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Volejte 
ZDARMA

800 808 809

 hledá nové spolupracovníky na pozice :

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU

  - samostatnost

  - manuální zručnost

  - spolehlivost

  - třísměnný provoz

 - technická zdatnost, spolehlivost

 - samostatnost, aktivní přístup k práci

 - praxe na podobné pozici

 - jednosměnný provoz

 Nabízíme :

 - práci v moderní a stabilní firmě

 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP

 - osobní ohodnocení

 - zaměstnanecké výhody

 Kontakt : NOVOPOL a.s., Velký Třebešov 20,

NOVOPOL a.s, výroba pěnového polystyrenu
                              a nasávané kartonáže

Velký Třebešov 

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - ÚDRŽBA STROJNÍHO 

 ZAŘÍZENÍ

                   tel: 491 413 715 ( p.Vlasák )

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.)

KUCHAŘE /KUCHAŘKU
na HPP 

samostatnost, 
praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 
nebo osobně na hotelu 

u p.Tomáše Hynka

v Náchodě

PŘIJME NAJDETE TU SPRÁVNOU CESTU...
v

31. 3. 2016
Mestské divadlo

 Náchod
9:00 - 17:00

nabídky práce z celého regionu
15:00

módní show

Soutez o lístky do kina CINESTAR

Moderuje MISS CR 2009
Iveta Lutovská - Vítová

v

VSTUP
ZDARMA

Ačkoli zvyk zdobit o  Velikonocích 
strom vajíčky a  dalšími velikonoč-
ními dekoracemi vznikl původ-
ně v  Německu, rozšířil se masově 
i  do  dalších zemí včetně  Česka. 
Jeden takový „velikonoční vajíč-
kovník“ jsme pro vás objevili i v za-
hradě rodinného domu v Náchodě. 
 Foto echo 

   Příznivci swingové a jazzové hud-
by  si jistě nenechají ujít vystoupení 
kapely SWING SEXTET. Kde? Kdy? 
V  Hotelu Hron v  Náchodě, 1. dub-
na od  19 hodin. A  pozor! Swing 
a jazz zde zazní nejen k poslechu, ale 
i k tanci!  

Swing, to mě baví!
Úřad práce ČR
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MĚSTSKÉ DIVADLO 
DR. JOSEFA ČÍŽKA 

V NÁCHODĚ BERÁNEK 
NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci BŘEZNU 2016

* Neděle 20. 3.v 15.00 hodin
Pohádky do kapsy

Divadlo SemTamFór Slavičín
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Úterý 22. 3.v 19.00 hodin
Robert Křesťan a Druhá Tráva

Vstupné: 280, 260, 240 Kč

* Středa 23. 3. v 19.00 hodin
Pražský komorní orchestr
Dirigent: David Geringas

Sólisté: Dali Gutserieva - violonce-
llo, David Geringas - violoncello
Bene� ční koncert pod záštitou 

Města Náchoda
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491 426 060,
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 
491 472 119, v Cestovním a In-
formačním centru v Červeném 
Kostelci, tel. 498 100 657, v Re-
gionálním informačním centru 
v České Skalici, tel. 491 453 870 

a v Infocentru Hronov,
 tel. 491 483 646.

Vozíčkáři po telefonickém nahlá-
šení na tel.: 737 261 645

 vstup zdarma.

Gymnastky se v bazénu neztratily
 V  Trutnově se konal první závod 
ze série soutěží ve všestrannosti a  to 
závod v  plavání. Do  Trutnova z  ná-
chodského Sokola odjel nejvyšší po-
čet soutěžících za poslední roky a  to 
18 děvčat.  
 Plaveme již od  těch nejmenších, 
kdy šestiletá Sylvie Tylšová vyplavala 
stříbrnou medaili. V kategorii mlad-
ších žákyň I zvítězila s náskokem de-
seti vteřin před další závodnicí teprve 
7miletá Terezka Doležalová. Další 
vynikající výkon podala v  Mladších 
žákyních II – deset a jedenáctiletých – 
ještě devítiletá Barbora Ficencová. 
V kategorii starších žákyň IV si další 
zlato odvezla Pavlína Vejrková, v ka-
tegorii dorostenek se neztratily ani 
sestry Hurdálkovy, kdy Anna vylovila 
z bazénu stříbro a  Jana bronz. V ka-

tegorii žen vybojovala zlatou medaili 
na  100 m Michaela Adamu a  stříbro 
získala Adéla Zákravská.
 Ale i ostatní děvčata plavala velmi 
dobře. Sedmiletá Lucinka Růčková 
i desetiletá Nikolka Matějů zaplavaly 
na  svých prvních závodech výbor-
ně a  obsadily krásná místa ve  druhé 
desítce závodnic. V kategorii starších 
žákyň III dobře na 11 a 12 místě za-
plavaly Řehůřková a  Tylšová Zuzka, 
ale i  Káťa Hemelíková, která chodí 
mezi gymnastky – „všestraňačky“ te-
prve od září 2015, stejně jako Růčko-
vá a Matějů. Ale i další dívky zaslouží 
velkou pochvalu a to Věrka Wondro-
vá na 8 místě v kategorii dorostenek 
a  Maruška Sedláčková v  kategorii 
starší žákyně IV. Dop. 
 (redakčně kráceno)

Foto: na stupních vítězů jsou na 2. 
a 3. místě sestry Hurdálkovy

 Konec zimy je ten správný čas 
na  ples, a  proto jsme se dali do  pří-
prav i my ve třídě KRTEČKŮ ve škol-
ce na Plhově v Náchodě.
 Taneční „sál“ i  celou třídu jsme 
si vyzdobili,nachystali občerstvení,-
nacvičili promenádu,předtančení 
i taneční kroky,pozvali rodiče a netr-
pělivě čekali na  plesový den.Všichni 
přišli ve  svátečním oblečení,některé 
maminky v  opravdových plesových 
šatech a i tatínkům to moc slušelo.
 Na  našem plese nechybělo „stuž-
kování“,vystoupení pravých břišních 
tanečnic,tance moderní i společenské 
i  různé taneční hry.Největším pře-
kvapením bylo vystoupení hudební 
skupiny „KABÁT“,kterou zastoupili 
bezvadní rodiče a  dědeček bubeník.
Vrcholem odpoledne byla bohatá 
tombola i chutné občerstvení s prska-
jícím překvapením.

