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duben 2012, v Polici nad Metují vzniklo 

Muzeum papírových modelů

KUCHAŘE /KUCHAŘKU

na HPP 

samostatnost, 

praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 

nebo osobně na hotelu 

u p.Tomáše Hynka

v Náchodě

PŘIJME

MARINE s.r.o., výrobce Al člunůMARINE s.r.o., výrobce Al člunů
Nové Město nad Metují

Hledáme nové kolegy

do našeho týmu na pozice:

- Skladový referent

- Pracovník do výroby (montáž Al člunů)

- Pracovník do výroby (obsluha CNC lisu) 

- Servisní technik lodních motorů

Požadujeme:
- samostatnost
- manuální zručnost
- spolehlivost
Nabízíme:
- zajímavou práci na plný úvazek
- jednosměnný provoz
- profesní růst
- osobní ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEDNÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Podrobné informace naleznetePodrobné informace naleznete  na:na:  
www.marine.cz

Nabídky s  životopisem zasílejte Nabídky s  životopisem zasílejte 
na e-mail: na e-mail: volnemisto@marine.czvolnemisto@marine.cz
Kontakt: MARINE s.r.o.,Kontakt: MARINE s.r.o.,
Řadová 465, Nové Město nad MetujíŘadová 465, Nové Město nad Metují
Tel. 775 571 123 Ing. Jiří HubkaTel. 775 571 123 Ing. Jiří Hubka

Hledáme nové zaměstnance na pozice:

OBRÁBĚČ KOVŮ, FRÉZAŘ, SOUSTRUŽNÍK, BRUSIČ, 

OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Vyučen v oboru, technické vzdělání, praxe výhodou, 
odpovědnost, ochota pracovat ve směnném provozu 

MISTR

SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxe v oboru, znalost AJ nebo NJ 
výhodou, komunikační dovednosti

ODBORNÝ KONSTRUKTÉR MECHANIKY

Vzdělání strojního zaměření, praxe podmínkou, znalost práce ve 3D 
konstrukčním systému, výhodou orientace v  moderních pneuma-
tických systémech, výhodou znalost konstrukčního systému UG NX 
a systému SAP, znalost MS Offi  ce, znalost AJ nebo NJ na komunikativ-
ní úrovni pro denní kontakt se zahraničními partnery, ochota cesto-

vat do zahraničí, řidičský průkaz sk. B

TECHNOLOG

SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxe v  oboru, znalost AJ nebo NJ, 
komunikační dovednosti

Jsme moderní strojírenská fi rma zaměřená na výrobu tiskařských strojů 

a přesné strojírenství. Disponujeme nejmodernější technologií v oblasti 

návrhu výrobků, tvorby programů pro NC stroje, obrábění a měření.

Termín nástupu dle dohody

Místo pracoviště: Dobruška
V případě zájmu o některou z uvedených pozic nás neváhejte kontaktovat na 

tel. č.: 494 672 120, emailem: offi  ce@kba-grafi tec.cz nebo nás přijďte navštívit! 
Těšíme se na Vás!

 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

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)
 V  restauraci U  Konvalinků 
v  České Skalici vystoupí 8. dubna 
britská alternativní rock pop ka-
pela Lyndon Wood. Předkapelou 
jí bude domácí punkové uskupení 
Los Candelabros. Začátek akce je 
v 19 hodin. 

Rockeři 

U Konvalinků
 Hned tři závody se vejdou do akce Ja-
roměřský kros 2016: Přebor České obce 
sokolské v  přespolním běhu, přebor 
Královéhradeckého kraje v přespolním 
běhu, závod ISCAREX CUP 2016. Kro-
sování proběhne 10. dubna a jeho orga-
nizátorem je TJ Sokol Jaroměř. 

Jaroměřský 

kros 2016

Pracovní pozice: 
 
 

Technik – konzultant 
 

Do našich řad přijmeme nového zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
zajímavé a perspektivní uplatnění, firemní 
benefity, plný pracovní úvazek, nástup možný 
ihned. 
Požadujeme: technické vzdělání (elektro 
výhodou), praxe ve výrobní společnosti, 
schopnost samostatné práce, řidičský průkaz B,  
dobré komunikační schopnosti, minimálně 
středoškolské vzdělání, právní bezúhonnost. 
 

Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

ZDARMA

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

další...

+420 606 645 123 Palackého 920

BONUS
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány koupelny, opraveny podlahové 
krytiny (dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- 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
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Rodinný dům v Otovicích, nová fasáda, střecha, udržovaná zahrada .................................... 1 100 000,- Kč

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

 Závody v Novém Městě nad Metují 
jsou tradiční a náchodské krasobruslař-
ky závodící v  soutěži Bruslička, Pohár 
ČKS A, B, se jich opět účastnily. Dařilo 
se především závodnicím nejmladším, 
které budou mít tímto závodem ukon-
čenou závodní sezónu. Justýna Rejchr-
tová vystoupila potřetí na stupně vítězů, 
když skončila na 3. místě. 
Vendula Maršíková bojovala na  MČR 
žactva v  Uherském Brodě   
 Cílem celoročního snažení je účast 
na závodech Mistrovství České repub-
liky žactva. Letos o ni usilovaly žákyně 
Karolína Habrová, Oluša Gajdošová, 

Vendula Maršíková v kategorii žákyně, 
v  kategorii žačky mladší pak soutěžila 
Kristýna Holubová a  nejmladší žač-
ky pak zastupovala Eliška Gajdošová. 
Mezi 30 závodnic se podařilo postoupit 
jen Vendule Maršíkové, která nakonec 
cestovala sama do  Uherského Brodu 
se svými trenéry Františkem Blaťákem 
a Klárou Pavlovičovou. Předvedla pěk-
ný krátký program i  solidní volnou 
jízdu. Nevyvarovala se ale chyb, které 
ji umístily ve  druhé desítce. Skončila 
na 18. místě, když zajela  šestnáctá krát-
ký program a patnáctou volnou jízdu.  
 (red)

Krasobruslařky závodily 

 Na  konci ledna proběhlo v  Galerii 
výtvarného umění v  Náchodě slav-
nostní vyhlášení výsledků soutěže 
NAŠE GALERIE. Letošní 10. ročník 
byl věnován tématu světla. Střední ško-
la propagační tvorby a polygrafi e Velké 
Poříčí byla zastoupena hned v  něko-
lika soutěžních kategoriích - kresbě, 
grafi ce, fotografi i a malbě.  V kategorii 
grafi ka obsadili všechny první příčky 
žáci 3. ročníku oboru Propagační de-
sign, kolektiv autorů z téže třídy získal 
i  zvláštní cenu poroty za  rozsáhlý cy-
klus monochromních prací inspiro-
vaných městy z našeho okolí. Vítězná 
Zuzana Kociánová vytvořila linoryt 
s  názvem Kompozice barevný svět. 
Stříbrnou příčku vybojovala Eliška 
Bednářová se svou zajímavou prací. 
 V posledních únorových dnech byla 
v prostorech broumovského infocentra 
vyhodnocena celostátní soutěž ve tvor-
bě preventivního protidrogového pla-
kátu v  rámci projektu Národní proti-
drogové centrály s  názvem Správným 
směrem, ve které obsadil reprezentační 

