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duben 1472 - slezská posádka 

vypuzena z broumovského kláštera

Na  základě soudního rozhodnu-
tí připadl objekt bývalé sodovkárny 
ve  Zbečníku (Hronov) Ministerstvu 
� nancí ČR. Objekt bude v ministerské 
správě do  doby případného prodeje. 
Připomeňme, že objekt sodovkárny má 
kořeny již v roce 1923, kdy zde začaly 
fungovat vinné sklepy � rmy Oldřich 
Žid. V roce 1948 byla � rma znárodně-
na, později byly provozy využity pro již 
zmíněnou sodovkárnu. V roce 1994 byl 
objekt v restituci vrácen, v roce 2004 se 
dostává poslední zde působící společ-
nost  do likvidačního řízení.  

„Ministerstvo 
má sodovkárnu“

Nástup teplého období roku přivítala náchodská Základní škola Plhov tradič-
ní jarní výstavou. Název výstavy byl "Pojďte s námi do pohádky"  a umístěna 
byla ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě. Práce dětí budily zasloužený 
zájem - a to nejen ze strany  dospělých při vernisáži, ale i u samotných malých 
návštěvníků. foto echo 

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

Akční nabídky všech bank na jednom místě
Veškerou dokumentaci vyřídíme za vás
Řešíme i lehké nesrovnalosti v registrech
Všechny naše služby jsou ZDARMA
platí nás jednotlivé banky za přípravu hypotéky

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

Snížíme vaše náklady 
na vyřízení hypotéky

další...

+420 606 645 123
Tomáš Šubert

Palackého 920 
547 01 Náchod

Pojištění domácnosti na 1 rok zdarma

BONUS
ke každé hypotéce, nebo refinancování

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 

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.)

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

 Senior klub v Náchodě, Harmonie 
2, Rybářská 1819, zve ve čtvrtek 5. 5. 
od 14 hod. na besídku dětí ze ZŠ Babí 
pod vedením p. učitelky Čejchanové. 
Besídku si děti připravily ke svátku 
matek.

Besídka 
v senior klubu  

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

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

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

Potřebujete
půjčit peníze?

Tel. 774 061 137, 777 061 131

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

tel.: 491 422 516
www.bucur.cz

VELKÝ
VÝPRODEJ
NÁBYTKU Z EXPOZICE NÁCHOD 
SLEVY

20-70%
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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

 O  půlnoci z  29.4. na  30.4. končí 
hlasování v rámci projektu ČSOB Po-
máháme regionům.  Projekt se týká 
i možné záchrany nástropních maleb 
v kostele Všech Svatých v Heřmánko-
vicích (jedná se o  hodnotnou fresku 
z roku  1736). Jak byl nakonec projekt 
úspěšný ve  vztahu ke  kostelu v  Heř-
mánkovicích, vás samozřejmě bu-
deme  informovat  v  příštím vydání 
novin ECHO. 

Hlasování 
pro fresku

V  České Skalici bude proveden zá-
chranný archeologický průzkum 
na základě dohody o státní památko-
vé péči mezi městem Česká Skalice 
a  Regionálním muzeem v  Náchodě. 
Aktivity archeologů se budou týkat 
stavebních prací při tamní akci „Vý-
stavba chodníku – Trasa D“. 

Archeologové 
ve Skalici

 Infocentrum Broumovska zveřejnilo 
statistiky návštěvnosti za první tři měsí-
ce roku 2016. Vyplývá z nich, že do in-
focentra za měsíce leden, únor a březen 
zavítalo 2453 domácích obyvatel, 300 
tuzemských a 93 zahraničních turistů. 

Statistika
 návštěvnosti

   V Městském muzeu v  Jaroměři se 
19. května uskuteční přednáška Olgy 
Mertlíkové s  názvem“Již nabíjejí ka-
nóny, již nakusují patrony“.  Tématem 
přednášky jsou události roku 1866 
v Jaroměři a Josefově.  

