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Příští Echo vychází 27. listopadu 2015

WWW.NOVINYECHO.CZ

listopad 1620,

 Bedřich Falcký prchá přes Náchod z Čech

www.bucur.cz

Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516

SLEVA 1020%
NA CELÝ SORTIMENT SEDACÍCH SOUPRAV

OD 1. 11.   31. 12.  2015

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

PRONÁJEM
 PROSPERUJÍCÍHO 

HOTELU HRON
v NÁCHODĚ

tel. 602 240 336

ZKUŠENÉMU 
PROVOZOVATELI 

od 1. 1. 2016. 

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!

 
 

 
 

LIKVIDACE PRODEJNY 
SLEVA 15 - 50% NA VŠE 
HRAČKY A PAPÍR 
U KALÍŠKU 

 

Otevřeno: 
PO – PÁ  9:00 –17:00 
SO           9:00 –11:30 
Volovnice 437, NÁ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Machově, zabývající se výrobou v oblasti 
elektroniky a kabelové konfekce hledá nového spolupracovníka na pozici: 

 
 

Hlavní účetní společnosti 
 
 
 
Pracovní náplň: 
 
 vedení kompletního podvojného účetnictví společnosti 
 vedení mzdového účetnictví 
 komunikace s mateřskou firmou v Německu  
 vypracování pravidelných reportů pro mateřskou firmu 
 správa informačního systému ve spolupráci s externí společností 
   
 
Požadujeme: 
 
 minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru 
 praxe na obdobné posici min. 3 roky 
 komunikativní znalost NJ – slovem i písmem 
 zkušenosti s vedením kompletního účetnictví společnosti 
 ŘP skupiny B 
 znalost práce na PC ( Word, Excel ) 
 flexibilitu, samostatnost, příjemné vystupování 
 spolehlivost, zodpovědný přístup k práci  

 
Nabízíme: 
 
 odpovídající finanční ohodnocení 
 nástup od 01.01.2016 ( nebo dle dohody ) 
 notebook, služební telefon 
 firemní benefity ( stravenky, příspěvek na dopravu ) 
 
 
ADAPT electronic CZ s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 31 Machov, Tel.: 491 / 426 360, písemné 
nabídky v českém a německém jazyce zasílejte poštou na výše uvedenou adresu k rukám R. 

Pfeifera nebo na e-mail: pfeifer.roman@seznam.cz 

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

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

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

 Známý organizátor a  pořada-
tel charitativních akcí David No-
votný připravil pro advetní čas 
opět „šňůru“ koncertů, které se 
uskuteční v  Náchodě, Hronově, 
Broumově, Jaroměři, Polici nad 
Metují a Novém Městě nad Me-
tují. Z  nabídky vybíráme: Měst-
ské divadlo v  Broumově - 2.12. 
od  19 hodin (vystoupí Bohuš 

Matuš, Marcela Březinová, Ka-
mila Nýlvtová atd.),  Koláro-
vo divadlo v  Polici nad Metují 
– 30.11. od  19 hodin (vystoupí 
Naďa Urbánková, Luboš Javůrek, 
Nelly Řehořová atd.), Divadlo 
v  Jaroměři – 5.12. od  19 hodin 
(vystoupí Ivana Jirešová, Svět-
lana Nálepková atd.), Kino 70 
Nové Město nad Metují – 3.12. 

od  19 hodin (vystoupí Kamila 
Nývltová, Petr Dopita, Michaela 
Nosková atd.), Jiráskovo divadlo 
v  Hronově – 7.12. od  19 hodin 
(vystoupí Hana Křížková, Tomáš 
Savka, Kamila Nývltová atd.), 
Divadlo Dr. J.Čížka v Náchodě – 
6.12. od 18 hodin (vystoupí Svět-
lana Nálepková, Nelly Řehořová, 
Two Voices atd.)

Adventní šňůra Davida Novotného 

KUCHAŘE /KUCHAŘKU
na HPP 

samostatnost, 
praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 
nebo osobně na hotelu 

u p.Tomáše Hynka
Rezervace: 491 426 752

v Náchodě

PŘIJME

Pracovní pozice: 
 
 

Programátor – analytik 
Konzultant – výroba 
 
Do našich řad přijmeme nové zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
firemní benefity, plný pracovní úvazek, nástup 
možný ihned. 
Požadujeme: aktivní přístup, pečlivost a smysl 
pro systém, řidičský průkaz B, zodpovědnost, 
minimálně středoškolské vzdělání, právní 
bezúhonnost. 
Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 
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 V listopadu 2015 si připamatovává-
me, že  před sto lety zesnul v Josefově 
spoluzakladatel  muzea v  Jaroměři 
(1883) i v Josefově (1909) Josef Duška, 
sběratel, archeolog a autor řady histo-
rických prací. Mezi obětavé dobrovol-
níky  jaroměřského muzea patřil měst-
ský  lékař  a náměstek starosty města 
MUDr.  Vojtěch Paul. Všestranným 
regionalistou i  správcem muzejních 
sbírek v Jaroměři  byl lakýrník Václav 
Exner.   Velmi zasloužilým profesionál-
ním  historikem i  předsedou muzejní 
komise a  archivářem města Jaroměře 
(1925-1933), byl jaroměřský gymnasi-