Že se nám moc domů nechtělo, Vás 
asi nepřekvapí,ale všechno má svůj 
konec. I nám zahrála poslední písnič-

ka na rozloučení a my jsme si řekli:“-
Nashledanou příště!“ Učitelky 
 MŠ Havlíčkova

„PLES U NEJMENŠÍCH“

 Pro letošní sezonu si Pevnost 
Dobrošov pro návštěvníky připra-
vila řadu novinek a  zajímavých 
akcí. V  pevnostní expozici byl vy-
budován ojedinělý model lehkého 
opevnění vz. 36 v měřítku 1:1, který 
je dobově zařízen, včetně výzbro-
je a  vybavení. Rozšířením stávající 
expozice mohou návštěvníci v pro-
mítacím sále zhlédnout zajímavý 
dokument o událostech ze září 1938 

na Dobrošově a prohlédnout si nové 
exponáty.  Změn doznalo i  podze-
mí pevnosti. Byly vybudovány nové 
expozice mapující práci dělníků 
v  nesmírně těžkých podmínkách 
40 m pod povrchem. Ve  srubu Je-
řáb vznikla nová expozice, kde se 
návštěvníci dozvědí něco o jeho his-
torii, ale zároveň jim bude pomocí 
trojrozměrných exponátů přiblížen 
život vojáků v tomto objektu během 

zářijové mobilizace v  roce 1938.  
Kromě nových expozic nabízíme 
návštěvníkům také řadu zajímavých 
doprovodných akcí. Dne 16. dubna 
se například koná 25. ročník turistic-
kého pochodu Okolo Pevnosti Dob-
rošov, který pořádá Klub českých tu-
ristů.   Pevnost je pro veřejnost od 1. 
dubna otevřena denně od  10 do  16 
hod., od 1. května od 10 do 18 hod., 
www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz .

Novinky v pevnosti Dobrošov

 V pondělí 11.4. zavítá do Divadla 
Dr.  Josefa Čížka v Náchodě Intimní 
divadlo  Bláhové Dáši s  představe-
ním Monology vagíny. Při této příle-
žitosti vyhlašujeme soutěž, ve  které 
3 výherci získají po  dvou vstupen-
kách na uvedené představení.
 Soutěžní otázka zní: Která z těch-
to čtyř hereček nehraje  v  inscenaci 
Monology vagíny? A) Jitka Asterová, 

B) Dáša Bláhová, C)Jiřina Bohdalo-
vá, D)Míša Sajlerová.
 Své odpovědi zasílejte mailem 
na  adresu novin Echo do  31.3.2016 
(echo@novinyecho.cz) . Na  tři vý-
herce budou v pokladně náchodské-
ho divadla rezervovány vždy 2 vstu-
penky.

Hodně štěstí v soutěži 
přejí noviny Echo.

Soutěžte v novinami Echo o vstupenky 
na představení Monology vagíny

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat sestřičkám

 Kačence, Olince, 
Lindě a Terezce

 ze zdravotnické charitativní 
služby za lidský přístup při péči 

o pana Václava Erlebacha 
z Náchoda.

Děkuje manželka a dcery

Poděkování
VZPOMÍNÁME

Dne 29.března 2016 by se dožil 100 let a 5.května 
2016 uplyne 30 let ode dne, kdy nás navždy opustil

pan Zdeněk Ryšavý z Bělovse,
divadelní ochotník a dlouholetý člen hasičů Běloves,

Vzpomínají děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 
z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2016 uplyne 31 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

VZPOMÍNÁME
Dne 29. 3. 2016 uplyne jeden smutný rok, kdy 

nás navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka a babička,

 paní Marie Špačková 
z Teplic nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
  Manžel a děti s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Dne 27.března 2016 uplyne 5 let od úmrtí milé a vzácné ženy,

 paní Janiny KLEPRLÍKOVÉ z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Gražinka a Olinka a přátelé.

O

O

V

A

B

N

nábytku do roku 1950

dveøí z masívu nátìrem, lazurou

obložení stìn a trámových stropù

a dalších vašich pokladù

Lhotky 37

Náchod

 

608 201 509

608 859 536

Vy pošlete fotografie

na e-mail: restaurovanijlp@seznam.cz

a my postup a pøedbìžnou cenu

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 ........................ 2 690 000,- 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

VZPOMÍNÁME
21. 3. 2016 by se dožil 100 let 
pan Bohumil Tesař, 

dlouholetý pracovník Stavostroje.

 Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Jirka s rodinou
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Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny C, E
- profesní průkaz výhodou
- práce ve vícesměnném provozu
- nástup ihned

Nabízíme:
- zázemí prosperující společnosti
- odpovídající � nanční ohodnocení

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice 
nabízí volné místo na pozici

V případě Vašeho zájmu zašlete písemnou nabídku s  profesním 
životopisem na e-mailovou adresu  

matyas@agrocs.cz nejpozději do 31.3.2016.

OBSLUHA ČELNÍHO NAKLADAČE - ŘIDIČ

   Až do 31. března platí výluka na že-
lezniční trati č. 047 na  úseku Tepli-
ce nad Metují – Teplice nad Metují 
město. Náhradní doprava je zajišťo-
vána autobusy. Pokud by někdo chtěl 
s  očekáváním jara cestovat v  tomto 
úseku s jízdním kolem, měl by vědět, 
že přeprava tohoto jízdního prostřed-
ku je v době výluky vyloučena.  

Pozor výluka!
 Českoskalická Galerie  Lufxer zve 
v termínu od 25.3 do 25.5. na výsta-
vu prací Jiřího Skály. Středobodem 
Skálova uměleckého usilování je text 
a  možnost práce s  ním v  galerijním 
prostoru. Dodejme, že Jiří Skála pů-
sobí, mimo jiné, i jako asistent ateli-
éru intermédií na  Akademii výtvar-
ných umění v Praze. 

Galerie Luxfer zve

Firma 
KOVAP Náchod, s.r.o.,

Doly 180, Nový Hrádek

hledá do trvalého pracovního poměru 
dva pracovníky - na pozici:

 NÁSTROJAŘ 
A OBRÁBĚČ KOVU. 

Dobré pracovní podmínky, bene� ty.

Kontakt: 776 689 371, www.kovap.net

V pátek 11. března 2016 oznámil Tomáš 
Šubrt, že odstupuje z funkce místostaros-
ty města Náchoda. „Po  velmi pečlivém 
zvážení, dlouhé debatě se svou rodinou 
a  především s  ohledem na  své zdravot-
ní potíže v posledních týdnech, jsem se 
rozhodl vzdát funkce místostarosty a zá-
roveň rezignovat na mandát člena Zastu-
pitelstva města Náchoda,“ zdůvodňuje 
Tomáš Šubert svoji rezignaci.

Místostarosta 
Náchoda rezignoval

Zámek rodiny Bartoň - Dobenín 
a  Správa zámku v  Novém Městě nad 
Metují oznamují, že o  velikonočních 
svátcích 25. 3. až 28. 3. od 10 do 16 ho-
din bude zámek otevřen a  umožněna 
prohlídka okruhu „Zámecké interiéry“. 
Prohlídkový okruh „Od půdy po sklep“ 
v dubnu pouze na objednávku.

Otevřou 
na Velikonoce

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

BERUŠKA NA CESTĚ 

Vážení rodiče a ředitelé škol v Náchodě a blízkém okolí.  