tým mladých grafi ků ze Střední školy 
propagační tvorby a  polygrafi e Velké 
Poříčí v kategorii středních škol všech-
na čelní místa! Vítězný plakát vytvořila 
žákyně 3. ročníku oboru Reprodukční 
grafi k Jana Havlíčková. Jako druhý nej-
lepší vyhodnotila porota plakát Rada-
na Marela. Jeho spolužačka Michaela 
Chalupníková obsadila se svým nápa-
dem 3.místo.
 Do  třetice se k  úspěšným spolužá-
kům připojila i  studentka 1. ročníku 
oboru Propagační design Adéla Šev-
číková, která zvítězila ve školním kole 
Olympiády v  českém jazyce, v  okres-
ním kole v  tvrdé konkurenci studen-
tů gymnázií obsadila velmi cenné 2. 
místo a  bude poříčskou střední školu 
reprezentovat v  krajském kole této 
olympiády. Všichni reprezentanti ško-
ly si zaslouží za  své výborné výkony 
velký dík!

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby 

a polygrafi e Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Významné úspěchy poříčských 

studentů v odborných soutěžích

Nabízíme:

• velmi výhodné platové podmínky 
• příspěvky na stravování 
• služební mobilní telefon 
• fl exibilní pracovní doba 
• práce v zavedeném kolektivu,
• práce na  nejnovějších CNC soustruzích 

a další..
Požadujeme:

• praxi programování CNC strojů
• Samostatnost
• Flexibilitu
• Schopnost vést kolektiv, spolehlivost

PŘIJME NA POZICI

Technolog výroby

V případě zájmu nás kontaktujte na: 

+ 420 724 517 278; mallatova@mastr.cz

zaměstnance s praxí programování CNC strojů.

Budou opravovat projekt  na modernizaci náchodské nemocnice
 Oprava projektové dokumentace 
do 45 kalendářních dnů a spolupráce 
s odbornou fi rmou, která bude revizi 
dozorovat. Na  tom se domluvilo ve-
dení Královéhradeckého kraje s  pro-
jektantem dokumentace, která je dů-
vodem zrušení miliardového tendru 
na  modernizaci Oblastní nemocnice 
Náchod. 
 Projektant souhlasil s  tím, že celou 
projektovou dokumentaci znovu pro-
jde a  opraví, a  to bez dalšího nároku 
na  fi nanční odměnu. Na  tuto revizi 
bude mít nyní čas 45 kalendářních dnů 
a bude pracovat pod dozorem odbor-
né fi rmy. „Nechceme celý proces pro-
tahovat déle, než je nezbytně nutné, 
proto je pro nás důležité, že se na re-
vizi začne pracovat prakticky ihned. 
V  rámci reklamačního řízení budou 

jednou týdně pořizovány písemné 
záznamy. Budeme tedy mít neustálou 
kontrolu nad průběhem oprav,“ uvedl 
hejtman Královéhradeckého kraje Lu-
bomír Franc. 
 S  takovým postupem projektová 
kancelář souhlasí a  deklarovala, že 
bude spolupracovat. „Poskytneme 
Královéhradeckému kraji veškerou 
součinnost vedoucí k opravě projekto-
vé dokumentace. Úzce spolupracuje-
me s vedením kraje a na řešení vzniklé 
situace ku prospěchu našeho zadava-
tele, kterým je Královéhradecký kraj. 
Souhlasíme se spoluprací s odbornou 
fi rmou, která provede audit námi 
zpracované dokumentace, a v souladu 
s Královehradeckým krajem zapracu-
jeme závěry vzniklé z  tohoto auditu. 
V současné době zapracováváme prv-

ní výstupy z tohoto auditu,“ doplnil Jiří 
Slánský, jednatel fi rmy JIKA-CZ, která 
je autorem projektové dokumentace. 
 Kraj zadal opravu projektové doku-
mentace poté, co byl nucen na jejím zá-
kladě zrušit miliardový tendr na mo-
dernizaci areálu Oblastní nemocnice 
Náchod. Z odborných posudků vyplý-
vá, že projektová dokumentace má ne-
dostatky a  existuje zde tak objektivní 
důvod pro zrušení celé soutěže podle 
zákona o veřejných zakázkách. Během 
lhůty pro podání nabídek obdržel kraj 
celkem 210 žádostí o  dodatečnou in-
formaci, které obsahovaly 995 dotazů. 
Z velké části se dotazy týkaly soupisu 
prací a výkazu výměr, které slouží pro 
výpočet nabídkové ceny a  jsou částí 
projektové dokumentace.  
 Martina Götzová

Dne 23. března uplynulo 20 let, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, otec a děda,

pan Vladislav Slanina z Náchoda.
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

děkujeme
manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
V březnu 2016 uplynulo 50 let, 

co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, 

paní Růžena Kvaššayová 
z České Skalice.

V dubnu uplyne 20 let od úmrtí na-
šeho milovaného tatínka a dědečka, 

pana Aloise Kvaššaye 
z České Skalice.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná syn Miloš s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 13. března 2016 by se dožila 90 let 

naše milovaná maminka a babička, 
paní Marie Machová, 

rozená Eiglová ze Starkoče.
Dne 3. března uplynulo smutných 5 let, kdy 
nás navždy opustil milovaný tatínek,

 pan Vladimír Mach 
ze Starkoče.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
Stále vzpomínají dcery Jiřina a Jitka s rodinami

 O  nové službě získávání aktuálních 
informací z  Hronova prostřednictvím 
SMS jsme vás již informovali. Jedná 
se například o informace o uzavírkách 
silničních komunikací, odstávkách do-
dávek vody či elektřiny apod. Nyní zve-
řejňujeme též návod, jak se k takovému 
SMS infoservisu dostat. Zcela jedno-
duše! Stačí registrace prostřednictvím 
webového formuláře na ofi ciální inter-
netové prezentaci města Hronova.  

SMS Infokanál

 Na ratibořickém zámku se 16. dub-
na uskuteční netradiční prohlídkový 
okruh nazvaný Příběhy zámku a zámek 
příběhů. Tento typ prohlídky je reali-
zován pouze dvakrát ročně! Prohlídka 
začíná v 16 hodin. 

Netradičně 

do Ratibořic

 V  sále Kreslírna v  broumovském 
klášteře se 28. dubna (od  18 hodin) 
uskuteční přednáška  Dialogcafé – Te-
rezínské ghetto očima dítěte. Přednáší 
pamětnice věznění v terezínském ghet-
tu paní Michaela Vidláková. 