ální profesor Václav Novák. Obětavým  
členem muzejní rady a  komise život-
ního prostředí MěstNV  byl Ing.  Jan 
Černý, civilním povoláním  významný 
český šlechtitel květin ze  zahradnické 
a šlechtitelské dynastie Černých v Jaro-
měři.  Krátce připomínáme  jejich zá-
sluhy. Podrobnější informace  zájemce 
získá v Uhlířových publikacích  Měst-
ské muzeum v  Jaroměři 1883-1983 
a v  jeho biogra� ckém slovníku, knize 
Osobnosti Jaroměře (stále k zakoupení 
v knihkupectvích)
 PhDr. Jiří UHLÍŘ. 
 (redakčně kráceno)

Velkým mužům vděčná Jaroměř
 V České Skalici byl vyhodnocen 
již III. ročník Okrašlovací soutěže. 
Ukázal ochotu lidí, � rem i institucí 
zapojit se do zkrášlování okolí - ze-
jména   tedy květinovou výzdobou. 
Letošního ročníku soutěže  s podti-
tulem za Město krásnější se zúčast-
nilo zatím rekordních 15 subjektů. 
Všichni si kromě dobrého pocitu 
odnesli i  slevové poukázky na  za-
hradnické zboží. Ti nejlepší i dárko-
vé balíčky od  Města Česká Skalice 
a  partnerů soutěže: � rem zahrad-
nictví Hrabík a AGRO CS.   

Okrašlovací soutěž

Atletická tréninková skupina z  Ná-
choda byla v termínu od 25.10 - do 1. 

11.2015 na  podzimním soustředění 
před zahájením zimní sezóny. Každo-

denní tréninkové jednotky probíhaly 
ve  dvoufázových etapách = dopolední 
tréninková jednotka byla především 
zaměřena na  opakované výběhy ne-
záživných kopečků a naběhávání kilo-
metrů na pilinovém oválu. Odpolední 
tréninky byly buď na umělé trávě - za-
měřené na  techniku běhu, skokanské 
cvičení, nebo v posilovně. Součástí ho-
telu je posilovna vybavena moderními 
posilovacími stroji se dvěma běžeckými 
pásy, po kterých jsme v rámci tréninku 
využívali regeneraci k uvolnění svalstva 
atd..  Celé soustředění probíhalo podle 
mého trenérského plánu. Byl jsem spo-
kojen s narůstající formou jednotlivých 
svěřenců.   Jiří Vondřejc - trenér

Foto: trenér + Adéla + Jana + Jakub 
+ Milda + Jirka + Martin

Podzimní soustředění v Ústí nad Orlicí

VZPOMÍNKA 
Dne 20.listopadu 2015 uplyne 5 let, 

kdy nás náhle a navždy opustila

 paní Lidmila KLETEČKOVÁ  
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají pozůstalí.

VZPOMÍNKA
Dne 22.11.2015 uplynou tři smutné roky, kdy nás opustila  

paní Marie Polcová – Frintová.
Po požití léku na chronický zánět močových cest (ATB), dožila 
by se 93 let. Velká trpitelka, žena dobrého srdce a do poslední 

chvilky zdravého rozumu.

Vzpomíná přítel, pečovatel 
Václav G. Z Náchoda a ostatní přátelé.

Nedá se zapomenout!

Mariánský sloup v  Dobrušce je do-
ložen v  literatuře již v roce 1736. Pů-
vodně ho zdobily sochy z  červeného 
pískovce. Ty ovšem podléhaly „zubu 
času“ i kyselým dešťům a byly nahra-
zeny skulpturami z umělého kamene. 
 Foto ECHO

Dobruška nezapomíná na svého slavného rodáka – obrozeneckého buditele F.L.
Věka (F.L.Heka). Připomínkou je i  restaurace na  tamním centrálním náměstí. 
Za dobrou krmí, mokem a nějakým tím vlasteneckým rozhovorem by tam jistě 
rád někdy zašel i sám buditel. Nemá to daleko, jen přes cestu . Kdyby ovšem nebyl 
z kamene…  foto Mirek Brát  

 Říká se, že silničáři vždy zaspí za-
čátek zimy. Není to tak úplně prav-
da, protože se na příchod zimního 
počasí pilně připravují. Například 
silničáři v  Královéhradeckém kra-
ji mají připraveno 11 000  tun soli 
a stejné množství písku a posypové 
drtě. V  garážích je pro boj se sně-
hem v  pohotovosti 115 sypacích 
vozů s radlicemi, 50 nakladačů a 15 
sněhových fréz.  

Zimní údržba v kraji

 Slavnostním svěšením praporu 
byla v  pevnosti Josefov ukončena 
letošní turistická sezóna. Akt svě-
šení praporu upomíná na  svěšení 
habsburského praporu z  bastionu 
č.1, kterým bylo před téměř sto lety 
„odzvoněno“ i panování Habsburků 
v našich končinách. 