Tímto bychom Vás školy a hlavně Vás rodiče chtěli oslovit se 
službou, kterou chceme nabízet a poskytovat od 1.4.2016. 

„V současné době, kdy nejsme páni vlastního času a přesto se každý 
den snažíme zajistit  bezpečnou a včasnou dopravu našich dětí do 
školy, ze školy,  na kroužky, zájmové činnosti,  Vám chceme  pomoci 
a trochu uspořit čas.“ 

Proto jsme pro Vás připravili službu -  adresný svoz a odvoz dětí ze 
spádových oblastí do škol v Náchodě.                                       
Svoz bude poskytován vozidly  pro 9  osob. 

Vašeho žáčka naložíme ráno,   přímo na Vámi požadované adrese / 
určí rodiče – nebo zákonný zástupce / a následně bude vyložen 
v příslušném školním zařízení – zajištujeme i ranní rozvoz do 
školních družin . 

Odvoz ze školního zařízení a družin je na stejném principu jen 
obráceně -  tzn. na Vámi požadovanou adresu / možnost jiné adresy 
vyložení – pokud si to budete přát /.    

Dále je možnost odvoz žáků na mimoškolní aktivity – kroužky a zpět. 
Vaše individuální požadavky a přání budou řešena osobní domluvou 
s naší službou. 

 Vždy budete vědět, že Váš žáček byl bezpečně dopraven na 
požadované místo – informace Vám rodičům / zákonným zástupcům 
/ odcházejí přes SMS. 

Cena za službu je smluvní a dle individuálních požadavků. Platba 
probíhá měsíčně. 

Naše služba Vám chce ušetřit Váš drahocenný čas a vždy bezpečně 
převést vašeho žáčka, kam budete chtít v suchu a teple.  

Pro jakékoliv dotazy a pro přihlášení nás kontaktujte na tel.: 
774 066 631 nebo na emailu : beruskajede@seznam.cz     

Uzávěrka prvních přihlášek je do 25.3.2016 na výše uvedených 
kontaktech.  

 Unikátní přírodní koupací jezír-
ka se chystá vybudovat město Čes-
ká Skalice, a  to za  � nanční podpory 
Královéhradeckého kraje. Takzvaná 
biotopová jezírka mají pomoci vyřešit 
problém s koupáním ve vodní nádrži 
Rozkoš, kde je kvalita vody dlouho-
době nevyhovující.  Na tento projekt 
by měl poskytnout individuální do-
taci i Královéhradecký kraj.Roční ná-
klady na provoz budou výrazně nižší 
než u klasických koupališť a  zároveň 
tak město i okolí získá možnost kou-
pání v čisté vodě, protože voda v Roz-
koši bývá už několik let silně znečiš-

těná a  ke  koupání nevhodná. Nově 
budované biotopové koupaliště, bude 
rozděleno na  dvě vzájemně propoje-
né části o  celkové rozloze 2.000 m2. 
Další dvě jezírka, nepřístupné veřej-
nosti, budou za pomoci rostlin a � ltru 
sloužit pouze k čištění vody. „Nejdů-
ležitější je pro nás, ohleduplnost k ži-
votnímu prostředí, protože je voda 
čištěna bez přidání chemických a des-
infekčních přípravků.“ popsal starosta 
České Skalice Martin Staněk. Dotaci 
městu nyní schválila rada Královéhra-
deckého kraje a bude procházet ještě 
krajským zastupitelstvem.  (mg)

Biotopová jezírka
jako veřejné koupaliště

Již popáté se Středisko volného času 
Déčko Náchod s  podporou města 
Náchoda připojuje k  celosvětovému 
ekologickému happeningu "Hodina 
Země".
Tato akce není protestem proti pou-
žívání elektřiny, neznamená ani vý-
znamnou úsporu energie. Je přede-
vším momentem zastavení, příležitostí 

pro společné zamyšlení nad tím, jak 
planetu Zemi a její zdroje využíváme.
Akce vrcholí v sobotu 19. března zhas-
nutím světel mezi 20:30 a 21.30. Spolu 
s  nejvýznamnějšími světovými pa-
mátkami se do tmy noří i Náchodský 
zámek a Masarykovo náměstí, na kte-
rém úderem půl deváté začíná kultur-
ní program. Dobrovolníci EDS pod 

vedením Kateřiny Hiebschové pozvali 
například taneční skupiny z  Déčka, 
bubeníky vedené Davidem Oplatkem, 
žongléry se světlem i kapelu Jam De-
fect Trio. 
VÝZVA OBČANŮM NÁCHODA: 
Zhasněte v  sobotu 19. března 2016 
od 20:30 do 21:30 světla a vypněte co 
nejvíce elektrických spotřebičů!  (red)

Hodina Země 2016 v Náchodě

DORUČOVÁNÍ TISKU
na DPP/DPČ, rozvoz služebními 

auty od pondělí do soboty 
v časných ranních hodinách 

(5:00-8:00 hod.). 
3500,- až 4000,- Kč/měsíc.

Vhodné jako přivýdělek pro
 aktivní důchodce, OSVČ, OZP 

a rodiče na RD.

Kontakt Depo Náchod 
Tel. 954 392 104

(Průkaz energetické
 náročnosti budovy)

- rodinný dům 5999 Kč vč. DPH
- bytový dům od 8999 Kč vč. DPH
Měření provádí ing. Jan Kosek, re-
gionální technik, Nové Město nad 
Metují. Do 50 km neúčtuji dopravu. 
Garance zaslání průkazu do 14 dnů 
od obdržení objednávky.

Tel. 603 97 87 21
E-mail: energostitek@seznam.cz

Energetický štítek

Kdy: ve čtvrtek 31.3. od 17.00, 
pátek 1.4. od 17.00, sobota 2.4. 
od 15.00 a  neděle 3.4. od 11.00

Kde: plocha u Kaufl andu v Ná-
chodě (ul. Kpt. Jaroše)

Srdečně zveme!

Cirkus BERNES
 opět po dvou letech 

v Náchodě

Cirkus BERNES

Posezení na mlejně , Správa NKP Státní 
zámek Ratibořice, o.s. Babiččino údolí 2006

Vás srdečně zvou na akci 

VELIKONOCE NA MLEJNĚ
akce se uskuteční na dvoře Rudrova 

mlejna v Babiččině údolí

Ve dnech  25.3. – 28.3.2016  
od 11.00 do 16.00 hodin

Neděle  27.3. bude vyhrávat  -   Olda Hejda 
na harmoniku, připraveny budou i dílničky 
pro děti na výrobu velikonočních dekorací

Přijďte se podívat na malé ovečky, zapůjčené 
panem Dománěm, velikonočně vyzdobenej 
mlejn, ochutnat velikonoční pečivo a okouk-
nout a vyzkoušet velikonoční  zvyky,  např. 
pletení pomlázek, zdobení vajíček apod.