Přednáška
v muzeu

Jarní chovatelská výstava je již vžitou 
tradicí – nejinak tomu bude i letos  - 
náchodští chovatelé připravují pro 
své příznivce a širokou veřejnost jar-
ní okresní výstavu drobného zvířec-
tva. Bude se konat v areálu U Cihelny 
ve  Starém Městě  o  víkendu   7.a 8. 
května.
Součástí programu výstavy bude 
okresní soutěž chovatelů králíků 
– letos již 51.ročník, konaný jako 
memoriál Karla Popka o  putovní 
pohár. Návštěvníci uvidí další dru-
hy zvířat– drůbež, holuby- tentokrát 
i poštovní holuby, morčata a ostatní 
drobné hlodavce. Nebude chybět ani 

prodejní expozice exotického ptactva 
a ukázka chovu koz a ovcí. 
Významnou součástí  výstavy bude 
v  neděli 8. 5. přehlídka společen-
ských plemen psů - "Náchodské psí 
korzo", spojená s ukázkou psího par-
kuru – agility. Přihlášky a  zápis psů 
v neděli od 8:30 hodin.  Občerstvení 
pro diváky bude zajištěno, na výsta-
vě si budou moci zakoupit chovná 
zvířata, kuřice, chovatelské potřeby, 
květiny a sadbu, děti se mohou projet 
na poníkovi,.. 
Přijďte posoudit práci náchodských 
chovatelů a svou přítomností podpo-
řit jejich činnost  (sch)

KVĚTNOVÁ
VÝSTAVA CHOVATELŮ 

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2016 uplynulo pět smutných roků, kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček,

 pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku

Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, vnoučata Dita, 
Karel Kateřina, Romana a pravnoučata Melánie, Terezka a Adámek

TICHÁ VZPOMÍNKA
Z očí jsi sešel, ale v našich srdcích žiješ dále.

Dne 29. dubna 2016 uplynul jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustil 

pan Vladislav Novotný z Provodova.

S láskou vzpomínají manželka, 
syn a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 28.4.2016 uplynul 1 smutný rok,

 kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček, 

pan Miroslav Králíček 
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná manželka, syn Petr s Irenou a vnučka Petra

VZPOMÍNKA
Dne 20. dubna uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,  

pan Jiří Chráska ze Šonova.

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

Manželka Eva a děti Iveta, Eva a Jiří s rodinami

STÁLE VZPOMÍNAJÍ
Dne 28.4.2016 uplynulo 100 let od narození na-

šeho otce, dědečka a pradědečka, 
pana Jana Dostála z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají synové Alexander a Jan s man-
želkami, vnoučata a jejich rodiny a pravnoučata

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

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci KVĚTNU 2016

* Středa 4. 5. v 19.00 hodin
Michaela Ambrosi - barokní 

� étna, Petra Žďárská - cembalo
„Zapomenuté perly 

Čech a Moravy“
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 120, 110, 100 Kč

* Neděle 8. 5. v 15.00 hod.
Rákosníček a hvězdy

Divadlo ANFAS Praha
Pohádka pro děti

Vstupné: 60 Kč

* Sobota 14. 5.v 19.00 hodin
Jubilea 14. května

Literárně hudební večer
Malý sál městského divadla

Vstupné: 50 Kč

* Pondělí 16. 5. v 19.00 hod.
Zahajovací koncert festivalu 
Camerata nova Náchod 2016

Komorní orchestr Slávy Vorlové 
Náchod

Dirigent: Josef Vlach
Sólisté: Iveta Krejslerová a Jan 

Drejsl - klarinet
Vstupné: 90, 80, 70 Kč

Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 
50% sleva při předložení abo-

nentky KHN

* Úterý 24. 5. v 19.00 hod.
Pavel Ondruch: Kurtizána

Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

* Úterý 31. 5. v 19.00 hod.
In� agranti

Ďábelské smyčce
Vstupné: 280, 260, 240 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním cen-
tru v Náchodě, tel. 491426 060, 
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kos-
telci, tel. 498 100 657, v Regionál-
ním informačním centru v České 
Skalici, tel. 491 453 870 a v Info-
centru Hronov, tel. 491 483 646. 
Vozíčkáři po telefonickém na-

hlášení na tel.: 737 261 645 vstup 
zdarma.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rekonstruovaný rodinný dům 
s klimatizací v Bohuslavicích. 7 
místností, 2 koupelny, 2x WC. Nová 
elektroinstalace, rozvody vody a od-
padů. Udržovaná zahrada, garáž pro 
dvě auta.Cena: 2 990 000,- 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, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 649 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali týmu chirurgické ambulance

 Oblastní nemocnice Náchod, především 
MUDr. Vlastimilu Loumovi a Janě Kynterové 

za opakovaný profesionální a lidský přístup k pacientovi.