Ghetto 

očima dítěte

STÁLE VZPOMÍNÁME
Dne 31.března 2016 uplynulo 100 let 

od narození našeho otce, dědečka
 a pradědečka,

 pana Rudolfa Prouzy z Kramolny. 
Jeho manželka , 

paní Marie Prouzová 
by letos oslavila 102.narozeniny.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera, syn s rodinou, vnoučata 

a jejich rodiny a pravnoučata.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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Strojní mechanici zabodovali.
Dne 16. 3. 2016 se v Dobrušce konala soutěž odborných dovedností obo-
ru strojní mechanik. Studentům SPŠ,SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, 
Matěji Kučerovi a Patriku Tesařovi se podařilo, v konkurenci šestnácti sou-
těžících z celé České republiky, obsadit první a šesté místo. Společně, jako 
družstvo, obsadili krásné první místo. Gratulujeme.  foto: archiv školy

 Již druhým rokem pokračuje 
úspěšná spolupráce mezi Jiráskovým 
gymnáziem v  Náchodě a  náchod-
skou fi rmou ATAS elektromotory, a.s. 
Díky ní mají naši studenti možnost se 
zdarma podívat na  veletrhy Ampér 
a  Strojírenský veletrh do  Brna nebo 
na  dny otevřených dveří různých 
technických vysokých škol.
 Ve středu 16. 3. 2016 jsme tak moh-
li vyrazit do Brna na veletrh elektro-
techniky, automatizace a  komunika-
ce Ampér. Studenti mohli na vlastní 
oči vidět „budoucnost“, tedy to, s čím 
se pravděpodobně budou v praxi se-
tkávat – zjistili, jak může fungovat 
Internet věcí (Internet of Th ings), 
dozvěděli se, co je to Průmysl 4.0, 
a také viděli, jak velký je zájem fi rem 
o technicky zdatné odborníky.
 Jan Preclík,
  Jiráskovo gymnázium Náchod

S ATASem na Ampér do Brna

Do  kin přichází fi lm „Já, Olga Hep-
narová“, který je věnován událostem 
z  roku 1973, kdy Olga Hepnarová 
najela s nákladním vozidlem na praž-
skou tramvajovou zastávku a usmrtila 
8 lidí. Za tento čin byla souzena  a po-
pravena. Plán na  vraždu žhářstvím 
měla však Olga Hepnarová možná 
již v  roce 1970 v  našem okrese, kdy 
v  obci Zábrodí u  Červeného Kos-
telce podpálila hospodářské stavení 
ve  vlastnictví její rodiny. Nikomu 
se však tehdy nic nestalo. K žhářství 
v Zábrodí se přiznala až v rámci vy-

šetřování hrůzného útoku v  Praze 
o tři roky později.  
 Ilustrační foto echo

„Já, Olga Hepnarová“

S  ohledem na  události posledních 
dnů a týdnů, které vedly až k rezig-
naci Ing. Tomáše Šuberta na  funkci 
místostarosty a  k  návrhu starosty 
Jana Birke na své odvolání, bychom 
rádi upřesnili některé okolnosti, kte-
ré doposud nebyly jasně řečeny.
1. Vedení města mělo informace 
o vysoké hladině arsenu v minerální 
vodě Ida i o rizicích z toho plynou-
cích. Přesto byl prameník uveden 
do provozu bez zařízení na odlučo-
vání arsenu. Stav trval, i  když bylo 
jasné, že se Ida odebírá a konzumuje 
ve velkém množství.
2. Vedení města zprovoznilo vrt 
IDA I  bez povolení ministerstva 
zdravotnictví, porušilo usnesení 
rady města a  ignorovalo odborný 
posudek, vypracovaný ještě před 
zprovozněním prameníku. Ten mi-
nerálku nedoporučoval bez separa-
ce arzenu ani jako vodu pitnou, ani 
jako vodu léčivou.
3. Vedení města v této kauze opa-
kovaně předkládalo radním, zastupi-
telům i veřejnosti neúplné, zavádějí-
cí a  někdy i  nepravdivé informace. 
Většinu důležitých informací zveřej-
nilo vedení města až poté, co šestice 
zastupitelů získala písemné doku-
menty z  Ministerstva zdravotnictví, 
rozhodla se je poskytnout veřejnosti 
a radnici zaslala otevřený dopis.

Oceňujeme, že z  těchto příčin vy-
vodili vrcholní představitelé města 
osobní zodpovědnost a velmi si toho 
vážíme. Jde o jediný možný způsob, 
jak v  nastalé situaci znovu získat 
důvěru občanů v  zastupitelský sbor 
města Náchoda a  jeho vedení. Po-
važujeme však za nešťastné, že jasné 
a jednoznačné důvody ani v rezigna-
ci pana místostarosty, ani v odůvod-
nění hlasování o důvěře pana staros-
ty, nezazněly.
Celý případ je nyní, zdá se, politicky 
uzavřen. Pochybení ale bylo bohužel 
tak zásadního rázu, že další kroky, ať 
již ze strany Ministerstva zdravot-
nictví, nebo některých poškozených 
stran, se nedají vyloučit. A jak tomu 
bývá často v situacích, kdy selže ve-
dení, nejvíce na  to bohužel doplatí 
ti, kdo za  to mohou nejméně. Tedy 
běžní občané, kteří doufali v  brzké 
čerpání Idy z  prameníku a  obnove-
ní lázeňské prestiže našeho města. 
V  tomto směru nás všechny čeká 
ještě hodně práce. Jsme na  ni při-
praveni a chceme jí věnovat svůj čas, 
energii i  znalosti. Ing.  Aleš Cabicar 
(TOP09), RNDr.  Věra Svatošová 
(TOP 09), Michal Kudrnáč (Nezá-
vislí a Zelení), Mgr. Jan Ježek (Nezá-
vislí a  Zelení), Mgr.  Karel Petránek 
(Východočeši), Mgr František Majer 
(Starostové a Nezávislí)

K rezignaci místostarosty Náchoda

RUBENA a. s. přijme zaměstnance na pozici:

VÝVOJOVÝ TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA
(Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji)

Nabízíme:

• zázemí stabilní společnosti
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• možnost profesního růstu
• osobní účast na atraktivním segmentu světového trhu
• spolupráci se zahraničními partnery
• nástup možný ihned 
• místo výkonu práce Náchod
• závodní stravování  
• týden dovolené navíc

Požadujeme:

• vzdělání VŠ technického směru, nejlépe strojní 
• aktivní znalost AJ nebo NJ, znalost dalšího jazyka výhodou
• řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
• uživatelskou znalost MS Offi  ce a AutoCad
• schopnost technického myšlení a interpretace
• ochotu cestovat mimo ČR
• dobré komunikační schopnosti
• schopnost týmové práce

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU:

jana.kobrova@rubena.cgs.cz, radka.balcarova@rubena.cgs.cz
tel.: 736 746 678, 491 447 202, 491 447 206

RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA 
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci DUBNU 2016

* Úterý 12. 4. v 9.00 hodin
Jiří Teper: O malé hastrmance

DS Maska Česká Skalice
Představení pro školy

Omezený počet vstupenek 
v ceně 35 Kč lze zakoupit před 

představením v pokladně 
divadla

* Středa 13. 4. v 19.00 hodin
Filharmonie Hradec Králové

Pavel Matěják - housle
Maciej Tworek - dirigent

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč

* Čtvrtek 14. 4. v 19.00 hodin
Neil Simon: Vstupte

Divadlo Na Vinohradech
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 430, 410, 390 Kč

* Neděle 17. 4. v 15.00 hodin
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Devatero pohádek aneb páté přes 

deváté
Divadlo AHA Praha

Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Čtvrtek 21. 4. v 9.00 hodin
Výchovný koncert

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 

50 Kč lze zakoupit před představe-
ním v pokladně divadla

* Neděle 24. 4. v 19.00 hodin
W. Shakespeare: 

Mnoho povyku pro nic
Divadlo V Dlouhé

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 420, 410, 390 Kč

* Čtvrtek 28. 4. v 19.00 hodin
Jakub Smolík s kapelou

Vstupné: 360, 340, 320 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491426 060, v Infor-
mačním centru a muzeu v Novém 
Městě nad Metují, tel. 491 472 119, 

v Cestovním a Informačním 
centru v Červeném Kostelci, tel. 

