má zaparkovaný před 
domem, tudíž je otázka, zda je dosta-
tečně vybaven pro tuto činnost. Při 
potápění totiž jde hlavně o  zodpo-
vědnost, jinak to může skončit velmi 
špatně.
  Aleš Cabicar, TOP09, 
 náchodský zastupitel

Vyhláška o zodpovědnosti?   

 Prezentace středních škol a zaměst-
navatelů 2015
 Královéhradecký kraj a  Krajská 
hospodářská komora Královéhradec-
kého kraje pořádá ve  dnech 23.10.  
a  24.10. 2015 prezentaci středních 
škol a zaměstnavatelů. Akce bude pro-
bíhat v náchodské sokolovně v Tyršo-
vě ulici. Záměrem je rodičům a jejich 

dětem zjednodušit výběr střední školy 
nebo učiliště, motivovat žáky a infor-
movat rodiče o možnostech a nabíd-
kách středních škol ve  vztahu k  za-
městnavatelům v regionu. Prezentace 
proběhne pod záštitou hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje a  podporuje ji 
Úřad práce.  Podrobné informace na-
leznete na www.komora-khk.cz/pssz

Rodiče, myslete na budoucnost svých dětí

Občanská poradna v Náchodě posky-
tuje poradenskou službu v  Náchodě 
již od  roku 2008. Cílem poradny je 
poskytovat bezplatně odborné soci-
ální poradenství lidem, kteří se ocitli 
v tíživé životní a sociální situaci nebo 
jim tato situace hrozí. Jde především 
o  poradenství  související  s  problé-
my,  které musí často občan řešit, 
např. zadlužení, potíže se zaměstna-
vatelem, rodinné problémy, spory 
s  nájemcem nebo s  pronajímatelem 
bytu, škody způsobené podvodníky, 
škody na  majetku aj. Pozor, občan-
ská poradna změnila adresu! Nyní ji 
najdete v  Náchodě  v pasáži MAG-
NUM, Kamenice č. 113, Náchod. 

Vchod je z  pěší zóny, poradna má 
kancelář v prvním patře (můžete po-
užít výtah). Konzultační hodiny pro 
klienty: po a čt : 9-12hod, 13-18hod., 
út a  st: 9-12hod, 13-15hod. Pokud 
hledáte bezplatnou pomoc při řešení 
vašich problémů a nevíte, na koho se 
obrátit, navštivte nás nebo nás i kon-
taktujte na tel. 734 370 960 (preferu-
jeme objednávkový systém).  Navíc 
jsme na  26. října 2015 pro vás při-
chystali informační akci  „PORAD-
NA pro občany DNES, aneb Den ote-
vřených dveří“ (v časech 10-12 hod., 
13-18 hod.).  Kontaktní e – mail je 
opnachod@ops.cz. Více informací 
i na  www.ops.cz.

Občanská
poradna v Náchodě na nové adrese!

 Kouzlo staré výpočetní techniky 
včetně kuriozit je tématem výstavy 
v  Městské knihovně v  Novém Měs-
tě nad Metují. Navštívit ji můžete až 
do 31. října t.r. Vstup je volný. 

Krása 
starých počítačů

je název výstavy (s  ukázkami řeme-
sel), která je umístěna v bývalé škole 
Dědov – Javor (Teplice nad Metují).
Výstavu je možné navštívit každý den 
– na vyžádání  na tel. 736 763 031. 

Jak 
se žilo na vsi
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Sportovní stadion Hamra v Náchodě byl dějištěm 3.ročníku Česko – polských 
atletických závodů. Závody byly určeny pro sportovce do 15 let. 
 Foto Josef PEPA Voltr

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

PODZIMNÍ AKCE

IKO ŠINDELE již od 150kč/m² vč. DPH

Platnost akce do 31. 10. 2015
PODZIMNÍ AKCE

IKO ŠINDELE již od 150kč/m² vč. DPH

Platnost akce do 31. 10. 2015

Echo 160x100.indd   1 25. 9. 2015   16:04:22

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

značková

OKNA + DVEŘE 
z německých profi lů za super cenu

- 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

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

Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt ži-
votního partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Hledám milou, slušnou, sympa-
tickou ženu - dívku mezi 25 - 35 
lety na vážné seznámení. Já 34, svo-
bodný, sport. postavy 176/85. Ná-
chod a  blízké okolí. Zatím jen SMS 
na tel. 725 769 792