Svěšení praporu

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostat-
nými byty a dalšími pokoji pro 
ubytování v blízkosti vodní nádrže 
Rozkoš. Kompletní rekonstrukce, mo-
derní kuchyň s jídelnou, krbová kamna, 
koupelna s rohovou vanou.  Cena: 5 990 000,- 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 v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ........................................ 3 490 000,-Kč

Cestičkou schůdnou i trnitou 
půjdeme životem spolu,
láska nám bude oporou
v starostech, štěstí i bolu.

Tento veršík byl před 50.lety, 
20.11.1965, na svatebním oznámení 
našich rodičů,
 tatínka Josefa Macha 
a maminky Zdeňky 
Machové z Přibyslavi.
Tímto jim chceme za všechno moc 
poděkovat a zároveň popřát do dal-
ších společných let hodně zdraví, 
štěstí a lásky.

PS: Kdyby se dal vděk vyvážit zlatem, nikdo by ho neunesl.
Zdena, Pepa, Iva a celá rodina

› CNC FRÉZAŘ HORIZONTKÁŘ - do dvousměnného provozu

› CNC FRÉZAŘ - do dvousměnného a třísměnného provozu

› OBRÁBĚČ KOVŮ - do dvousměnného provozu

› NÁSTROJAŘ - do jednosměnného provozu

› SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ - do nepřetržitého provozu

› KONTROLOR  3D stroj - do dvousměnného provozu

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

POŽADUJEME: 
- vzdělání - vyučen v oboru nebo 

vzdělání strojírenského zaměření
- praxe vítána (vhodné i pro absol-

venty)
- nástup možný ihned
 

NABÍZÍME:
- stabilní, dlouhodobé zaměstnání 

v rozvíjející se � rmě
- týden dovolené navíc
- příspěvek zaměstnavatele 

na penzijní připojištění
- příspěvek na obědy
- další zaměstnanecké výhody

WALTHERGLASS s.r.o.
provozovna Kovopol

17. listopadu 226
549 54 Police nad Metují

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:Z důvodů navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

 Křížová1018/6, 150 00 Praha 5 

 Muzejník Josef DUŠKA (1840 – 
1915) se narodil před 175 lety a zemřel 
před 100 lety dne 16. listopadu 1915 
v  Josefově na  Jaroměřsku. Původním 
povoláním byl obuvník a jako samouk 
se vypracoval na regionálního histori-
ka, archeologa, numismatika, muzejní-
ka a významného  pořadatele národo-
pisných výstav
 Josef Duška většinu svého živo-
ta prožil v  Josefově, kde navštěvoval 
trojtřídní německou školu a  u  svého 
otce se vyučil obuvníkem. V  letech 
1858-1866 se  vydal  do  zahraničí 
na zkušenou. Prošel Rakousko, Srbsko, 
Itálii. V roce 1866 se trvale usadil v Jo-
sefově. Byl horlivým čtenářem histo-
ricko-archeologické literatury. Po více 
jak čtyřicet let sbíral archeologické ná-
lezy, starožitnosti, které zasílal  do mu-

zeí v  Náchodě, Hradci Králové, do Ná-
prstkova muzea a  Národního muzea 
v  Praze, ale též do  přírodovědeckého 
muzea ve Vídni, 
 Duška byl zakladatel muzea v Jose-
fově (1909) a  spoluzakladatel muzea 
v  Jaroměři (1883). Výsledky svých 
bádání uveřejňoval v  časopisech i  sa-
mostatných publikacích. Zajímavost? 
Duškovy vybájené, mýtotvorné údaje 
o tažení a pobytu ruských vojsk u Jaro-
měře na lukách v Jezbinách v červenci 
1799 včetně návštěvy maršála Suvoro-
va předkládané Duškou v  intencích ja-
kéhosi slovanského obrozenského ro-
mantismu  posloužily i Aloisi Jiráskovi 
k některým pasážím v románu F.L. Věk 

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(Autor je publicista a  historik.) 

redakčně kráceno

MUZEJNÍ MEDAILÓNEK
věnován památce Josefa Duška
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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

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

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

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
- Vyplacení exekucí
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300 tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90

Přijmeme do hlavního
pracovního poměru 

ŘIDIČE 
NÁKLADNÍ DOPRAVY:

Požadujeme:
- Řidičský průkaz skupiny C+E
- bezúhonnost

Nabízíme:
- Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
- Zázemí stabilní fi rmy s 15 letou tradicí
- Moderní vozový park
- Mzda + cestovní náhrady dle zákona

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90

tel.: 725 761 401 
www.cdsnachod.cz

www.gatenachod.cz

Právě pro Vás jsme otevřeli nové relaxační centrum 
s termomasážními lehátky, která pracují na principu 

moxování, chiropraxe a ruční masáže.
Nabízíme 9 různě zaměřených typů masáží.

Zaváděcí ceny – 40 minut 190,- Kč,
 desátá masáž zdarma

Dárkové poukazy v prodeji

Bolí Vás záda?
Jste unavení, podráždění, špatně spíte?

Je Vaše imunita snížená?