498 100 657, v Regionálním infor-
mačním centru v České Skalici, 
tel. 491 453 870 a v Infocentru 

Hronov, tel. 491 483 646. Vozíčkáři 
po telefonickém nahlášení na tel.: 

737 261 645 vstup zdarma.

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

Požadujeme:

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

PŘÍJME

NAVÍJEČE TRANSFORMÁTORŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

 K dispozici je dílčí statistika zimní 
údržby silnic, které spravuje Správa 
a  údržba silnic Královéhradeckého 
kraje (celkem se jedná o 3020 kilome-
trů silnic II. a III. třídy). Ze statistiky 
listopad 2015 až únor 2016 vyplývá, že 
v tomto období bylo za údržbu utrace-
no 125,6 milionů Kč. Silničáři rovněž 
spočítali, že v této časové periodě bylo 
77 posypových dní, které odčerpaly ze 
skladů rovných 10 000 tun soli. 

Statistika zimní 

údržby

 V  prostorách Základní školy 
v  Teplicích nad Metují se 7. dubna 
(od  18 hodin) uskuteční přednáška, 
která vám slovem i obrazem přiblíží 
města, která v Brazílii a Chile založi-
li kolonisté z  Broumova. Fotografi e 
Pavel Trojan, komentář Ing.  Jan Ne-
umann. Vstupné dobrovolné.

Broumovy 

v Jižní Americe

 V  městysu Nový Hrádek se 14. 
května uskuteční další ročník oblí-
beného turistického pochodu Po-
dorlickem Hrádouská vařečka (trasy 
od 8 do 15 kilometrů). První ročník 
pochodu se konal již v  roce 1983. 
A  to zvláštní jméno pochodu? Sou-
visí s  lidovou tradicí výroby vařeček 
na Novohrádecku. 

Hrádouská vařečka
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 „Nejsme prodejna zdravé výživy. 
Jsme návrat k potravinám, jaké kdysi 
byly. Jsme alternativou pro zákazníky, 
kteří při nákupu přemýšlejí a  chtě-
jí obsah nákupní tašky identifi kovat 
s okolím, ve kterém žijí.  Většina z na-
šeho sortimentu pochází z Východních 
Čech a nese hrdě pečeť poctivé a ruční 
práce. Vyzrálé maso, výrobky z ovčího 
i  kozího mléka, opravdové máslo, vý-
borné pečivo – to všechno nabízíme 
od  místních farmářů a  dodavatelů“, 
říká v  úvodu majitelka náchodské 
prodejny Mlsná Farmářka paní Lenka 
Hlaváčková a pokračuje: „Nejtěžší vů-
bec bylo přesvědčit místní farmáře, aby 
dodávali  jejich produkty do  regionu, 
kde vznikají. O farmářské produkty je 
totiž velký zájem především ve velkých 
městech Prahu nevyjímaje.“ 

DODAVATELÉ Z REGIONU
Podařilo se a  prodejna Mlsná Far-
mářka nyní nabízí široký sortiment 
výrobků z  farem Broumovska, Ná-
chodska, Orlicka  a  dalších oblastí. 
Tak například skvělé vyzrálé maso 
dodává Ekofarma Rampuše z  Or-
lických hor, trutnovská Ekofarma 
Anguso či fi rma Fit a Fér z Českého 
Meziříčí. Zakousnout k  masu může-
te hned deštenský, kvíčerovský či ra-
dešovský chléb. O  dodávku ovčího, 
kravského či kozího mléka  a výrobků 
z něho se stará M&M Ovčí Bio farma 
ze Šonova u  Broumova, ekofarma 
MP Rampuše, ekofarma Kozoovčí 
vyhlídka a  další. Uzeniny pocházejí 
například ze studnického uzenářství 
Vacek, ekofarmy Bošina Vernéřovice, 
Kazda Úpice a  dalších. Slepičí vejce 

z volného venkovního chovu do pro-
dejny Mlsná Farmářka dodává Honza 
Školník z Teplic nad Metují. A  takto 
bychom mohli pokračovat dalším vý-
čtem. Za každým produktem je kon-
krétní jméno, konkrétní odpovědnost 
za kvalitu. Potraviny do prodejny ne-
putují přes půlku světa, ale vznikají 
třeba jen několik kilometrů daleko. 
Jejich kvalita je ryzí a poctivá. Chut-
nají jinak, protože vznikají jinak.

POTRAVINY S ADRESOU PŮVODU 
Běžně lidé kupují čerstvé maso, ale ho-
vězí musí být vyzrále.  Domácí vejce 
jsou  jiná, než ta z obřích velkochovů.  
Mléčné výrobky z  plnotučného sel-
ského mléka vás ohromí plnou chutí. 
„Je to jiný svět kvality, na  který jsme 
při honbě za kvantitou už skoro zapo-
mněli. Přitom takto kvalitní potraviny 
a produkty s adresou původu jsou jen 
o něco málo dražší, než ty anonymní, 
kterými lidé pod vlivem reklamy plní 
až po okraj obří nákupní koše v mar-
ketech“, zdůrazňuje paní Hlaváčková. 
Prodejna Mlsná Farmářka prosazuje 
i  ekologický přístup pro nakládání 
s  obaly potravin. Prodává zboží zá-
sadně do rozložitelných obalů, nejlépe 
však přímo do  klasických nákupních 
tašek a obalů, které si zákazník přine-
se. Z tohoto důvodu prodavají tvaroh, 
máslo či sýry na váhu. 