Stylové občerstvení :
Chleba se sádlem a cibulí, chleba s tva-
rohem a podmáslím, škvarkový placky 
a poplamenice, koláče, buchty,  prostě,  

co se na mlejně vo velikonocích napeklo 
a navařilo  a k tomu tradiční pečený 

klobásy  a párečky

U nás se vstup neplatí

„ Když počasí dovolí 
– sejdeme se v údolí“

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

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

 D  U  B  E  N      2 0 1 6

čtvrtek   7. 4. od 14 hod.
 „Krásy horských toulek“ ,

  � lm připravil a promítne 
p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 14. 4. od 15 hod.
 Jarní veselice v Redutě

 – přijďte se pobavit, zatančit i za-
zpívat si s hudebním doprovodem 
„FRČÍ“  p. Františka Čížka.
Restaurace je ve 3.patře nad Čes-
kou pojišťovnou v Plhovské  ul.

čtvrtek 21.4.  od 14 hod. 
„LORD OF DANCE“

- oheň v nohou, elegance v po-
hybu, taneční vystoupení známé 

skupiny;

středa  27.4. odjezd v 6 hod. 
z ul. Za Teplárnou na  zájezd 

„LIBERECKO“
s programem: Frýdlant /zámek/, 

Hejnice /basilika/, Libverda /lázně/,
lanovkou na Ještěd …Cena celkem 
Kč 550,- /doprava,vstupy,lanovka/; 

čtvrtek 28.4. od 14 hod. 
„Z archivu zábavy“ 

– výběr nejlepších scének potěší 
nejen pamětníky

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

Na vaše návštěvy se těší členové 
výboru MO SD ČR.

Poznámka: zájemci o naše zájezdy- přihlášky a zálohy budou přijímány 
v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí a čtvrtek po programu od 15.30 
do 16 hod. Změna pro tajný výlet - cena zájezdu celkem je 350,- Kč /do-

prava, oběd a vstupy/ bude vybírána s přihláškou.  Zájemci o rekreace SD 
– přehled nabídek a informace jsou zde ve stejnou dobu. 

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• Manuální zručnost.
• Vyučení - strojní nebo elektro - výhodou.
• Orientace v technické dokumentaci.
• Spolehlivost, odpovědnost.
• Nástup dle dohody. Mzda dle výkonu

PŘÍJME

MONTÁŽNÍKA TRANSFORMÁTORŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz
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Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

renomovaná firma, 
zabývající se oddlužováním osob 

dle insolvenčního zákona

pro oblast Náchodska,
 Broumovska, Jaroměře a okolí

kontaktní údaje:  
lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz

tel. 725 280 848

vypisuje výběrové řízení 
NA SPOLUPRACOVNÍKY

 Dne 5.3.2016 se konal již tradiční dětský karneval ZŠ Pavlišovská ul. (Babí).
 Tentokrát se nesl v duchu mimozemské civilizace, takže jsme se proletěli ra-
ketou, tančili na různých planetách, zazpívali jsme si s ufony a užili si spoustu 
další legrace.
Děkujeme rodičům i dětem za pomoc s organizací karnevalu. 
 ZŠ Pavlišovská

 Město Police nad Metují obdrželo 
žalobu od  Benediktinského opatství 
v Broumově. Žaloba cílí na 105 tamních 
nemovitostí (komunikace, zeleň, orná 
půda, budovy atd.) ve vlastnictví města 
a  státu. Město Police nad Metují zve-
řejnilo na  svých o�ciálních webových 
stranách prohlášení, ve  kterém mimo 
jiné uvádí překvapení nad postupem 
opatství, jenž odporuje dohodám, které 
církve uzavřely sestátem při projednává-
ní zákona o církevních restitucích.   

Církevní žaloba 

 Na  základě tvrdé práce a  přípravě 
vozu - mimochodem tento vůz AUDI 
TT-R DTM se staví v  dílnách SVC 
GROUP s.r.o. (dříve Náchod) a jeho od-
hadovaná cena je 250 000 Euro, se   Vla-
dimír Vitver stal již po šesté reprezentan-
tem České republiky v  automobilovém 
sportu pro závody v Mistrovství Evropy.  
Připomeňme, že Vladimír Vitver již 2 x 

vyhrál svoji třídu, dvakrát skončil druhý 
a jednou sezónu ze zdravotních důvodů 
nedojel. V roce 2016 se chce opět poku-
sit o získání  již 3 titulu ve třídě E2-SH. 
Celkem na SVC GROUP čeká 12 závodů 
od Polska až po Portugalsko. A k  tomu 
dvě mezinárodní výstavy a  jeden exhi-
biční závod v Anglii na slavném hrabství 
poblíž Goodwoordu.  (kp)

Vladimír Vitver je reprezentantem ČR

   V Červeném Kostelci se uskutečni-
la debata o  islámu respektive o  tom, 
zda existuje moderní islám, který by 
byl schopný koexistence  s  moderní-
mi demokraciemi západního typu. 
Protagonistou besedy byl Mgr.  Jan 
Kranát. Besedovalo se například 
o  konzervativním saudsko-arabském 
wahhábismu či otevřenější tzv. egypt-
ské obrodě (an – nahda). Poněkud 
znepokojivým tématem v  kontextu 
dnešních dnů je pak shrnutí hledání 
cest k modernímu islámu, které spo-
čívá v  tom, že muslimové zpravidla 
odmítají národnostně neutrální stát 
a vytlačení náboženství pouze do ryze 
soukromé sféry. 

Islám očima 
odborníka

Také letos Královéhradecký kraj vý-
znamným způsobem přispěje na  ko-
nání festivalu CIAF (Czech Interna-
tional Air Fest). Letecká přehlídka 
s  mezinárodní účastí se uskuteční 

na  letišti v Hradci Králové o víkendu 
3. – 4. září. Kraj hodlá ze své pokladny 
uvolnit částku 750 tisíc korun.  Poskyt-
nutí neinvestiční účelové dotace musí 
ještě schválit krajské zastupitelstvo. 