Na Vaši návštěvu se těší Lenka Franková, 
Krámská 30, 547 01 Náchod, Tel.: 606 415 501

Na post hejtmana 
kandidovat nebudu
 

  Před pár dny mě moje zdraví, 
v  letošním roce již podruhé, vy-
slalo varovný signál. A já ho tento-
krát nemohu přejít bez toho, aniž 
bych učinil zásadní rozhodnutí. 
S  veškerou vážností a  především 
zodpovědností vůči voličům i  své 
rodině proto nebudu v  nadcháze-
jících krajských volbách, které se 
uskuteční na podzim příštího roku, 
usilovat o  post hejtmana Králové-
hradeckého kraje. 
   Přesto, že jsem tuto možnost 
zvažoval a  již několik týdnů jsem 
„s jistotou“ označován za lídra kan-
didátky ČSSD, musel jsem s  ohle-
dem na  své zdraví své rozhodnutí 
znovu zodpovědně zvážit. Protože 
jsem zvyklý všechno co dělám, dě-
lat opravdu naplno, bylo by ode mě 
v  současné chvíli velmi nezodpo-
vědné usilovat o křeslo hejtmana. 

Jan Birke, starosta Náchoda 
a poslanec PČR

Domov hledá
AMANDA je 2měsíční psí mim-
čo, které bylo spolu s  dalšími 3 
štěňátky zachráněno před uto-
pením. Všechny tři kamarádky 
už odjely do  nových domovů 
a  Amanda na  svou rodinu stále 
čeká. Asi proto, že má hendikep. 
Po  narození měla nejspíše zlo-
menou zadní tlapku, která ne-
byla léčena. Amanda na  tlapku 
pajdá, ale rozhodně jí chození 
nedělá problém, ba naopak. 
Je jí všude plno  ona si svůj 
problém ani neuvědomuje. Je 
to moc milé psí mimčo, které 
si zaslouží lásku a  teplý domov. 
Vhodná do bytu.

Městský útulek Broumov, 
tel: 721 543 498, E-mail: 
jannaslovakova@seznam.cz

Ve školním roce 2016 – 2017 pro žáky 9. tříd ZŠ nabízíme 

• Strojírenství
•Všeobecné strojírenství
•Ekonomika a administrativa

• Informační technologie
•Multimédia a webdesign
•Ekonomika a administrativa

• Lyceum
•Aplikovaná informatika
•Ekonomika a administrativa

• Programátor CNC strojů
•Mechanik elektrotechnik
•Programování a počítačová grafika

•Gastronomie
•Kuchař – kuchařka
•Číšník – servírka

Studijní  obory

Střední průmyslová škola,
střední odborná škola a střední odborné učiliště,

Nové Město nad Metují,  Školní 1377      

Učební  obory
• Strojní mechanik
•Obráběč kovů
• Karosář (autoklempíř)
• Elektrikář-silnoproud
• Truhlář
• Cukrář
• Kuchař-číšník
• Kadeřník

Nástavbové denní studium
• Podnikání
• pro absolventy učebních oborů

www.spsnome.cz
www.facebook.com/spsnome.cz

info@spsnome.cz
491 470 158

Pátek 4. prosince 2015 14.00 – 18.00
Sobota 5. prosince 2015 8.00 – 12.00
Pátek 15. ledna 2016 8.00 – 14.00

Dny otevřených dveří
Pro zájemce o studium pořádáme

Mléčný bar Itálie – Náchod
Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,

obložené mísy, chlebíčky, 

jednohubky, vánoční dárkové koše

Tel.: 777 576 056

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,

obložené mísy, chlebíčky, 

jednohubky, vánoční dárkové košejednohubky, vánoční dárkové koše

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví,

obložené mísy, chlebíčky, 

jednohubky, vánoční dárkové koše
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* Hledám touto cestou kamaráda (ča-
sem i  více) 55 - 62 let, vysokého nad 
180 cm. Na kolo, běžky, autem i pěšky. 
Náchodsko. TEL.: 777 282 448 NE SMS!
* Hledám milou, slušnou, sympa-
tickou ženu - dívku mezi 25 - 35 lety 
na  vážné seznámení. Já 34, svobodný, 
sport. postavy 176/85. Náchod a blízké 
okolí. Zatím jen SMS na tel. 725 769 792

* Nechcete být sám - sama? Nabí-
zíme Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.: 736 768 114

* 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 zařízenou garzonku 
v rodinném domě v Novém Městě nad 
Metují. Tel. 606 486 372

Pronajmu byt 2+1 v  Hronově - 
Hostovského 658, 5. NP, Nájem 
4.700 bez inkasa. Byt po  částečné 
rekonstrukci. Tel: 777 967 967