R. Francová s rodinou

za opakovaný profesionální a lidský přístup k pacientovi.za opakovaný profesionální a lidský přístup k pacientovi.

VZPOMÍNÁME
Dne 2.5.2016 uplyne 1 rok, 

kdy nás navždy opustil 

pan Karel Kraják z Říkova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.    

Rodina

14. 5. 2016 (sobota, od 8 hod.) 
1. ročník Dobrošovského rychlonožky - závod v unikátním prostředí dobro-
šovské pevnosti. Na  závodníky čeká 470 schodů, 750 m podzemních chodeb 
a převýšení 70 m. Soutěžit se bude v kategoriích muži, ženy, junioři

18. 5. 2016 (středa) 
Mezinárodní den muzeí připadající právě na  tento den byl vyhlášen už roku 
1977. Pro návštěvníky budou připraveny zajímavé prohlídky pevnosti za zlev-
něné vstupné. 

20. 5. 2016 (pátek 17-21 hod.) 
Muzejní noc na Dobrošově. Atraktivní prohlídky podzemím s ukázkou stavby 
pevnosti a možností vyzkoušet si na vlastní kůži roli dělníka či vojáka! 

PevnostDobrošov na květen připravuje
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V  Trutnově byl na zasedání česko-
-polské Kladské  komise historiků  
slavnostně představen nový Klad-
ský sborník XI, vydaný nakladatel-
stvím LUPUS (česky „VLK“) Trut-
nov- Radimír Vyčítal – za  finanční 
podpory velvyslanectví Polské re-
publiky v  Praze, Slezské univerzity 
v  Opavě, Města Trutnova, Muzea 
Podkrkonoší Trutnov a  dalších 
podporovatelů. Do  sborníku při-
spělo 19 českých a 6 polských auto-
rů, celkem 25 historiků 31 pracemi.  
Sborník vychází ke 20. výročí vzni-
ku Euroregionu Glacensis (1996) 

jako významného činitele v rozvoji 
politické, hospodářské a  kulturně 
česko-polské spolupráce. Kladský 
sborník XI nabízí mnoho nových 
a objevných pojednání a informací, 
čímž se naplňuje záměr  editorů, že 
jde „ o počin mimořádný o bádání 
bez nacionálních a  geopolitických 
resentimentů“ (tzn. bez pocitu utr-
pěné křivdy, bez staré nenávisti), 
jak zdůrazňuje Vl. Wolf, předseda 
české části Kladské komise histori-
ků. 
 PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř 
 (redakčně kráceno)

Nový Kladský sborník 

 OVV ČSSD Náchod a  MK MSD 
Náchod pořádají 1. května  na  Dět-
ském dopravním hřišti v  Náchodě 
– Bělovsi (od 13:00 hodin)  zábavné 
odpoledne pro děti. Akce se koná 
za podpory a pod záštitami  poslance 
PS PČR Jana Birke a senátora Lubo-
míra France. Čeká Vás pestrý mix 
prezentací, ve  kterých svoji činnost 
představí  Hasičský záchranný sbor 
města Náchoda (hasičská technika), 

Policie ČR  (policejní technika a prá-
ce psovodů),  Oddíl  Juda z  Nácho-
da (ukázky tohoto sportu). Během 
akce je možno bezplatně navštívit 
nedaleké muzeum vojenské historie 
v  objektu prvorepublikového česko-
slovenského opevnění. Pro děti jsou 
připraveny zajímavé hry a  soutěže. 
A  samozřejmě, nebude chybět ani 
oblíbené opékání špekáčků. Jste sr-
dečně zváni!  