Kraj podporuje CIAF

Velkým lákadlem loňského ročníku CIAFu byl například unikátní exponát 
proudového letadla Me - 262. (foto archiv CAIF )

 Druhým ročníkem proběhne v Ná-
chodě akce, která vám přiblíží zajímavé 
reálie španělsky mluvících zemí. Port-
folio kulturních a společenských akcí je 
rozloženo do období od 1. do 6. dubna.  
Výtěžek z  akce včetně dobrovolného 
vstupného bude věnován na  obecně 
prospěšné projekty v  Latinské Ame-
rice. Program: 1. dubna se uskuteční  
klavírní koncert Jitky Šterbákové. Kla-
sická španělská hudba počátku 20. sto-
letí zazní v prostorách Café Patro v Ná-
chodě od 19. hodin. Na stejném místě 
a v identickém čase proběhne výstava 
obrazů - akvarelů malíře Carlose A. 
Acevedy. Dodejme, že sluchové a zra-
kové vjemy můžete v Café Patro dopl-
nit i zážitky gurmánskými, protože zde 
na vás čeká ochutnávka španělských jí-
del. Sobota a neděle (2.a 3.dubna) bude 
v  rámci Španělských dnů ve  znamení 
semináře španělského tance �amenco. 
Místem konání semináře je náchodské 
Déčko (sobota od 17 do 19 hodin, ne-

děle od  10 
do  12 
h o d i n ) . 
Kurzovné 
činí 250,-
Kč, akce 
je vhodná i  pro jednotlivce. Přihláš-
ky na  seminář naleznete na  http://
hispana.webnode.cz. Pondělí 4. dubna 
nabídne přednášku PhDr.Olgy Vi-
limkové O životě mezi indiány (Peru, 
Guatemala). Přednáška se uskuteční 
v Městské knihovně v Náchodě od 17 
hodin. V úterý  5. dubna vás čeká se-
tkání se španělskými dobrovolníky 
(prostory Déčka od 18 hodin). A ko-
nečně ve středu 6. dubna v 18. hodin 
se v aule náchodského gymnázia roz-
září stříbrné plátno při projekci �lmu 
Všechny polohy lásky režiséra Daniela 
Sanchéze Arévala. Film pojednávající 
o  věčných tématech lásky a  nenávisti 
bude uveden v  původním znění s  ti-
tulky. 

Španělské dny v Náchodě

Řídit čtyřhvězdičkový wellness hotel 
v  malém východočeském městě má svá 
zřejmá  speci�ka. Petr Krtička (* 1976), 
rodák z Náchoda o nich ví a hodlá jich 
využít k dalšímu rozvoji  atypické  hote-
lové infrastruktury, jejíž  kvality oceňují 
klienti z tuzemska i zahraničí. U zaměst-
nanců vyžaduje �remní loajalitu a  sou-
náležitost s hotelovou �lozo�í, která zní: 
Nejlepší reklamou je host, který se do ho-
telu Rajská zahrada pravidelně vrací. Petr 
Krtička -  ředitel hotelu Rajská zahrada 
v  Novém Městě nad Metují odpovídá 
na  otázky v  rozsáhlém rozhovoru pro 

profesní portál IBESTOF. Rozhovor na-
jdete na www.ibestof.cz,  foto archiv PK

Rozhovor s Petrem Krtičkou,  ředitelem hote-
lu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují 
na profesním portálu IBESTOF

 dětská oddělení knihoven v regionu 
se pravidelně připojují k  mezinárodní 
akci Noc s  Andersenem. Aktivita za-
měřená na  podporu dětského čtenář-
ství je pojmenovaná  po slavném dán-
ském spisovateli. Letos proběhne již 16. 
ročníkem 1. dubna 2016.Zajímavostí je, 
že tato akce pro děti má svůj protipól 
v podobné akci pro dospělé, která nese 
název Noc s  Boccacciem (po  italském 
renezančním spisovateli a autorovi po-
vídkového cyklu Dekameron).    

Noc s Andersenem 

 V  Městském divadle v  Jaroměři 
proběhne 24. dubna koncert zpěvačky 
Věry Špinarové. Začátek koncertu je 
v 19 hodin. Zpěvačku doprovodí kapela 
Band Adama Pavlíka. 

Věra Špinarová 
v Jaroměři

 Budovy mají delší život, než  lidé. 
A  tak v  našem okolí snadno objevíme 
řadu zajímavých staveb, které vznikly 
ještě za  rakousko – uherského moc-
nářství. Jednou z nich je i budova školy 
v  městysu Velké Poříčí. Otevřena byla 
28. září 1913 . Postavena byla podle ná-
vrhu architekta Richarda Klenky z Vlas-
timilu, profesora Uměleckoprůmyslové 
školy v Praze.  Foto Mirek Brát  

Z mocnářství
do 21. století

Infocentrum Broumovska dává do  obě-
hu nový  produkt, který je určen všem 
patriotům metropole Broumovského 
výběžku. Jedná se o  výřezové samolep-
ky s  motivem Broumova, vhodné např. 
na automobil atd.  Ceny samolepek se od-
víjejí od jejich velikosti – od 5 do 50 Kč.  

Samolepky 
pro patrioty

Hlásná a předpovědní povodňová služba 
má jednu ze svých stanic  i  v  Hronově 
na řece Metuji. Díky propojení čidla s in-
formačními technologiemi se nám zdaři-
lo konkretizovat popisku k ilustračnímu 
snímku, který jsme v  Hronově pořídili 
(viz. foto). Spokojená a ničím nehrozící 
Metuje na fotogra�i má teplotu 3,6 stup-
ňů Celsia, hloubku 26 centimetrů a prů-
tok 2,96 m3/za sekundu.  Foto echo  

 V náchodském kině Vesmír proběh-
ne 5. května natáčení dětského divadel-
ního představení Kdo si hraje nezlobí 2. 
Jedná se o další z projektů cyklu Krejčík 
Honza. Natáčení představení je určeno 
pro předškoláky a 1-3 třídy ZŠ. 
 Více info na www.krejcikhonza.cz

Krejčík Honza 
v kině Vesmír

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
zdravotním sestřičkám Terezce, Kat-
ce a  Lindě z  Charity Náchod, Deni-
sovo nábřeží, za významnou pomoc, 
podporu a  citlivý přístup v  domácí 
péči o moji drahou manželku paní M. 
Ježkovou v posledních dnech jejího ži-
vota. Ještě jednou srdečně děkujeme.

Manžel s rodinou.
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tel.: 725 761 401
www.cdsnachod.cz

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/
vedlejšího pracovního poměru

řidiče 
osobní dopravy:

Požadujeme:
- Řidičský průkaz skupiny D
- Bezúhonnost

Nabízíme:
- Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
- Zázemí stabilní firmy s 15 letou tradicí
- Jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
- Moderní vozový park
- Mzda + cestovní náhrady dle zákona

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
DOPRAVY
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•  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

Is voluptas quas simus dolupta tiberuntet qu

Natem non rempeli genimet es rehenihilit lam amet facestibus quam sint ulparumqui acca-
tem experum iumqui remque niet ad earis eossimpost, corum qui dessimusciis nullaboribus 
essum volorep raepratem. Nam andiaspid magnim inveribusam quatendanda doloriam 
latibus ra consecatis qui doluptam quam, volest

www.cdsnachod.cz

Flexibilita rozvržení stránky

V názorných příkladech je jednoznačně dána 
pružnost spočívající ve flexibilním rozvržení stránky, 
které se přizpůsobí obsahu vaší reklamy.

Principy tiskové inzerce

Uspořádání inzerce se skládá ze tří následujících komponent: 
(1) Bílá hranice 
(2) Žluté pole pro nadpis
(3) Image oblast fotogarfie
(4) prostor ro doprovodný text loga

(1)

(1)

(2)

(4)

(3)

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
605 987 540
725 317 668
603 500 339
731 915 130

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 
půjčit peníze?