* Koupím byt OV v  Novém Městě 
nad Met., nejlépe zděný nebo po  re-
konstrukci, platba v  hotovosti. Tel: 
602 204 002
* Prodám v Náchodě pěkný byt 3 +1 
s  lodžií. Byt se nachází nedaleko cen-
tra . Jsou vyměněna okna za  plastová, 
v  domě je nový výtah. Pěkný výhled. 
Příjemné bydlení. Ihned volné. Tel.: 
604 336 337
* Prodám DB byt 1+1 v Náchodě - Bě-
loveská ul. Tel. 728 386 162
* Koupím byt 2+1 v  Náchodě, platba 
v hotovosti. Tel. 731 888 597
* Hledám pronájem garzonky nebo 
1+1 v Náchodě nebo Novém Městě n.
Met. Tel. 731 218 770
* Pronajmeme pěkný zděný mezo-
netový byt 3+1 o výměře 106 m2 v 2. 
patře v Dobrušce v Kostelní ul. 3 (nad 
drogerií).Byt je nově zrekonstruovaný. 
Cena nájmu je 9000,- Kč plus energie. 
Tel. 604 981 773
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* 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, ga-
ráž, dvorek, předzahrádka, zahrada 360 
m2, půda, za  4000,-/měsíc + poplatky 
cca 3000,-Kč/měsíc. Tel. 603 443 576
* Prodám byt 3+1 v Náchodě na Bran-
ce (možnost garáže). Tel. 776 723 840
* Pron.byt 2+1 ve 3.NP 46m2 + sklep 
+  parkoviště u domu v Náchodě Bě-
lovsi (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.Kotel 
na  tuhá pal.Volný od  1.1.2016. Tel: 
608 903 050

* Prodám zachovalý zděný byt 
2+1, 70 m2, v nejžádanější lokalitě 
v Novém Městě nad Metují, po čás-
tečné rekonstrukci - nová okna, izo-
lace a stoupačky. Cena 1.390.000 Kč. 
Tel. 602 462 397

* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V  NÁCHODĚ Nabízíme k  prode-
ji nadstandardní družstevní byty 
v  Náchodě v  nízkoenergetickém by-
tovém domě Dispozice bytů: 1+kk, 
2+kk, 2+1 až 3+kk Byty jsou částečně 
zařízené a  připravené k  okamžitému 
nastěhování Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709

* 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, � tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277
* Prodám značkový kusový textil 
- pánský, dámský, dětský. Hodno-
ta cca 400.000,-Kč. Cena dohodou. 
ZN.: LIKVIDACE OBCHODU. TEL.: 
606 410 392
* Prodám pohupovací a  poloho-
vací křeslo Atlas, výrobce JECH, 
látkové čalounění oranžovo béžové 
barvy plus podnožku. Nevyužité. 
Nová cena cca 15.000,- nyní za 6.000 
při rychlém jednání dohoda. Tel. 
732 889 575
* Prodám palivové dřevo suché i mok-
ré. Tel. 777 690 390

* Koupím přední závaží 33 kg na Tera 
nebo Vari. Tel.:777 200 452
* Koupím stavební buňku, boudu a el. 
rozvaděč. Tel. 603 266 454
* Nabídněte sběrateli pozůstalost 
po  � latelistovi - známky, obálky, do-
pisnice, atd. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a  příslušenství - objektivy, vyba-
vení černé komory, staré fotogra� e, 
reklamní fotogra� cké materiály. Ho-
dinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 
V  případě zájmu vyklidím Vaši 
nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoč-
ní 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, MERKUR 
aj.aj., starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papírový materi-
ál, 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

* Sháním brigádníka - soustružníka 
na  klasický soustruh v  Náchodě. Tel. 
723 515 080

* 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 připrave-
né k okamžitému nastěhování Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709
* 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

* V  Náchodě a  okolí sháním domek 
nebo byt 3 +1, možno též trvale obyva-
telnou chalupu. Tel.: 604 336 337
* Kompletně zrekonstruovaný větší 
dům v  Náchodě-ul. Purkyňova s  tře-
mi byty (možnost i ordinace), 2 garáže, 
vše nutno vidět. Cena 4,9 mil Kč, tel: 
732 257 957
* Pronajmu garáž v Náchodě V Úvo-
ze. TEL.:608 161 007
* Prodám chalupu vhodnou i k trvalé-
mu bydlení s možností dlouhodobého 
vedlejšího příjmu v Orlických horách. 
Cena 2.499.000,-. Info. 602 436 986
* Prodám stavební pozemek orien-
tovaný k  jihu v klidné, okrajové části 
Hronova, cena dohodou. RK NEVO-
LAT. TEL.: 608 518 396
* Pronajmu dlouhodobě garáž v  Ná-
chodě. tel. 732 167 291
* PRODÁM LES. Trubějov, 1ha, stáří 
25 let. Tel. 732 284 594
* Prodám stavební pozemky Červený 
Kostelec-Stolín, počet m2 dle dohody.
Zasíťováno,vše na  hranici pozemku.
Pěkné místo,celý den slunce.RK nevo-
lat! Tel.: 608 862 823
* Prodám stavební pozemek v  Dol-
ní Radechové 2500 m2 za  1 mil.Kč. 
TEL.:608 66 77 30

* Pron. prostory v příz.s parkováním, 
býv.OÚ v  D.Radechové, 5 kancelá-
ří, sklad, WC, 110 m2 (lze i  jednotl.), 
vyt.akum.kamny. Náj. 5.000+ 500vo-
da+el.+kauce, volné od  1.1.16,tel. 
608 903 050.