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v klidné části Nového Města n. M. 
Dům je zateplen, zaveden inter-
net, plastová okna, výtah. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč 
Tel. 608 323 373
* Pronajmeme garsonku v  centru 
NA 24 m2 - nájem 3500,- Kč + záloha 
energie 1200,- Kč. TEL.: 777 737 127, 
777 737 122
* Prodám byt 3+1 v Náchodě na Bran-
ce (možnost garáže). Tel. 776 723 840
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1, 
v  1.patře, 47m2, plynové ústřed-
ní topení, balkón,sklep v  Nácho-
dě Na  Brance. Nájem 3600,-Kč + 
energie, kauce 10 000,-Kč. Kontakt 
na tel. 736 766 448

* Sháním byt v  os. vl. nebo ro-
dinný dům. Tel.: 774 061 131 RK 
nevolat

* Prodám byt 3+1, 64 m2, v  OV 
v Náchodě, zděný dům. Za domem 
nové oplocené dětské hřiště. Tel. 
773 590 727
* Pronajmeme byt - apartman 
(40 m2) s  terasou do  zahrady 
v  Náchodě Bělovsi. Vhodné ppro 
2-3 osoby. Nájem 4800,-Kč + zál. 
energ.1200,-Kč. TEL.: 777 737 127, 
777 737 122
* Pronajmu dům 3+1 v  klidné lo-
kalitě v Náchodě (v Bražci). Oplo-
cená zahrada 1000 m2 včetně dět-
ského hřiště. V  blízkosti je školka, 
škola. Autobusová zastávka 150 m. 
Nájemné 6000 Kč + energie cca 
3500 Kč. možnost také pronájmu 
pouze 2+1 za  nájemné 5000 Kč + 
energie. Tel. 777  173  819, e-mail: 
novakovana@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+kk, 78m2, 
po  rekonstrukci, ve  3.patře zdě-
ného domu v  Náchodě, nedale-
ko centra. Volný ihned. Nájemné 
5000,-Kč+služby. Tel. 725 557 030
* Nabízíme od  1.11. výhodný pro-
nájem bytu 3+1 v 1.NP rod. domu, 
v  Náchodě-Bělovsi, Kladská 132. 
Vstupní hala, WC, koupelna, el. ÚT, 
garáž, dvorek, předzahrádka, zahra-
da 360 m2, půda, za 4000,-/měsíc + 
poplatky cca 3000,-Kč/měsíc. Tel. 
603 443 576
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě 
na Brance. Tel.775 200 569
* Hledám podnájem BJ 1+1 
nebo 1+kk v Náchodě, možnost 
i  v  RD. Volejte 604  281  726. 
SPĚCHÁ.
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě 
n. Met. Tel. 728 714 501
* Pronajmu prostorný zrekon-
struovaný byt 3+1 95 m2 v  obci 
Horní Dřevíč. Částečně vybavený 
- nová kuch. linka, nová koupel-
na, cena 5300,-Kč vč. služeb. Cena 
zahrnuje nájem, vodné, inter-
net, topení, bez el. poplatku. Tel. 
604 643 843