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

www.
GATENACHOD.cz

Divadlo na Jezerce přiváží do Červeného Kostelce 
hru Musíme si pomáhat
 Filmový příběh Musíme si po-
máhat, který vznikl pod režijní tak-
tovkou Jana Hřebejka, sklidil ovace 
u  kritiků i  diváků. Hluboce lidská 
poetika příběhu zasazeného do  ob-
dobí druhé světové války dala vynik-
nout jímavé katarzi i  obecně huma-
nistickému poselství scénáře Petra 
Jarchovského. A  stejné scénaristicko 
– režisérské  duo  Jarchovský – Hře-
bejk je podepsáno i  pod divadelní 
verzí Musíme si pomáhat, kterou na-
studovalo pražské divadlo Na Jezerce. 
Musíme si pomáhat v divadelní verzi 
ožije na  jevišti červenokosteleckého 
divadla J.K.Tyla 9. dubna v 19.30 hod. 
Ti, kteří   znají � lmovou verzi, budou 
překvapeni novou originální fabula-
cí příběhu na  divadelních prknech. 
V hlavní roli se můžete těšit na her-
ce Jiřího Macháčka a Miroslava Vla-

dyku. Předprodej vstupenek probíhá 
v  Informačním centru v  Červeném  

Kostelci nebo prostřednictvím webu 
www.123vstupenky.cz. 

Jiří Macháček o své roli Josefa Čížka říká: "Je zároveň zbabělý i statečný. A také 
zoufale tragický i komický jako dějiny našeho národa." (foto produkce)

Velikonoční menu
Salát:

Trhané listy čerstvých salátů, mladých klíčků  a 
ředkviček s pošírovaným králičím hřbetem 
s křepelčím vajíčkem (1,3,7) 79,-Kč

Polévka:
Bylinkový krém s hráškem, křupavou slaninou, 
pastiňákovým chipsem a pestem z medvědího česneku (1,7) 39,-Kč

Hlavní menu:
Jarní kuřátko s nádivkou pečené v papilotě s citrusy a 
pažitkovým máslovým bramborem (1,3,7)

nebo 169,-Kč

Kon� tovaná jehněčí kýta na červeném víně
s karamelizovanou šalotkou, nádivkou a
špenátovým pyré (1,3,7)                                                                  

Dezert:
Velikonoční beránek s horkou čokoládovou polevou,
oříšky a kandovaným ovocem (1,3,7,8) 49,-Kč
(servírovaný a krájený před hostem)      
                   

              Celé menu: 289,-Kč

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

* Prodám byt 2+1 v  Náchodě. TEL.: 
776 778 355
* Pronajmu 1+1 v  NA  - Plhov. TEL.: 
737 411 933
* Koupím (nebo vyměním - i s doplat-
kem) byt 2+1 s balkonem - lokalita Ná-
chod - Plhov.Tel. 776 856 168
* Pronajmeme malou garzonku (22 m2) 
v  rekonstruovaném domě u  náměstí 
TGM v  Náchodě (pro 1 osobu). Cena 
3.000,- + 1.500 energie. Tel. 777 737 127
* Pronajmeme přízemní apartment 
- garzonku (35 m2) se zahradní tera-
sou a parkováním v Náchodě Bělovsi. 
Cena 4.500 + 2000 záloha na energie. 
Tel. 777 737 127
* Sháním pronájem bytu 2+1 nebo 
2+kk nebo 1+1 větší v Náchodě, nej-
lépe Plhov, Běloveská. Tel. 721 609 375
* Pronajmeme družst. garsonku ve 4. 
patře bytového domu v Novém Městě 
nad Metují - Malecí. Nájemné 2.500 Kč 
+ inkaso. Tel. 776 224 358 - volat v pra-
covní dny 9-16 hod.
* Sháním ke  koupi byt 2+1, 3+1 
v  Náchodě. Možno i  rodinný dům. 
Tel. 739 965 494
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě u hor-
ní nemocnice jedné pracující osobě. 
777 021 798
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě 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 Hrono-
vě 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. 
Cena: 690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě 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 zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Me-
tují v Havlíčkově ulici. Po rekonstruk-
ci - plastová okna, ústřední vytápě-
ní, nové rozvody el., nová koupelna. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v  osobním 
vlastnictví v Náchodě v Kladské ulici. 
Před rekonstrukcí. Výměra bytu 65 
m2. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena: 
850 000,- Kč
* Pronajmu zděný byt 2+kk ve  Vel-
kém Poříčí. Po rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nová koupel-
na, nová kuchyň. Výměra bytu 32 m2. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat Cena: 
4 500,- Kč/měs.+ sl.
* Pronajmu zděný byt 2+1 ve Velkém 
Poříčí. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nová kou-
pelna, nová kuchyň. Výměra bytu 45 
m2. Tel. 777 602 884, RK nevolat Cena: 
5 000,- Kč/měs.+ sl.
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 
1+1 64 m2 v obci Horní Dřevíč, část. 
vybavený - nová kuch. linka, nová 
koupelna, krbová kamna, plast. okna, 
cena 3500,-Kč vč. služeb, cena zahrnuje 
nájem, vodné, internet, topení. Bez el. 
poplatku. TEL.: 604 643 843
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 
v  Náchodě na  Karlově kopci. Nájem 
3500,-Kč + energie + kauce. Volný zač.
dubna. TEL.: 77 56 43 002

* Prodám levně větší množství volně 
loženého sena. Tel 607 580 921

* Prodej palivového dřeva 550,-
Kč /m3, s vlastním odvozem 480,-
Kč/m3. TEL.:702 611 187

* Prodám závěsný elektrokotel DA-
KON PTE 14M, výkon 6/6/2 kW. Cena 
5000 Kč Tel. 602 103 775
* Prodám prase 43 Kč/kg. Bližší infor-
mace na tel. 606 056 547
* Prodám 1 x nahrané VHS kazety - 
válečné dokumenty a � lmy, II. světová 
válka, 20 Kč a la 1 ks. Tel. 777 798 455
* Nabízím levně skřínový šicí stroj 
LUČNIK a  domácí pekárnu chleba. 
Dohoda. Tel. 602 435 317
* Prodám HAKI lešení včetně příslu-
šenství a traverzu I24 délka 5 m. TEL.: 
777 23 21 22
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.: 777 690 390
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, krmná 
řepa 300,-Kč/q, brambory - pěs-
tované bez herbicidů, pesticidů 
a  umělých hnojiv 10 Kč/kg Ko-
courek, Slavětín. Tel.: 732  381  524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

* 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, hračky, 
obrazy, porcelán, vše staré. V přípa-
dě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. 
Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by 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, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, pohle-
dy, známky, plakáty, aj.papírový ma-
teriál, 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