* Hledám pronájem reprezentativ-
ních kancelářských prostor v Novém 
Městě nad Metují. Tel.: 603 301 773; 
e-mail: ot.sk@seznam.cz

* Pronájem komerčních prostor 
v  centru N. Města n/M (velká garáž 
60 m2) a ve Spech u N. Města n/M (až 
219 m2), cena 3.000,- Kč/měsíc. Tel: 
602 204 002
* Pronajmu nebytové prostory 
- 3 x 180 m2, v  Náchodě, vhod-
né pro prodejnu nebo sklad, WC 
a  technické zázemí k  dispozici. Tel. 
608 444 808

* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. 
jakékoliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. 
TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRAKO-
NOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, 
ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 40m2 ZN. DOBRÁ AD-
RESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 
777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k podnikání, cca 50 m2 v přízemí, Hu-
sova ul. Tel. 608 66 77 30

NEMOVITOSTI
BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Provádím podzimní sečení zahrad 
a  sadů křovinořezem. 1m2 = 1 Kč. 
Volat po 19. hod. na tel. 605 319 638

* Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.: 777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid bytů, domků a chalup. Dále ukli-
dím po malování a rekonstrukci a stavbě 
domů i bytů, praní koberců a čištění se-
dacích souprav. Předvánoční a  vánoční 
úklid s dárečkem. TEL.:737 564 496
* ZDARMA PŘENECHÁM hutnitel-
nou prosakující zeminu v Náchodě. Cca 
100m3. Zdarma naložím, cena dopravy 
podle místa. TEL.: 737 329 151

* Přesné autopotahy šité na zakázku 
z  kvalitních materiálů vč. montáže. 
Volejte na tel. 606 299 945, 491 427 628, 
K Brodu 391, Náchod - Běloves 

KOUPÍM

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

Vašeho pejska ostříháme 
u Vás doma
Tel. 737 570 378

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

PŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08

PŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08

PŘIJMEME KADEŘNICIPŘIJMEME KADEŘNICIPŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE NáchodStudio VISAGE NáchodStudio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08Tel. 723 33 98 08Tel. 723 33 98 08

PŘIJMEME KADEŘNICI
Studio VISAGE Náchod
Tel. 723 33 98 08
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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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod-Purkyňova-RD po kompl. rekonstr. s 3 byty (možno ordinaci) +2 garáže ........4,9 mil. Kč
Náchod-Pěkný zděný byt 3+kk z r. 1998, OV, 66 m2, 6 NP, částeč. rekonstr ............1.250.000,-Kč
Náchod-Branka-Pěkný nadst. byt 3+1 (78 m2) po větší rekonstr., těsně u lesa ........1.495.000,-Kč
N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží, půda k vestavbě, poz. 601 m2 ............1.095.000,-Kč
N. Město n/M-Nadst. zrekonstr. RD u náměstí, histor. část, s 3 byty, poz. 522 m2 ..........5,5 mil. Kč
Slavoňov u N. Města n/M-Chalupa po část. rekon., poz. 451 m2, půda k vestav .......750.000,-Kč
Č. Skalice-Starší RD 4+1 s garáží, možná vestavba, klidná zahrada (624 m2), ...........940.000,-Kč
Božanov u Broumova-Zděná, pěkná chalupa k rekreaci i trv. bydl., po rekonstr., ......920.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1 s garáží, pozemkem 1186 m2, ......1.790.000,- Kč
Broumov-Hynčice-RD 4+1 s garáží, poz. 2.196 m2, možnost půdní vestavby ...........950.000,- Kč
Starostín u Meziměstí-Novější RD, 2 NP byt 2+1, 1 NP pokoj s krbem, kuchyň ........890.000,-Kč
Trutnov–centrum-Byt 2+1 OV (62 m2) s balkonem, plast. okna, ihned volný, ............950.000,- Kč 

Půjčky bez poplatku předem
Pro zaměstnané, OSVČ,
 důchodce i maminky

 na mateřské.
Volejte 727 972 858

Řešíte vztahové problémy?
Chcete se naučit lépe komunikovat 

a vyhnout se kon� iktům 
(nácvik i v páru)?

Lépe rozumět sobě i ostatním?

Individuální i párové konzultace 
v centru Náchoda. Více viz: 

www.vztahakomunikace.com

TANAX
OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA
PLASTOVÉ DVEŘE

ZIMNÍ SLEVY!!! 
ZARUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu,

 www.tanax.eu

NÁCHODSKO
776 353 038

Přijmeme řidiče na SOLO 12t
stabilní dopravní � rma

dobré platové ohodnocení
nástup možný ihned

informace na 777 993 008

info@marekdoprava.eu
Nové Město nad Mětují | www.marekdoprava.eu

JAROSLAV MAREK
doprava & spedice

HOTEL 
HRON V NÁCHODĚ 

Nástup možný ihned. Info: 774 000 524

PŘIJME 

SERVÍRKU
Praxe nebo vyučení v oboru podmínkou. 