Nevíte kam s dětmi na 1.máje? 
Navštivte s nimi sportovně - zábavné odpoledne!

NOVOMÌSTSKEM

ŠMAJD

ODBOR KÈT NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ

POØÁDÁ  V SOBOTU     

TURISTICKÝ POCHOD S CYKLOTRASAMI  

17. R O È N Í K

MÌSTO NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ * ÈASOPIS TURISTA * MÌSTSKÝ KLUB NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ * MÌSTSKÉ MUZEUM NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ * 

SPONZOØI A PARTNEØI ŠMAJDU NOVOMÌSTSKEM:

Pìší : 10,15, 25 a 35 km

Cyklo: 35 a 60 km

Start / Cíl : místní sokolovna

Start prùbìžný : 7:00 - 10:00

Startovné:  25 Kè

èlenové KÈT a dìti 15 Kè

dìti do 6 let zdarma

7.5.2016

Odmìna: pamìtní list

  a pro dìti i medaile 

V cíli zajištìno obèerstvení!

II. místostarosta Miroslav Brát, v  je-
hož gesci je školství, se zúčastnil spo-
lečné prezentace náchodských mateř-
ských škol v  prostorách Déčka. Jeho 
neformálnímu setkání  se ředitelkami 
náchodských mateřinek byl přítomen  
i  vedoucí odboru sociálních věcí 
a  školství Bc.Pavel Schuma. „V  prvé 

řadě mě velmi potěšilo, že  prezenta-
ci provázela společná brožurka, které 
představuje mateřské školství v  Ná-
chodě jako celek, i když samozřejmě 
chápu, že rodiče si prověří konkrétní 
školku,  o kterou mají zájem, přede-
vším v  rámci jejího dne otevřených 
dveří.  Debatovali jsme řadu témat, 

které se obecně týkají problematiky 
fungování mateřských škol včetně 
dlouhodobých trendů týkajících se  
demogra� cké křivky. Došlo i na kon-
krétní otázky, jak může město Náchod 
– jako zřizovatel pomáhat dalšímu 
rozvoji těchto zařízení. Do  objektů 
našich mateřských škol město Ná-
chod dlouhodobě a  cíleně investuje  
a  tento přístup chceme samozřejmě 
zachovat i do budoucna“, zdůrazňuje 
místostarosta Brát. 

Prezentace mateřských školek v Náchodě

Areál Muzea magie autora Jaroslava 
Zacha kromě samotné expozice věno-
vané jak magii a tajemnu, ale i kouzel-
níkům jako bavičům a historii kouzel-
ných divadel, obsahuje řadu dalších 
atrakcí – „magické bludiště“, výstavu 
soch Markéty Škopkové, ukázku „ko-
mediantské maringotky“ a  mnoho 
dalšího. Údržba a přípravy na letošní 
sezónu jsou v  plném proudu. Poda-
řilo se nám vybudovat sociální záze-
mí, areál musel prodělat řadu úprav 
s  ohledem na  bezpečnost a  pohodlí 
návštěvníků. V tomto směru bychom 
rádi vyjádřili obrovské poděkování 
a vděčnost panu Martinovi Krejčímu 
z  Jaroměře a  jeho rodině, kteří pro 
nás i návštěvníky celoročně věnují čas 

a práci údržbě, renovacím a úpravám 
areálu, zajišťují zázemí pořádaných 
vystoupení a  prohlídek. Bez jejich 
obětavosti a vztahu k odkazu Jarosla-
va Zacha bychom patrně nedokázali 

tento odkaz zachovat do  budoucna. 
V  plánu je i  pro tento rok řada akcí 
– zejména již tradiční „Magic party“ 
– kouzelnická vystoupení pro děti 
i dospělé, často s doprovodným pro-
gramem, která budeme pořádat kaž-
dou první sobotu v měsíci, od května 
do  září vždy od  15.00 hod. Srdečně 
Vás zveme na zahájení letošní sezóny 
v sobotu 7. května 2016 v 15.00 hod., 
kdy se u  Muzea magie sejdou všich-
ni členové Magické lóže M.S.Patrčky, 
aby předvedli své umění. Samotné 
muzeum pak bude přístupné veřej-
nosti vždy o víkendech a svátcích, více 
informací naleznete na našich webo-
vých stránkách www.muzeummagie.cz 
Magická lóže M.S.Patrčky

Přípravy na sezónu Muzea 
magie roku 2016 jsou v plném proudu!