* Provádím zednické a řemeslnic-
ké práce. HODINOVÝ MANŽEL. 
TEL.: 702 611 187

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis.Kč měsíčně. TEL.:777 803 359
* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755
* Provádím pravidelný i  jednorá-
zový uklid bytů, domků a  chalup. 
Dále uklidím po  malování a  re-
konstrukci a  stavbě domů i  bytů, 
praní koberců a  čištění sedacích 
souprav. TEL.: 737 564 496

* Prodám byt 3+1 v Náchodě (sídliště 
u nemocnice). Pěkný slunný, čistý, v 7.
NP s  krásným výhledem. Zatepleno, 
nová okna, min. energ. nároky. Tel.: 
777 133 122, RK nevolat!
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově, část. 
vybavený, volný od  dubna, nájem 
6000,-Kč vč.energií. TEL.: 736 768 620
* Hledám ke  koupi menší byt nebo 
rodinný dům v okrese Náchod. Děkuji 
za nabídky. Tel. 606 281 285

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 
70 m2 v OV v klidné části Nového 
Města n.M., nedaleko centra. Byt je 
po částeč. rekonstrukci - nová okna, 
izolace, stoupačky. Cena 1.300.000,-
Kč. TEL.: 602 462 397

* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V  NÁCHODĚ. Nabízíme k  prodeji 
nadstandardní družstevní byty v Ná-
chodě v  nízkoenergetickém bytovém 
domě. Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 
až 3+kk Byty jsou částečně zařízené 
a připravené k okamžitému nastěhová-
ní. Kontakt: 730 517 357, 733 735 709
* 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 oby-
vatelnou chalupu. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě chatu se za-
hradou - mezi Kramolnou a Vysoko-
vem. Od 1.4.2016 - Tel. 777 408 341
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek.Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pronajmu prodejnu v  Náchodě 
na  Masarykově náměstí, 60 + 40 
m2. Tel. 608 730 881

* Pronajmu obchod 80 m2 na Kame-
nici v Náchodě. TEL.: 778 001 068
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 40 m2 ZN.DOBRÁ ADRE-
SA NÁJEMNÉ 3.200,- Kč; INFO 
777 302 483
* 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 pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cviče-
ní, � tcentrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.
patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Prodám kamna stáložárná a sporák 
na PB r.v. 1947 – velmi zachovalí vete-
ráni, měď. kotel průměr 80 cm nový, 
pocínovaný, šití stroj LADA, cirkulárku 
s nedokončeným protahováním, litino-
vá kamna dědeček průměr 25 cm, plot-
na na  H3, H4, zánovní hnědý pánský 
kožený kabát vel. 54-56. Cena doho-
dou. TEL.: 731 247 070
* Prodám polohovací rošt do  poste-
le (DANIEL HN 5V) - délka 180 cm, 
šířka 80 cm, pro kvalitní ležení. Cena 
1500,-Kč. TEL.: 776 348 763 

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů a ovocných stromů
- 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

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

 TEL.: 722 907 510

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

NÁCHODSKO
776 353 038

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.



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Hledáme pracovnici 
na občasnou výpomoc 
při šití a balení ložního 
povlečení 
v Novém Městě
nad Metují
- brigáda/dohoda.
Kontakt: 775 970 295Kontakt: 775 970 295

Základní škola, Náchod, 
Komenského 425 

přijme 
správce počítačové sítě.

 Nástup 1.8.2016. 
Další informace na tel. 491 426 424 

nebo přímo ve škole
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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

Lhota u N. Města n/M-Luxusně vybavený, nadst. dům 30 m od Rozkoše s poz. 371 m2 ....info v RK
Velké Poříčí-RD v klidné lokalitě, 5+kk, zahrada 605 m2, bezbariérový vstup, ...........1.590.000,-Kč
N. Město n/M-Dvougener. RD, klidná část, plast. okna, terasa, garáž pro 3 auta, .....3.290.000,-Kč
Libchyně u N. Města n/M-Chalupa k rekonstr. s poz. (995 m2) k výst. nového RD .......299.000,-Kč
N. Město n/M-Byt 1+1 (35 m2) v 1 NP, plast. okna, nízké náklady na provoz ...............750.000,- Kč
Lipí u Náchoda-Nízkoenerg. domy (4+kk-5+kk), (106-123 m2), zimní akce ...............1.100.000,- Kč
Slavoňov u N. Města n/M-Chalupa po část. rek., poz. 451 m2, půda k vestavbě, .........690.000,-Kč
Č. Skalice-Starší RD 4+1 s garáží, možná vestavba, zahrada (624 m2), .......................890.000,-Kč
Božanov u Broumova-Zděná chalupa k rekreaci i trv. bydl., část. rekonstr., ..................780.000,-Kč
Horní Kostelec-RD 5+1 po rekonstr., s garáží, možnost vestavby, poz. 2.100 m2 ....2.550.000,- Kč
Hronov-Chata po část. rekonstr. se zahr. domkem a bazénem, poz. 546 m2 ................359.000,-Kč
Velký Dřevíč u Hronova-zatepl. chata, poz. 880 m2, pergola, letní kuch., krb ................490.000,-Kč

*ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu 
,sklep ,hospodářské stavení atd. Ne-
movitost tím připravíme kompletně 
k  prodeji či rekonstrukci.Individuální 
přístup ke  každému zákazníkovi vždy 
až na místě Tel.: 777 200 126

* Prodám Renault Twingo 1 faceli�  
r.v 2006 modrá barva výborný stav 
najeto 134  000km bez závad výbor-
ný stav, malá spotřeba 5l na  100km, 
servo. airbagy, el. okna, central. defend 
lock, cena hotově 46 000kč, Náchod. tel 
777 104 584

* ČIVAVA - štěňátka na  mazlíka 
i do chovu. Jsou očkov., odčerv. a čipo-
vaná. TEL.: 603 206 743, 491 426 680

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
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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

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

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

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

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.

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.

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.

Obsluhu dlouhotočných automatů,
do třísměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky,
ukončené středoškolské vzdělání

 výučním listem a praxe podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Pozvání na koncert šansonového 
uskupení 6 Na chodníku 
 Co je spojuje? Dvě věci. Tou první je 
domovská příslušnost k Náchodu. Tou 
druhou pak láska k  šansonu, svébytné 
hudební formě., která zrodila poetic-
ky hodnotné texty rámované hudbou, 
která dokáže jít pod kůži… Šansonové 
uskupení 6 na  chodníku má na  kontě 
již dvě samostatná alba: Bar Babylon 

(2008), Misky vah (2013). Poslechnout 
si tyto skvělé muzikanty máte nyní 
možnost v  Červeném Kostelci, kde 2. 
dubna v 19:30 hodin v Divadle J.K.Tyla  
proběhne jejich koncert. Předprodej 
vstupenek zajišťuje Informační centrum 
v Červeném Kostelci nebo si je můžete 
rezervovat na www.123vstupenky.cz

Šansonové uskupení 6 Na chodníku vystoupí 2. 4. v divadle v Červeném 
Kostelci. (foto archiv)

• 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

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Borsovo 
energetické
okénko 121.