* Prodám pěkný RD 4+1 v Jaromě-
ři - Josefově. V  přízemí obsahuje 
kuchyň, koupelnu s WC, a dva po-
koje. V  2.NP jsou dvě ložnice, dvě 
menší místnosti a  půda. Dům je 
částečně podsklepen. ÚT na  tuhá 
paliva, plyn před domem. Dům má 
novou fasádu , plastová okna, ven-
kovní žaluyie a kvalitní střešní kry-
tinu. K domu náleží slunný oploce-
ný pozemek o CP 980 m2, na kterém 
je zděná dílna a kolny. Příjemné by-
dlení s dobrou dostupností do HK. 
Tel.: 608 245 634
* Prodám pozemek určený k  zá-
stavbě v klidné, okrajové části Hro-
nova, cena dohodou. Realitní kance-
láře NEVOLAT. TEL.: 608 518 396
* Prodám dvougenerační rodinný 
dům v  centru Náchoda, na  Vino-
hradech, s  garáží u  domu, vhodné 
k  nastěhování. Příjemná lokalita, 
krásné výhledy na  náchodský zá-
mek a směrem Na Vyhlídku. RK ne-
volat. Domluva možná na  telefonu 
603 586 406.
* Prodám garáž v  Hronově po  re-
konstrukci. TEL.: 702 611 187
* Prodám stavební pozemek v Dol-
ní Radechové 2500 m2 za 1 mil. Kč. 
TEL.: 608 66 77 30
* Prodám garáž v  Náchodě - 
na Brance. Tel. 776 723 840

* Prodám stavební pozemek 2343 
m2 pod zámkem v  Náchodě. Cena 
obvyklá, dle odhadu. Nemohu již vy-
užít! TEL.: 603 225 503
* Pronajmu nebytový prostor 45 
m2, Náchod - Staré Město, Čes-
koskalická 161, vhodné na prodejnu, 
služby, kancelář. 606 728 382
* Pronájem parkovacích míst pro 
karavany, dodávky, osobní auta 
v kryté hale nebo venku, pod vlast-
ním uzavřením. V  centru Náchoda 
u  Vatikánu. Možno i  dlouhodobě. 
TEL.: 776 069 897
* P R O  N A  J M U  přízemní ne-
bytový prostor v  centru Náchoda 
blízko pěší zóny plocha cca 100m2, 
velké výlohy, vstup přímo z  ulice 
vhodné pro prodejnu, služby, kance-
láře apod. Tel.: 773 974 100
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn. jakékoliv využití navr. cena 1.5 
mil. Kč. TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRA-
KONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170 m2 
NEBO 123 m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ORDINACI, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, ATE-
LIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO 
777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40 m2 ZN. DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč. 
INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k  podnikání, cca 50 m2 v  přízemí, 
Husova ul. Tel. 608 667 730
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových ak-
tivit jako cvičení, �tcentrum a jiné 
služby. Prostory se nachází na  Ka-
menici v Náchodě v I.patře se samo-
statným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* PRODEJ BYTŮ V  KRKONO-
ŠÍCH Nabízíme k prodeji do osob-
ního vlastnictví nadstandardní 
byty v  obci Horní Malá Úpa Dis-
pozice bytů: 1+kk, 2+kk až 2+1. 
Byty jsou připravené k okamžitému 
nastěhování. Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* PRONAJMU byt, Náchod, ne-
mocnice, 37 m2. TEL.: 777 021 798
* P R O N A J M U 1+kk cca 30m2 
v  Náchodě na  Běloveské ul., kom-
plet po modernizaci, pěkné, velká lo-
džie, vhodné pro 1 - 2 osoby, nájem 
+služby +energie (bez el.) 6.000 Kč, 
kauce 7.000 Kč. Tel. 773 974 100
* Pron. byt 2+1 ve  3. NP 46m2 + 
sklep + parkoviště u  domu v  Ná-
chodě Bělovsi (u  Korunky). Náj. 
4.000,-+1.000,- zál. voda + el + plyn 
+ kauce. Volný od  1.12.2015. Tel. 
608 903 050
* Pron. nově zrek. nadst. podkrov. 
byt 3+1, garáž, zahrada v rod. domě 
v Olešnici u Č. Kostelce. Náj. 6.000,-
+ 1.000,- zál. voda + el. + kauce. Ko-
tel na  tuhá pal. Volný od  1.1.2016. 
Tel: 608 903 050
* Prodám zděný byt 2+kk v  osob-
ním vlastnictví se zahradou a  ga-
ráží v Hronově. K bytu náleží velká 
rohová terasa. Výměra bytu 55 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
990 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 71 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 37 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna 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 lo-
kalitě v Novém Městě nad Me-
tují, po  částečné rekonstrukci 
- nová okna, izolace a stoupač-
ky. Cena 1.390.000 Kč. Tel. 
602 462 397

* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.: 608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví 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 Nácho-
da či Bělovsi, nutný výtah a  bal-
kon. RK nevolat! Tel. 777 224 127, 
e - mail: misha.trnka@seznam.cz

* Sháním RD nebo chalupu na Ná-
chodsku v ceně do 1,5 mil. Kč. Men-
ší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám dvě zachovalé stavební 
buňky, prohlídka po dohodě mož-
ná. Buňky se nachází v NMnM cena 
dohodou. TEL.: 605 321 100
* Prodám palivové dřevo - 650,-Kč /
m3. TEL.: 776 327 208
* Za  odvoz daruji hlínu. Náchod- 
Kramolna. Tel. 602 103 775
* Prodám starší časopisy 21. století. 
Levně. Tel. 602 103 775
* Prodám rohový počítačový stolek 
90x90 cm, buk. Cena dohodou. Tel. 
603 440 969
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám levně pianino, event. od-
vezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám sazenice thují SMA-
RAGD v květináči, výška 50 - 60 cm, 
ks 50 - 60 Kč. K výsadbě kdykoli. Tel. 
604 452 789

* KOUPÍM starý nábytek, skří-
ně, 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 po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 564 930

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 
20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359

* Prodám přívěsný vozík typ AP 01 
na bantamových kolech, výrobce VAD 
Náchod. Nosnost 280 kg. Rozměr kor-
by d 1500 mm, š 1250 mm. Odpružený 
vzduchovými měchy, málo používaný. 
Cena 7000 Kč k jednání. Tel. 732 178 339
* Prodám levně z  důvodu nemoci 
CITROEN XARA, najeto 70 tis.
km, bez koroze, letní i nové zimní 
pneu, pěkný. Cena 45 tis.Kč, domlu-
va. TEL.: 491 542 905

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

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 

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZůSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
vyklidím půdu, sklep, dům

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.

Vašeho pejska ostříháme 
u Vás doma
Tel. 737 570 378

NÁCHODSKO
776 353 038

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

Hledáme spolehlivé distributory novin a letáků do schránek pro oblast 
Náchod (Klínek + Nový Svět) a Nové Město nad Metují. 
Roznáška 2x týdně.
Vhodné pro studenty, důchodce, ženy na MD apod.
Více info na tel. 603 990 636, 606 748 710

Příležitostná práce

PRODÁM
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Borsovo 
energetické
okénko 104.

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 solidní-
ho 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 urči-
tou /nebo dodatku / není naprosto jasné 
od  kdy do  kdy platí smlouva / dodatek 
/,Váš dodavatel Vás staví do  méněcen-
né 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 zá-
vislí na  permanentně se měnících ce-
nících, kdy o  změnách cen se dovídáte 
většinou až z  Vašich ročních vyúčtová-
ních 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 na-
bídka na rok 2016 je vyšší než 800,-Kč /
MWh bez DPH vyhazujete peníze komí-
nem 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 potře-
ba 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 po-
třeba se zvláště u  spotřeb do 30 MWh/ 
rok zamyslet, zda si dodavatel nekom-
penzuje relativně dobrou cenu za  ener-
gie touto měsíční platbou… 
6. Pokud nemáte v blízkém okolí dosta-
tečnou 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….
S úctou Váš

Podnikání nemá hranice.
Inzerujte v Polsku. Tel. 602 103 775

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., Tyr-
šova 61, 547 01 Náchod: Tel: Hofma-
nová 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 

(pi)