PRODEJNA I OBČERSTVENÍ
Produkty v prodejně  nejsou jen ve for-
mě polotovarů pro přípravu poctivé 
snídaně, kvalitního oběda či lahodné 
večeře. Můžete je hned ochutnat pro-
střednictvím zde nabízeného rychlého 
občerstvení. V  nabídce je každý den 
domácí polévka bez glutamátů a ochu-
covadel, obložené bagety s  pravým 
máslem či dva druhy salátů s domácím 

zálivkou z  panenských 
olejů a  kvalitních octů 
či citrónů. Často ve  ve-
getariánské, veganské či 
bezlepkové kvalitě. Sorti-
ment produktů v prodej-
ně Mlsná Farmářka je opravdu široký, 
na doplnění snad jen konstatujme, že 
obsahuje i kvalitní džemy a marmelá-
dy, za  studena lisované stáčené oleje 
včetně vynikajícího dýňového, osvě-
žující přírodní limonády, které jinde 
nekoupíte, sušené šunky, zeleninu, těs-
toviny atd.  „A máme tady i opravdové 
šperky mezi farmářskými produkty. 
Například marmeládu z  Vernéřovic, 
za  kterou získala její autorka Lenka 
Wimmerová druhé místo na Mistrov-
ství světa ve vaření marmelád ve Velké 
Británii.“, podotýká s úsměvem Lenka 
Hlaváčková. Ptáte se, jaká je fi lozofi e 
farmářských produktů?  Hovězí zrají-

cí po porážce 3 týdny, než se dostane 
na váš stůl, vejce, které snášejí slepice 
krmené opravdovým zrním, a pasené 
na trávě, růžové maso z kuřat starých 
70 dní, kostka žluťoučkého másla 
na  váhu…Lepší, než si o  tom číst, je 
přijít si nakoupit a  ochutnat. Jste sr-
dečně zváni!
 (echo – pi, foto archiv)

Podejna Mlsná Farmářka, Kame-
nice 118, Náchod, otevřeno: po- pá: 
7.30 hod. – 17.30 hod., so: 7.30 – 
11.30 hod.. Výčet dodavatelů a další 
informace získáte i na Facebooku či 
webu www.mlsnafarmarka.cz  

Pro poctivou snídani, kvalitní oběd i lahodnou večeři

Chcete si připomenout (nebo poprvé ochutnat) jakou chuť má tradiční 
chléb připravovaný  jen z mouky, vody, soli, kmínu a kvásku bez droždí? 
Potom přijďte nakoupit do Mlsné Farmářky!

Prodejnu s  občerstvením Mlsná Farmářka najdete na  počátku Kamenice 
v Náchodě (ve směru od BUS nádraží) naproti „Itálii“
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ka 
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775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

výroba • montáž  • servis

GRATULACE
Dne 7.dubna 2016 oslaví významné životní jubileum 

paní Marie Jungová z Bělovse.
Hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let přeje dcera s rodinou 

BLAHOPŘEJEME
Dne 27. března 2016 oslavil  své 70.narozeniny 

pan Jaroslav  Cepr z Olešnice.
Do dalších let vše nejlepší přejí manželka, 
dcery s rodinami a vnoučata s rodinami.

Hledají domov

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

FUNY - asi rok a půl stará fenečka, 
která žila na  řetězu v  nevhodných 
podmínkách. Funy je hodná a  milá 
a všem v útulku zvedla náladu. Bohu-
žel Funy je hluchá, ale to ji nijak ne-
brání dělat lumpárny, jenom na pro-
cházky musí na vodítku.
Hledáme jí milující domov, kde ji 
budou rozmazlovat a hlavně mít rádi. 

ROBIN - asi 3 roky starý pejsek. Je 
to sympaťák s velkým srdcem, kte-
rý se bohužel vrátil z adopce. I přes 
velkou snahu páníčků se ukáza-
lo, že Robin je žárlivý a měl by jít 
do  rodiny, kde není jiný pejsek, 
takže jen jako jedináček. Jinak je 
moc hodný a milý, učenlivý a sna-
živý. Robin je očkovaný a čipovaný.

EDA - asi 3letý pejsek, který 
žil ve  špatných podmínkách. Je 
trochu bázlivý, ale jen co se roz-
kouká, tak je v pohodě. Je hodný 
a milý. 
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Smiřických 1280, Náchod
Rezervace na tel. čísle: 775 703 440

VÍR

POSPÍCHAL S.R.O. 

pobočka NÁCHOD Kladská 69 
přijme na pozici

prodavač 

- obchodní  zástupce 

Požadujeme

znalost stavebních materiálů
řidičské oprávnění  B

komunikační schopnosti
základní znalost na PC

kontakt: 

777 850473
nachod@pospichal-strechy.cz

POSPÍCHAL S.R.O.

Jarní 22, 

460 01 Jablonec nad Nisou

Tradiční průvod Náchodem vynesl na  Smrtelnou neděli 13.března Zimu 
z města. Rozloučení se Zimou proběhlo na lávce u Benziny. Akci pořádalo 
Středisko volného času Déčko.   Foto Josef PEPA Voltr

PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 348,-
Pneu již od 699,-

Kupte si pneumatiky GT Radial a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

PNEUGARANCE

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–16.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

 V  Náchodě probíhají od  1. 
do  6. dubna Španělské dny. Pestrá 
mozaika akcí pro širokou veřej-
nost prezentuje zajímavosti nejen 
Španělska, ale i  dalších španělsky 
mluvících zemí na  americkém 
kontinentě. Program akcí získáte 
na www.hispana.webnode.cz 

Španělské dny 

Ambiciozní skupina nadějných studen-
tů ze střední soukromé školy cestovního 
ruchu ACADEMIA MERCURII v Ná-
chodě se zapojila do soutěže o nejlepší 
studentskou společnost roku v  rámci 
mezinárodního projektu Junior Achie-
vement. Tým Viam Vestram si chce 
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je vést 
společnost od  jejího založení až po  li-
kvidaci. Mládež s velkým snem a zod-

povědným přístupem k  budoucnosti 
přichází na trh s Cupkinem, ekologicky 
řešeným kelímkem na vlhčené ubrousky 
do auta pro jakékoliv použití. Studenti si 
stanovili jeden cíl - úspěšně podnikat 
s vlastním výrobkem v tržním prostředí. 
Již čtrnáctého dubna se utkají v prvním 
kole i s ostatními fi rmami v obchodním 
centru Galerie Harfa v Praze.
 Studenti 3. B

Nová studentská fi rma v Náchodě? 

Andrea Bezděková ve fi nále České MISS 2016
 Dnes bych vás nechtěl  oslovit  
s tím, že Náchod a Náchodsko jsou 
krásná místa, kde se daří realizovat 
spousta dobrých věcí a  zajímavých 
projektů. Když totiž potkám i  toho 

největšího škarohlída a  skeptika, 
který na všechno kolem nadává, na-
konec se přeci jen shodneme, že my 
Češi zase nemůžeme být tak špatní, 
když vaříme dobré pivo a máme tak 
krásné ŽENY!  Klidně bych si troufl 
naformulovat o této pravdě usnese-
ní parlamentní i  radniční, ale bylo 
by to zbytečné, protože je to prostě 
fakt. A příznivci pěnivého moku jis-
tě prominou, že teď mluvím o kráse 
českých žen a  dívek. Jedna z  nich, 
Náchoďačka  Andrea Bezděková se 
objeví jako finalistka soutěže Česká 
MISS 2016 na  televizních obrazov-
kách 2. dubna. Jak jsem se dozvěděl, 
součástí České MISS 2016 je i  hla-
sování formou SMS či na  webové 
prezentaci soutěže. Andreu Bezdě-
kovou  při finálovém večeru podpo-
řím alespoň touto formou a budu jí 
držet palce. My Češi – a  Náchoďa-
né určitě nemůžeme být tak špatní, 
když máme tak krásné ženy  a dív-
ky! S  úsměvem Jan Birke, starosta 
Náchoda  a poslanec PS PČR

PODPOŘTE NAŠI 

„MISSKU“ Z NÁCHODSKA

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

(foto: setkání Jana Birke a Andrey Bezděkové v obřadní síni náchodské radnice)

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 

půjčit peníze?