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

RŮZNÉ

AUTO - MOTO
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• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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, vyhláška 50 alespoň §6, 
- Praxe a řidičské oprávnění B a C výhodou

ElEktroMontér / Montér
PřijME PraCovníky na PoziCi:

Nabídky se životopisem zasílejte poštou na adresu společnosti, 
nebo na e-mail: prace@elektrocomp.cz, Tel: 777 089 883

nabízíme:
- Slušné pracovní podmínky v rodinné firmě 

s 25-letou tradicí
- Moderní vozový park
- Velmi dobré platové podmínky

Přijmeme řidiče MKD skupiny C+E

kontakt na tel.: 491 453 132 nebo mailem na: info@pjpt.cz

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 firmy, 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.

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

STŘÍHÁNÍ PSŮ a koček
NÁCHOD  tel.  608 283 516

Celková úprava, šijeme oblečky na míru, 
výroba obojků a vodítek

www.salonsaluki.cz
salon saluki

VELKÉ POŘÍČÍ  tel. 776 637 927
celková úprava, domácí HLÍDÁNÍ PSŮ

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn  

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

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

Fukary na  listí pomáhají s  úklidem 
spadaného listí firmám i  jednotliv-
cům. Náš snímek zachycuje takový 
úklid v  Novém Městě nad Metují 
v lokalitě Malecí.   Foto ECHO

Bezpečná půjčka
24 hodin denně
 7 dní v týdnu

I pro důchodce, ženy na MD, 
OSVČ  apod.

Náchod a okolí.

Telefony:  722 732 992, 
608 156 366, 734 416 962, 
776 716 597, 732 469 175

Telefony:  722 732 992, 
608 156 366, 734 416 962, 
776 716 597, 732 469 175

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” 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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vyklidím půdu, sklep, dům

Borsovo 
energetické
okénko 108.

Vážení a milí čtenáři,
Zhruba od  září docela prudce 
klesá cena plynu na  energetické 
burze. To samo osobě ještě ne-
znamená, že koncová cena plynu 
pro maloodběratele z řad domác-
ností tím automaticky také tak 
prudce klesne, protože se nákupy 
pro maloodběratele dělají na pří-
ští rok 2016 během celého tohoto 
roku postupně, tak aby nedošlo 
k nějakým výpadkům.
Nicméně i  přesto si troufám 
tvrdit, že účty za  zimní období 
2015/2016, pokud nebude něja-
ká dlouhotrvající zima, budou 
rekordně nízké. Pokud se na trhu 
nic dramatického nestane, tak 
k dalšímu snížení dojde i v násle-
dující zimní sezóně (2016/2017).
Proto jsme se rozhodli, že 
i  v  tomto vcelku neobvyklém 
termínu ještě jednou nakoupíme 
plyn pro naše potenciální nové 
klienty z řad domácností pro naši 
oblast a  to v  objemu cca 3  000 
MWh na  rok 2016. Předpoklá-
dáme, že se budeme pohybovat 
v  ceně okolo 700,- Kč/MWh. 
Ještě máme volnou kapacitu cca 
1  000 MWh, kterou si myslíme 

do cca 15.12.2015 vyčerpáme.
Pokud máte zájem, stavte se 
u nás na pobočkách, v porovnání 
s ostatními dodavateli to rozhod-
ně bude špičkově nízká cena…… 
A to jsou přece Vaše peníze.
S úctou (pi)

 Městská rada v  Náchodě odsou-
hlasila záměr prezentace „kamene 
z  Hirošimy“ v  naší okresní metro-
poli. Artefakt pocházející z Hiroši-
my převzal při státní návštěvě jako 
dar předseda Poslanecké sněmovny 
PČR Jan Hamáček. Po  veřejných 
prezentacích bude pravděpodobně 
uložen v  Národním muzeu. V  Ná-
chodě bude připomínat propojení 
tohoto města s Hirošimou prostřed-

nictvím náchodského rodáka archi-
tekta Jana Letzela, autora budovy, 
která je nyní (jako budova, která 
zůstala stát nejblíže epicentru vý-
buchu jaderné zbraně v  roce 1945)  
hlavní prvkem mírového památní-
ku Atomového dómu. V  Náchodě 
by  měl být „kámen z  Hirošimy“ 
představen v připravované městské 
expozici v tamním Hotelu U Berán-
ka. 

kámen z Hirošimy 

V  České Skalici probíhá rekonstrukce tamního  Husova náměstí. Provádí se 
oprava chodníků, vznikají nové cesty, vysázena bude další zeleň a doplněn mo-
biliář. Změny se dotknou i parkování v této lokalitě. Foto echo

Mgr. BORS Michal: poradce ředite-
le 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, e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634, 541 01 Trutnov
Tel: K. Šípků  727  805  792, 
Nováková 730  897  101 e-mail: 
kuba.sipku@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Rychnov nad Kněžnou
Tel. Jirotková 601 342 066, 
Novotný 727 850 658,
tomas.novotny@armexenergy.cz 