 Mateřská škola Myslbekova, Náchod zařadila  od září 2015 do svého vzděláva-
cího programu českou verzi metodiky „A� atoun“, která spojuje � nanční a osob-
nostní výchovu a která vznikla pro mateřské školy.  Program byl v loňském škol-
ním roce testován na čtyřech desítkách mateřských škol v ČR, nyní   je k dispozici 
učitelkám mateřských škol.
 V tomto programu se děti za pomoci nového kamaráda „A� atouna“  učí a se-
znamují  s � nanční gramotností, rozvíjejí kladný postoj k životu, poznávají vztahy 
v rodině, různé emoce, učí se vzájemné pomoci, spolupráci a v závěru projektu 
se seznámí se základními vztahy nákupů a prodeje,  dozvědí se, co jsou to peníze, 
jakou mají hodnotu, co to znamená utrácet, šetřit, podělit se…
 Kolektiv učitelek MŠ Myslbekova, Náchod

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

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.

Zakončení Rollo ligy 2015 se ko-
nalo ve dnech 19.-20.9. v Brandýse 
nad Labem a  náchodští koloběž-
káři zde nastavili příčku hodně 
vysoko.V družstvu žen jasnou nad-
vládu ukázal team Kostka Racing 
z.s., hlavně díky Katce, která pokud 
jela shodnou trať se ženami, vždy 
zvítězila a posbírala tak plný počet 
bodů. V dlouhém závodě v Dřísech 
na  rovinatém okruhu dlouhém 
29km (pro žáky a kadety/tky 21km) 
Katka s mamkou opět ve svých ka-
tegoriích zvítězily, Anet Morávková 
se umístila na 5.místě, Lenka Kráč-
marová na 5.místě, Vlasta Kráčmar 

na 4.místě, Hanka Čermáková na 3.
místě V neděli se jelo v pěkném pro-
středí areálu Houšťka ve Staré Bole-
slavy MČR v kritérium na  okruhu 
1,2 km - 10 kol. Katka opět zvítězila 
jak ve své kategorii, tak byla i nej-
rychlejší ženou. Eva Šefcová brala 
1.místo ve  své kategorie stejně tak 
jako Jan Horák. V  kategoriích ka-
detky celkově zvítězila Katka Šefco-
vá, Anet Morávková byla na 3.mís-
tě,Vlasta Kráčmar na 3.místě a Jan 
Horák veterány vyhrál. Družstvo 
můžu skončilo v  celkovém pořa-
dí na  3.místě. (redakčně kráceno) 
ww.kolobezky-nachod.cz

Náchoďáci úspěšní v koloběhu



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

 V Broumově startuje v říjnu již 5. 
ročník Univerzity třetího věku, který 
pořádá Univerzita Hradec Králové 
ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj 
Broumovska. Oba letošní univerzitní 
semestry budou zaměřeny na pozná-
vání cizích zemí.  

Univerzita
třetího věku

 V lokalitě Nového Hrádku probíhá 
druhá etapa rekonstrukce silniční ko-
munikace III/28526 ve  směru Nový 
Hrádek – Borová. Vyplývá z  toho 
uzavírka v  linii autobusová zastávka 
U Jedle – Nový Hrádek. Uzavírka po-
trvá do 31. října.  

Dopravní
omezení

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

manuální zručnost - bez nutnosti vyučení v oboru

výhodou

přijme nové pracovníky na pozici

ČALOUNÍK BEZ NUTNOSTI
VYUČENÍ V OBORU

POŽADAVKY:

NABÍZÍME:

• manuální zručnost - bez nutnosti  vyučení v oboru
• praxe výhodou
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
• fl exibilita, komunikati vnost, spolehlivost, pečlivost, ochota spolupracovat
• čistý trestný rejstřík

• stabilní dlouhodobé zaměstnání
• zázemí silné, dynamicky se rozvíjející společnosti 
• možnost vzdělání v oboru
• osobní a profesní růst
• odpovídající platové ohodnocení
• zaměstnanecké výhody