(pi)

Vážení a milí čtenáři,
dnes trošku z jiného soudku…..
Chci Vám představit projekt Ener-
gie ze sousedství – jsme Váš dobrý 
soused, pomáháme Vašemu okolí. 
Teď tento projekt spouštíme na po-
bočce Náchod, Trutnov a Rychnov 
nad Kněžnou.
JAK PŘIHLÁSIT VLASTNÍ PRO-
JEKT?
Je to jednoduché. Pokud máte ve svém 
okolí nějaký zajímavý neziskový pro-
jekt, organizaci či jen zatím nápad, 
přihlašte jej pomocí speciální face-
bookové stránky Energie ze soused-
ství. Pokud si nevíte rady , poradíme 
Vám na  pobočkách nebo na  www.
armexenergy.cz
JAK SE BUDE HLASOVAT?
Odborná komise vybere 2 z přihlá-
šených projektů, které budou mít 
největší přínos v  regionu poboček. 
Až komise vybere � nálová soutěžící, 
tak Vás vyzvu – PŘIJĎTE VHODIT 
SVŮJ HLAS PŘÍMO NA POBOČ-
KU, která je od Vás nejblíže… VY 
SVÝM HLASEM, KTERÝ ODE-
VZDÁTE NA  POBOČCE,ROZ-
HODNETE , KTERÝ PROJEKT 
A KOLIK PENĚZ TAKOVÝ PRO-
JEKT OBDRŽÍ / až 100 000,-Kč /
Vaše angažovanost a  patriotismus 
rozhodne !!!

Chcete podpořit dobrou věc ve Va-
šem okolí, chcete mít dobrý pocit, 
že jste úplně ZDARMA někomu 
pomohli ? Stačí přijít na  přísluš-
nou pobočku, nic víc, ale také nic 
míň…
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s. 
ing.  Jana Nesměráka, kancelář 
Husovo náměstí 22, Česká Skalice 
Tel: 731 508 654, e-mail: michal.
bors@armexenergy.cz, vedoucí 
kanceláře D. Nováková, 
dana.novakova@armexenergy.cz,
 tel. 730 897 101
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  NÁCHOD, 
tel. 491 204 001 : 
I.TOMANOVÁ 702 173 037, 
M. Hofmanová 607 007 927,
J.Kumprechtová 601 354 385,
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka Armex Energy, a.s.,
Horská 634, TRUTNOV, 
tel. 491 204 002
V. Fischerová 727 811 397,
J. Lehutová 604 642 734, Email: 
veronika.� scherova@armexenergy.cz 
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, 
tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy
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Procházka   Náchod

PLOŠINY

Požadavky: vzdělání ÚS s maturitou a vyšší stavebního směru
Znalost práce na PC, aktivní řidič – sk.B

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD
přijme do HPP zaměstnance na pozici

STAVEBNÍHO TECHNIKA (TECHNIČKU) 
se znalostí sestavování stavebních rozpočtů

Životopis s motivačním dopisem zasílat na adresu:  
SBD Náchod, Parkány 311, Náchod nebo e-mail: jana.kutinova@sbdnachod.cz

Nástup 
možný od 
1. dubna 

2016.
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Navzdory masovým investicím do průmyslových zón automobilek se zdá, že 
„achillovou patou“ dalšího rozvoje výroby  automobilů na našem území bu-
dou některé problematické úseky silniční sítě. Pravda je, že kamion s novými 
škodovkami to nakonec  v prostoru  viaduktu v Novém Městě nad Metují 
ve směru od Dobrušky zvládl. Ale bylo to o fous a chvíli to trvalo. Palce řidiči 
kamiónu drželo a snímek exponovalo ECHO 

Squash centrum Náchod
Tel.: 602 886 577 házenkářská hala – Hamra

 

 

We  are  the  Czech  based  company  belonging  to  the  global  acting  Savio  Group,  Italy,  which  is  a  leading 
manufacturer  and marketer  of  textile machinery,  operating worldwide.  Saviotechnics  is  focusing  on  developing 
products, producing parts, components and complete assembly groups for textile machines.  

To build up further capacities in R&D, Saviotechnics opens free development perspectives for following positions: 

Product Development Engineer – Mechanical (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

Textile Engineer (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  in  mechanical  engineering,  or 
comparable knowledge with experience 

 3+  years  of  experience  in  development  of 
industrial goods/capital equipment 

 Experience  of  cost  oriented  development 
approach (value analyze)  

 Skilled in 3D‐CAD Systems (Solid edge), MS office 
 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Design of components and complete assemblies 
 Preparation of risk analysis and define/execute 

action 
 Independent calculation to achieve given cost  
 Preparation and updating of production 

document  
 Support of sourcing procurement process 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Elaboration, monitoring of customized solutions 
 Support and training for sales/service/customers 
 Adoption of specific individual projects in terms, 

evaluation of field trials 
 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  University  studies  of  textile 
engineering,  or  comparable  knowledge  with 
experience in textile technology 

 Ideally first professional experience in the 
spinning or fiber preparation technology, project 
management skills  

 Analytical and technical skills, understanding of 
customer needs 

 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

We offer for both positions 

 A high degree of design freedom of your own job profile, exciting challenge to be a part of an international 
and multidisciplinary teams of experts and product development team 

 Attractive salary conditions, performance oriented benefit plan, 5 weeks of vacation, English courses, … 

Contact    michal.hronek@saviotechnics.com   vaclav.fiala@saviotechnics.com 

      +420 724 046 581      +420 728 539 037 

             Saviotechnics s.r.o., Lhota 261, 549 41 Červený Kostelec 
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 Český � lm Sněženky  a machři se pravidelně objevuje na televizních obra-
zovkách.   Lokaci, kterou si tehdy vybrali � lmaři, najdeme v sousedním trut-
novském okrese v Peci pod Sněžkou. Byla jí chata Smetánka na sjezdovce Hně-
dý vrch.   Smetánka je oblíbenou horskou boudou stále (foto č.1). A natáčení 
zmiňovaného � lmu režiséra Karla Smyczeka z roku 1982 (foto č.2 – záběr z � l-
mu, studenti přicházejí ke Smetánce) je zde návštěvníkům  připomínáno, na-
příklad i formou doporučovaného pitného režimu na reklamní stojce (foto č.3) 
 foto Mirek Brát 

Sněženky na kofolu, machři na pivo

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 Hotel Elko v Náchodě
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU :

 www.facebook.com/hotelelko.cz
DENNĚ POLEDNÍ MENU, AKCE…atd.

VOLEJTE TEL: 608 824 331
www.elkohotel.cz
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