Na Vá nový kotel i solární systém
dotace až

š
127 500 Kč

Volejte
Pište

+420 777 770 992
dotace@propuls.cz

Návštěva technika u Vás doma
a cenová nabídka ZDARMA

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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 Neuplynul ani týden od posledních 
úspěchů a  náchodští karatisté se roz-
hodli znovu poměřit své síly s konku-
rencí. K  tomuto účelu si sedmičlenná 
výprava ve složení Veronika Mišáková, 
Pavlína Škaldová, Renata Vlachová, 
Anna Kubečková, Jakub Šolín, Jakub 
Macháček a  Martin Kubeček vybrala 
soutěž Trutnovský dráček, určenou pro 
karatistickou mládež do 15let. Akce se 
konala v  sobotu 31. 10. 2015 v  Trut-
nově a  účastnilo se jí 180 závodníků 
ze 17 klubů Čech a Slovenska. V silné 
konkurenci se mladí karatisté neztratili 
a přivezli si celkem 10 medailí za druhé 
a třetí místa ve svých soutěžních kate-
goriích.   Regina Plašilová 
 (redakčně zkráceno)

Úspěšní karatisté

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL: 724 173 560

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

V ECHU č.29 jsme otiskli první díl naší 
nepravidelné rubriky Australská „Win-
dows“, kterou bychom občas chtěli otevřít 
pomyslné „okno“ s výhledem na jižní polo-
kouli – na australský kontinent. U zrodu 
všeho stál navázaný kontakt s  novinami 
� e ECHO z městečka Katoomba v aus-
tralském státě Nový Jižní Wales. Náhoda 

tomu chtěla, že se článek dostal do rukou 
panu Františku Járovi  z  Tanvaldu, kte-
rý v  Austrálii konkrétně pak v  regionu 
do něhož patří i Katoomba,  mnoho let žil. 
A pan Jára se nyní do Austrálie opět chys-
tá, takže jsme přijali jeho milou nabídku 
s  možností doručení malého balíčku pro 
naše kolegy z  týmu novin � e ECHO. 

Na  oplátku jsme našeho kurýra trochu 
vyzpovídali…
Kdy a  jak jste se, pane Járo, dostal 
do Austrálie?     
Do Austrálie jsem přišel v roce 1984 jako 
emigrant. Vycestoval jsem do Rakouska 
na 4 dny, tehdy se Sporturistem na For-
muli -1 a už se nevrátil…
Jsou nějaké rozdíly v povaze Australa-
nů a Čechů? 
Rozdíly v  povaze? Australané nedáva-
jí příliš najevo svoje emoce. Neumí se 
bouřlivě radovat, ale ani truchlit. Mno-
hem víc si ale pomáhají, hlavně na ven-
kově. Tam vám zastaví na silnici, i když 
nestopujete. Jednou jsem píchnul, kaž-
dou chvíli u mě zastavilo auto a já měl víc 
starostí s děkováním a vysvětlováním, že 
si poradím sám, než s vlastní opravou.
Mají Australané vůbec povědomí, kde 
leží Česká republika?
Myslím, že o  nás moc nevědí. Každý 
se ptal odkud pocházím, ale ani  jeden 
nepřiznal na rovinu, že neví, kde Čechy 
jsou. Většina  jen neurčitě kývla hlavou 
nebo řekla: Aha. Bylo mi jasné, že vůbec 
netuší..Taky si nás pletli s Jugoslávií. Jen 
opravdu zlomek lidí věděl, jaké je v Čes-

ké republice hlavní město. Výjimku tvo-
řil jeden člověk, co se motal kolem koní. 
Ten dokonce znal Pardubice s  tím, že 
tam jsou velké dostihy. 
Jak se Austrálie proměnila za poslední 
roky?  
Hodně se změnilo. Žil jsem deset  s Aus-
tralankou a ta mi vyprávěla, že ještě v 70-
tých letech minulého století, když se jelo 
na nákup,tak se nezamykal dům ani auto 
na parkovišti před obchodem. Ale pořád 
je Austrálie dobrým místem pro život 

a má třetí nejvyšší životní úroveň na svě-
tě. Echo, foto archiv. F.Járy

Fotogra� e: 1 – František Jára v  bo-
tanické zahradě v  Sydney s  jedním 
z kultovních australských opeřenců – 
papouškem kakadu žlutolícím. 
2 – Uluru neboli Ayersova skála je ma-
gická a  posvátná hora v  australském 
vnitrozemí. Červeno – oranžovou  
barvu zdejších sedimentů způsobuje 
oxidace železa v pouštním klimatu.  

Australská „Windows“ II. - kurýr do Katoomby

Stavební ruch můžete zaznamenat v  okolí společnosti MESA v  průmyslové 
zóně na Vysokově u Náchoda. Společnost MESA je známá především jako vý-
robce přesných rotačních dílů. Zajímavostí jistě je, že MESA PARTS s.r.o. má 
kromě vysokovského závodu  i výrobní halu v německém Lenzkirchu - obci 
ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.  Foto echo

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
OTEVÍRÁME  I V SOBOTUOTEVÍRÁME  I V SOBOTU

PŘIJĎTE NA TRADIČNÍ ČESKOU KUCHYNIPŘIJĎTE NA TRADIČNÍ ČESKOU KUCHYNI
OTEVŘENO OD 11-TI HODINOTEVŘENO OD 11-TI HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVUTĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

REZERVACE NA TEL: 608 824 331REZERVACE NA TEL: 608 824 331

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Padá listí,
 přijďte k nám 

nechat 
„padnout“ 
přebytečná 

kila…

1

2

www.GATENACHOD.cz