Nástup možný ihned
Písemné nabídky s uvedením pracovních zkušeností  zasílejte na:
Lumco spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, k rukám p. Marti na Lukáše,
e-mail: lukas@lumco.cz, tel.: 491 420 473

manuální zručnost - bez nutnosti vyučení v oboru

výhodou

TECHNOLOG 
ve strojírenství

Tel.: 499 451 614, 607 680 430

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 O�  ce, CAD/
CAM

- aktivní přístup k řešení pracovních 
úkolů a ochotu učit se novým věcem

- znalost AJ ( IT výhodou)
- praxe v oboru

www.GATENACHOD.cz

Jasná pravidla a plnění povinností

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

 Měl jsem tu čest, že jsem mohl v Ná-
chodě přivítat ministryni práce a  soci-
álních věcí Michaelu Marksovou. Její 
resort mi je jako poslanci a zejména sta-
rostovi Náchoda velmi blízký, protože se 
v praxi potkávám s mnoha aspekty pat-
řícími právě do témat pracovně – sociál-
ních. Jedná se například o institut veřej-
ně prospěšných prací.  Město Náchod je 

totiž jedním z měst, které má s využitím 
veřejně prospěšných prací (VPP) po-
tažmo veřejné služby bohaté zkušenos-
ti. K možnosti využít veřejné služby se 
město připojilo již v roce 2010 a do roku 
2012 tak zajistilo práci na úklidu města 
celkem 96 nezaměstnaným, kteří dlou-
hodobě pobírali sociální dávky.

 Náchod se zároveň  může právem 
pyšnit velmi nízkou nezaměstnaností 
v porovnání s jinými regiony. 
 Ta se aktuálně pohybuje kolem 
4,5 %, což je nepochybně důsledek 
zapojení města do  aktivní politiky za-
městnanosti. 
 S  paní ministryní jsem diskutoval 
i  o  problematice rostoucího počtu tr-

valých pobytů na radnici. Nyní je k  tr-
valému pobytu na  náchodské radnici 
přihlášeno téměř 800 osob. Město Ná-
chod nemá možnost tuto problematiku 
žádným způsobem ovlivňovat, protože 
v momentě, kdy tito lidé přijdou na evi-
denci obyvatel s  nájemní smlouvou, 
trvalý pobyt získají. To příliš nekore-
sponduje s naší snahou, aby osoby, kte-
ré nedodržují pravidla, byly ubytovány 
v městských bytech. Naopak se je zave-

dením jasných pravidel snažíme přimět 
k plnění povinností. Jasná pravidla a pl-
nění povinností by měly být i v obecné 
rovině hlavní páteří našeho sociálního 
systému. Pro žádné město není žádou-
cí podporovat přistěhování osob, které 
následně nedodržují žádná pravidla, 
vytvářejí dluhy, neplatí místní poplatky 
(např. za odpady, pokuty za přestupky, 

atd.) a jsou dlouhodobě závislí na systé-
mu sociálních dávek. S potěšením jsem 
si od paní ministryně Marksové vysle-
chl,  že právě na toto téma již navrhova-
la zavedení nezbytné regulace a vyvinu-
la iniciativu k  meziresortnímu řešení. 
Zkušenost starosty okresního města 
mi velí, abych všechny kroky řešící tuto 
problematiku podporoval i  jako posla-
nec Parlamentu ČR.¨
 Jan Birke 

NÁVŠTĚVA MINISTRYNĚ MARKSOVÉ V NÁCHODĚ 

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 

„Sociální systém musí být pomocnou 
rukou pro ty, kteří to opravdu potře-
bují, ale ne pro ty, kteří se na systému 
chtějí přiživovat či na  něm vydělat“, 
zdůrazňuje Jan Birke.  

Jan Birke vítá ministryni Michaelu Marksovou před náchodskou radnicí. Diskuto-
vali spolu  například i o tématu veřejně prospěšných prací potažmo veřejné služby. 
K možnosti využít tento fenomén se Město Náchod připojilo již v roce 2010. 

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
FIREMNÍ AKCE, ŠKOLNÍ SRAZY, FIREMNÍ AKCE, ŠKOLNÍ SRAZY, 

VÁNOČNÍ VEČÍRKYVÁNOČNÍ VEČÍRKY

PŘIJMEME KUCHAŘEPŘIJMEME KUCHAŘE
Tel. 608 824 331, www.elkohotel.cz