Nabízíme: Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotékyNebankovní hypotéky

- Oproti zástavě nemovitosti- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů - Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrůa nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč- Až do 3mil. Kč

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

* Pracující pár hledá dlouhodo-
bý pronájem bytu o  velikosti 3+1 
nebo 3+kk v  centru Náchoda. Nej-
lépe po  rekonstrukci.K nastěhování 
po  dohodě.Prosím nabídněte. Tel. č. 
722 785 401
* Pronajmu byt 1 kk v Jaroměři. Volný 
1. 4. 2016. Nájem 3500 + inkaso 1500. 
Kauce po dohodě. TEL.: 604 250 202
* Pronajmu garsonku 1+kk Nové 
Město n.M., 4P-výtah, cena doho-
dou. Tel.608 223 669
* PRONAJMU zrekonstruovanou 
garsonku v  Červeném Kostelci - 
Olešnici, nová kuchyň, plastová 
okna. Nájemné předem má přednost. 
Tel. 776 223 133, e-mail: jeff @wo.cz.
* PRONAJMU BYT 2+KK 
VE  STÁRKOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. 
Byt 43 m2 je po celkové rekonstruk-
ci,cena 3.800 + inkaso(1.800). Kau-
ce nutná. Tel. 602 133  173, Email: 
renestarkov@seznam.cz
* DLOUHODOBĚ PRONAJMU 
1+1 v přízemí RD v Náchodě Ryša-
vého ul. (30m2), 4000,- vč energií+-
kauce. TEL.: 777 621 991
* PRONAJMU BYT 1+KK V ČERVE-
NÉM KOSTELCI NA  VĚTRNÍKU. 
Byt i dům je po celkové rekonstrukci. 
Vhodné pro jednoho cena 4.800,-včet-
ně služeb,kauce nutná.Tel.602 133 173 
Email: renestarkov@seznam.cz
* Pronajmeme dlouhodobě byt v Ná-
chodě, 1+1 44 m2, balkon + výtah 
v 6. poschodí, ulice Zelená u nemoc-
nice. Výhled do přírody, volný ihned. 
Cena nájmu včetně energií 6.000,- + 
6000 Kč kauce. Tel. 776 242 682
* Pronajmu byt v  Náchodě - Plho-
vě.1+1. Cena vč. energií 5500,-Kč. 
Kauce ve  výši jednoho nájmu. Tel. 
775 170 418
* Prodám byt 3+1 v  OV v  Nácho-
dě na  Pražské ulici, výměra bytu 
64 m2 + balkon 8 m2. Nízké nákla-
dy na  bydlení. Volat po  16.hodině 
na 604 178 658 RK NEVOLAT!
* Pronajmeme malou garzonku (22 
m2) v  rekonstruovaném domě u ná-
městí 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 Bělov-
si. Cena 4.500 + 2000 záloha na ener-
gie. Tel. 777 737 127
* 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 pracovní dny 9-16 hod.
* Sháním ke  koupi byt 2+1, 3+1 
v Náchodě. Možno i  rodinný dům. 
Tel. 739 965 494
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 71 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a WC. Výmě-
ra bytu 37 m2. Tel. 774 311 404 , RK 
nevolat. Cena: 690 000,- Kč

* Pronajmu 2 prodejny v Hronově, 
Jiráskově ul.196. TEL.:732 177  304, 
777 347 577
* Pronajmu 2 prodejny v  Jiráskově 
ulici 196, Hronov. Tel. 732 177 304, 
777 347 577

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

* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40 m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám kamna stáložárná a spo-
rák na PB r.v. 1947 - velmi zacho-
valí veteráni, měď. kotel průměr 
80 cm nový, pocínovaný, šití stroj 
LADA, cirkulárku s nedokončeným 
protahováním, litinová kamna dě-
deček průměr 25 cm, plotna na H3, 
H4, zánovní hnědý pánský kožený 
kabát vel. 54-56. Cena dohodou. 
TEL.:731 247 070
* Prodám šamotové cihly - cca 
240 ks, nepoužité! (důvod stěhová-
ní). Cena 30,-Kč/ks. Tel. 723 821 175
* Prodám satelitní komplet pro pří-
jem ruských kanálů NTV+. Cena 10 
tis.Kč. TEL.: 702 388 389
* 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
* Prodám dvoukřídlové ocelové 
dveře prosklené, olištované hliní-
kem. Rozměr 208 x 170 cm. Velmi 
dobrý stav. Cena 500,-Kč. TEL.: 
608 426 887
* Prodám palivové dříví - syro-
vé (olše).Černčice a okolí. TEL.: 
776 327 208
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, bram-
bory - pěstované bez herbicidů, 
pesticidů a umělých hnojiv 10 Kč/kg, 
Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám HAKI lešení včetně pří-
slušenství a traverzu I24 délka 5 m. 
TEL.: 777 23 21 22
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.: 777 690 390

* Koupím LEVNĚ trubkové a HAKI 
lešení. TEL.:776 327 208
* Koupím garáž v  Náchodě na  Pl-
hově u  koupaliště nebo Příkopech. 
TEL.: 604 437 128
* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a příslušenství - objektivy, vyba-
vení černé komory, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké materiály. Ho-
dinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451

* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 53 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat.Cena: 
990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v Novém Městě nad 
Metují v  Havlíčkově ulici. Po  re-
konstrukci - plastová okna, ústřední 
vytápění, nové rozvody el., nová kou-
pelna. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě v Kladské uli-
ci. 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 - plas-
tová okna, ústřední vytápění, nová 
koupelna, nová kuchyň. Výměra bytu 
32 m2. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 4 500,- Kč/měs.+ sl.
* 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. Dě-
kuji 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

* Prodáme družstevní byt 1+1 v Ja-
roměři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, 
celková výměra 31,88 m2. Cena Kč 
450 tisíc. Kontakt: 733 131 189.

* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH 
BYTŮ V  NÁCHODĚ. Nabízíme 
k  prodeji nadstandardní družstev-
ní byty v  Náchodě v  nízkoenerge-
tickém bytovém 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
* 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

* Sháním na  Náchodsku domek 
nebo byt 3 + 1, možno též trvale oby-
vatelnou chalupu. Tel.: 608 245 634
* Vyměním RD 4+kk v České Ska-
lici( vhodný pro rybáře - na  poz.
jezírko) za  menší RD 2+1 v  No-
vém Městě n.M. s  doplatkem. TEL.: 
728 118 644 RK NEVOLAT!
* Prodám zděnou garáž v  lomu 
u  Radešova v  Polici nad Metují. Je 
po  rekonstrukci střechy a  žlabu. 
Elektřina zavedena 220 V, možnost 
připojení na  380 V. Cena dohodou. 
Tel. 606 524 238
* Pronajmu garáž v  centru Ná-
choda u  viaduktu Bílá růže. TEL.: 
776 716 987
* 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

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY * KOUPÍM starý nábytek, skří-
ně, truhly atd... půdní veteš, 
hračky, obrazy, porcelán, vše sta-
ré. V případě zájmu vyklidím Vaši 
nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek do r. 1970. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

 * Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré časo-
pisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.: 777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízím spoluúčast na  in-
vestici s  ročním zhodnocením 
100%. Spoluúčast od 5000 EUR. 
email.: hnet@seznam.cz, tel: 
602 160 222

* Hledám pečlivou paní na  úklid 
domácnosti,včetně žehlení. 1x týd-
ně/7hod.Tel.: 604 379 669
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemo-
vitost, chalupu, dům, byt, garáž, 
kůlnu, sklep ,hospodářské stave-
ní atd. Nemovitost tím připravíme 
kompletně k  prodeji či rekonstruk-
ci.Individuální přístup ke  každému 
zákazníkovi vždy až na  místě Tel.: 
777 200 126
* Sběratel koupí i  neúplnou sbír-
ku známek Československa, ČR 
nebo Rakouska. Případně i  ce-
lou filatelistickou pozůstalost. Tel. 
604 452 789
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 
20 tis.Kč měsíčně. TEL.:777 803 359
* Výměna autogenu (kyslík, acety-
len). TEL.:777 590 755
* Provádím pravidelný i  jednorá-
zový úklid bytů, domků a  chalup. 
Dále uklidím po malování a rekon-
strukci a  stavbě domů i bytů, praní 
koberců a  čištění sedacích souprav. 
TEL.: 737 564 496

* Prodám ŠKODA Felicie combi, 
tažné zařízení, platná STK, EKO daň 
nezaplacena. Cena 20 tis.Kč TEL.: 
606 745 986

* ČIVAVA - štěňátka na  mazlí-
ka i  do  chovu. Jsou očkov., odčerv. 
a  čipovaná. TEL.: 603  206  743, 
491 426 680

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI 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

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
SS

Stěhování a přeprava 
nákladů po celé ČR 

i zahraničí 
více info na tel. 775 047 538

Pro naše klienty hledáme nad-
standardní RD nebo chalupu 
po  rekonstrukci v  okolí Nácho-
da do 25km. 
Tel. 739 486 403

 www.re-max.cz

Chcete rozšířit své 

podnikání do Polska? 

Jazyk je cesta k zákazníkům. 
Naučte se polský jazyk a poznejte 

polské zvyky a kulturu.

Rodilá mluvčí a profesionální lek-
tor polštiny s dlouholetou praxí 

nabízí kurzy pro fi rmy a podnika-
tele.

Mgr. Dorota Budařová 

Tel.604 281 812

www.vyuka-polstiny.cz

RŮZNÉ
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Borsovo 
energetické
okénko 122.

(pi)

Vážení a milí čtenáři mého okénka,
Novela energetického zákona účin-
ná od 1.1.2016 defi nuje nově pro Vás 
jako spotřebitele možnosti odstou-
pení a výpovědi od smluv s dodava-
telem energií .
Par.11a odst. 2 nám říká, že je-li 
smlouva uzavřena distančním způ-
sobem / korespondenčně, elektro-
nicky, telefonicky / nebo je uzavřena 
mimo obchodní prostory dodavate-
le ,může zákazník / spotřebitel – fyz. 
osoba s datem narození – lidově „ob-
čan“ / odstoupit od smlouvy 14 dní 
od  jejího uzavření / toto platí i pro 
dodatky ke stávajícím smlouvám /
Par. 11a odst.3 nám říká, že je-li 
smlouva uzavřena distančním způ-
sobem / korespondenčně, elektro-
nicky, telefonicky /nebo je uzavřena 
mimo obchodní prostory dodava-
tele, může zákazník / spotřebitel – 
fyz. osoba s datem narození – lido-
vě „občan“ / vypovědět smlouvu 
ve lhůtě nejdéle do 15 dnů ode dne 
zahájení dodávky. Výpověď začíná 
běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po doručení výpovědi doda-
vateli. Toto ustanovení se nevztahuje 
na dodatky ke stávajícím smlouvám.
Pokud si nejste jisti, jak , co a  kdy 
udělat, pokud budete chtít poradit, 

stavte se u  nás na  pobočkách, kde 
Vám vyškolený personál rád pora-
dí…

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., Tyr-
šova 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.fi 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 

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

 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
Místo pro vaše podnikání

• 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

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy

Pronajímáme:JEØÁBY

Procházka   Náchod
PLOŠINY

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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, 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 

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

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.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi 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” 

 Po prokázání výskytu rysa ostrovi-
da i vlka obecného se v náchodském 
okrese objevil další zajímavý živo-
čišný druh. Je jím lenochod tříprstý 
(Bradypus tridactylus), stromový sa-
vec, jehož původní domovinou je Již-
ní Amerika. Paradoxně prvním, kdo 
1. dubna 2016 lenochoda na Náchod-
sku pozoroval, byla hlídka dopravní 
policie, která prováděla u obce Velké 
Petrovice měření rychlosti. Dejme ale 
slovo praporčíkovi J.T ze zmiňované 
dopravní patroly: Právě jsme s kole-
gou měřili rychlost , když  nám začal 

náš zánovní radar doslova kolabovat, 
problikávat a  jiskřit. Původně jsme 
mysleli, že se přehřála nějaká ta elek-
tronka v  mašině, ale důvod byl jiný. 
Přístroj totiž zaměřil neznámé malé 
zvíře, které velmi, velmi pomalu pře-
cházelo silnici.   A pohyb tohoto tvo-
ra byl tak pomalý, že způsobil doslo-
va kolaps naší techniky, která nebyla 
na sledování takto pomalých objektů 
vyrobena. A  tak jsme čekali a  čekali 
až zvíře přejde komunikaci. Nepo-
mohly ani výzvy: Jménem zákona 
nezastavujte a zrychlete, brzdíte pro-
voz! Počítač, který byl na radar připo-
jen, nám poněkud šibalsky sdělil, že 

sledovaný objekt je pravděpodobně  
lokomobila Uhlák z  roku 1887“, ko-
mentuje za  neustálého zívání první 
observaci lenochoda v našem okrese 
pan praporčík.  Jak se k  nám leno-
chod dostal? S  největší pravděpo-
dobností se jedná o přirozený proces. 
Překvapivé? Dejme nyní slovo profe-
soru Wetlingovi z  Harvardského in-
stitutu pro Výzkum životní rychlosti 
ISL (Institute of speed of life). „Příro-
da prostě zaceluje trhliny, které přiná-
ší na naší planetu člověk. Všechno se 
neustále zrychluje. Jezdíme stovkou 
za  hodinu, létáme už skoro tisícov-
kou kilometrů za hodinu, data přená-
šíme rychlostí světla. A tak se příro-
da rozhodla, že proti tomuto trendu 
iniciovanému člověkem něco udělá.   
Podle našich informací se 1. dubna 
2015 v  pralesích Francouzské Guya-
ny a Brazílie dávají na pochod tisíce 
lenochodů. Zdá se, že právě lenochod 
je nositelem tzv. slow genu (pomalé-
ho genu – pozn. redakce), po kterém 
pátrala řada vědeckých týmů. A prá-
vě nyní prozřetelná Příroda tento gen 
aktivovala a  přinutila tak lenochody 
dát se na  dlouhou cestu po  planetě. 
Pod pláštíkem tmy se lenochodi v ji-
hoamerických přístavech dostávají 
do  lodních kontejnerů  i  zavazadlo-
vých prostor letadel, kde se s oblibou 
maskují za sbírku vycpanin  pro pří-
rodovědecká muzea. A  symbolicky 
po roce, 1. dubna 2016, se lenochod 
tříprstý jako posel pomalosti a  me-
mento před stále se zrychlujícím tem-
pem planety objevuje i u vás na Ná-
chodsku“, uzavírá profesor Wetling. 
A máme se lenochoda bát, pane pro-
fesore? „Určitě ne. Ostatně, většina 
lidí žije stejně tak rychle a hekticky, že 
ho ani nezpozoruje. A tak jim unikne 
nejen zlaté prasátko na  Vánoce, ale 
i lenochod na 1. dubna“, smutně kon-
statuje profesor Wetling.  (foto via 
net)

Lenochod tříprstý se objevil na Náchodsku

Lenochod tříprstý ve  své původní 
domovině - jihoamerickém pralese



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

J
O
H
A
N
A

In
st

ag
ra

m
: J

oh
an

ka
aa

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 ervený Kostelec

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, …

REFERENT NÁKUPU 

Saviotechnics s.r.o. 
Červený Kostelec, Lhota 261

Co u nás budete dělat?:
• přímá spolupráce s  manažerem nákupu, 

spolupráce s výrobou a vývojovým oddě-
lením

• zadávání veřejných zakázek a  provádění 
strategických nákupních aktivit jako je 
lokalizace komponentů a nové projekty

• nutná alespoň minimální zkušenost s vý-
běrem vhodných dodavatelů, jakož i zna-
lost základních kritérií pro hodnocení no-
vých potenciálních dodavatelů v souladu 
s cíli fi rmy

• řízení nákladů a sledování vývoje na trhu, 
zpracování získaných dat 

• každodenní kontakt s  dodavateli v  ČR 
a v zahraničí, hlavně v Itálii

• vyřizování poptávek a nabídek
• vystavování objednávek v ERP systému
• správa kmenových dat v ERP systému
• zajišťování potřebné dokumentace
 
Požadujeme:
• SŠ technického zaměření
• pracovní zkušenosti v textilním nebo au-

tomobilovém průmyslu výhodou 
• znalost anglického jazyka nutná, italský 

jazyk výhodou
• min. 3 roky praxe
• zájem o novinky a trendy v oboru
• výborná znalost MS Offi  ce
• velmi dobré komunikační dovednosti
• příjemné a  profesionální vystupování, 

pečlivost a samostatnost
• pracovní nasazení a  chuť se učit novým 

věcem
• ŘP sk. B - aktivní řidič
 
Nabízíme:
• zajímavou práci v rámci mezinárodní spo-

lečnosti
• dlouhodobý rozvoj a vzdělávací programy
• dovolená navíc
• výhodné platové ohodnocení

Tel.: 499 451 614

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Hotel ElkoH t l ElkHotel ElkoHotel Elko v Náchodě
*Polední menu i v sobotu*

*Pátek – Sobota pivní speciály*
*7.4.-9.4. točíme Primátor nefi ltrovaná 11°*

*www.hotelelko.cz*
* www.facebook.com/hotelelko.cz *

VOLEJTE TEL: 608 824 331www.gatenachod.cz

   

* 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

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

RD v atraktivní lokalitě N. Města n/M

Dům se dvěma byty 
4+kk ve velmi klidné 
části,  plast.okna, vel. 
terasa, balkon, garáže 
pro 3 auta,  slunná za-
hrada, skleník...

180599 cena: 3.290.000,-Kč

Velký RD 5+1 s garáží, Horní Kostelec

RD po rekonstr.,nové 
el., vod., kan. rozvo-
dy nová koupelna, 
plast. okna, možnost 
vestavby, poz. 2.100 
m2, klidné místo

180634 cena: 2.550.000,- Kč

Byt 1+1, Nové Město nad Metují - Malecí

Udržovaný byt (35 
m2) v 1.NP- Nově 
oblož. koupelna, 
nízké provoz. nákla-
dy...  
 

180646 cena: 750.000,-Kč

RD 5+kk v klidné lokalitě Velkého Pořící

RD se dvěmi NP, část. 
podsklep., samost. 
garáž, poz. 605 m2. 
V 1NP bezbarierovy 
vstup. Vytápení - ústř. 
plynové. 

180645 cena: 1.590.000,-Kč

Pozemek pro výst. RD v centru N.Města n/M

Slunný poz. cca 500 
m2, klidná lok. měs-
ta-u lesa, výhled na 
krajinu, inž. sítě na 
hranici, možnost 
přikoupení většího 
poz...
180651 cena dohodou

Luxusní dům u Rozkoše, Lhota u N.M.n/Metují

Nadst. zatepl. RD 
s poz. 371 m2, 30 m 
od Roskoše. Okrasná 
zahrada s jezírkem, 
domek s vířivkou, 
přístř. pro auto...

180650 cena info v RK

> V 1.kole play off  letošního ročníku 
Východočeské ligy v basketbale soutě-
že mužů se náchodští utkali s týmem 
Jiskra Hořice. V prvním zápase na pa-
lubovce soupeře sehráli hosté dobrou 
partii a zvítězili 105:72 a o den později 
v hale na stavebce v odvetě ještě přidali 
a soupeře rozdrtili 104:54. V další kole 
se Náchoďáci utkají s týmem z Nové 
Paky, který je asi největší favorit na cel-
kový titul soutěže. Za tento tým hrají 
borci, kteří hráli extraligu i II. ligu, tak 
přijďte na stavebku v sobotu 9.4.2016 
od 18h podpořit domáci borce.                                                                             
předseda oddílu – PROUZA PAVEL

Přijďte nás podpořit

 Autor scénáře známého fi lmu "Musí-
me si pomáhat" Petr Jarchovský zpraco-
val text do divadelní podoby speciálně 
pro divadlo Na Jezerce a režie se ujal 
spoluautor textu Jan Hřebejk. Děj tra-
gické komedie z období druhé světové 
války se v mnohém liší od fi lmové po-
doby oceněné pěti českými lvy a nomi-

nací na Oscara a je plný překvapení. 
 Představení se bude hrát v Červe-
ném Kostelci 9. dubna v 19:30 hodin 
a v hlavních rolích uvidíte Jiřího Ma-
cháčka, Miroslava Vladyku nebo Lenku 
Vlasákovou.  Prodej vstupenek pro-
bíhá v IC Červený Kostelec nebo na 
www.123vstupenky.cz

Poslední volné vstupenky
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