Přijmeme 

KUCHAŘE 
a 

ČÍŠNÍKA 
Nabízíme: 

NADSTANDARDNÍ  
PLAT 

 

Hotel ALFARESORT 
Deštné v Orlických horách 

www.alfaresort.cz 
frantisek.bort@alfaresort.cz 

773 100 119 
 

Od  1. května bude v  Jiráskově stat-
ku v  Náchodě Bělovsi čp. 1 otevřeno 
soukromé muzeum o  běloveských 
lázních. Muzeum pro svou expozi-
ci využije hlavně artefakty ze sbírek 
soukromých sběratelů. Zapojit se ale 
může kdokoliv. „Všichni příznivci 

Idy, kteří mají nějaké historické před-
měty demonstrující historii stáčení 
minerálních vod v  Bělovsi a  rádi by 
přispěli k bohatosti budoucí expozice, 
nám mohou napsat na  e-mail: trout-

nardavid@email.cz “ vyzývá širokou 
veřejnost kurátor muzea David Trout-
nar. I váš předmět může být vystaven 
v muzeu, které bude otevřeno každou 
sobotu a neděli od 12 do 16 hodin. 

Muzeum běloveských lázní 

VÝVOJOVÝ TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA
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

MANAŽER / MANAŽERKA PRODEJE
Požadujeme:
• vzdělání VŠ, SŠ, praxe v prodeji výhodou  
• aktivní znalost AJ, znalost dalšího jazyka výhodou
• řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
• uživatelskou znalost MS Offi ce

SKLADNÍK, ŘIDIČ MOTOROVÉHO VOZÍKU
Požadujeme:
• vzdělání SŠ, výuční list, praxe ve skladu výhodou 
• řidičské oprávnění sk.B + VZV 
• fyzická zdatnost

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• místo výkonu práce Náchod

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. přijme zaměstnance na pozice:

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

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím stát-

ním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosažení věku 18 let
• znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
• VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu - výhodou zaměření 

dopravní, stavební nebo veřejná správa
• výhodou znalost zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 56/2001 

Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., zákona 
č. 111/1994 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platných zněních, 

• praxe v oboru nejméně 3 roky - výhodou
• znalost místních poměrů a dopravní situace v Náchodě – výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
• velmi dobré organizační schopnosti, zkušenost s vedením pracovního kolektivu, 

samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné 
vystupování, umění jednat s lidmi, ochotu dále se vzdělávat

Nabízíme
• předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 6. 2016, nebo dle dohody    
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (11. platová 

třída)
• pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
• 5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění, 

stravenky a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce 
MěÚ Náchod nebo na elektronické úřední desce www.mestonachod.cz

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 13.5.2016. 

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI VEDOUCÍHO
ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU NÁCHOD

Poděkování
za dobročinný bazárek
   Chtěla bych poděkovat Restaura-
ci ,,U FOXE" v Hronově především 
paní Zuzaně Pitašové a dobrým li-
dem, kteří chtěli pomoci. V dobro-
činném Bazáreku, který byl U Foxe 
zorganizován na pomoc Járy Kře-
pelky z Velkého Poříčí,který je po 
nehodě nadále v komatu, se vybrala 
částka 6 000,-Kč. Chtěla bych Všem 
,kdo pomohli ,srdečně poděkovat.
 Járova maminka 
 Křepelková Jaroslava
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro Vás pestrou 
nabídku letních pneumatik 
se slevou až 25 %. Samozřej-
mostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku 
svého vozu. Provedeme diagnos-
tiku, zkontrolujeme podvozek, 
brzdový systém a mnoho dalšího. 
Sháníte-li nosiče na střechu nebo 
jiné prvky příslušenství, bude se 
Vám hodit až 15 % sleva.

Servisní prohlídka 
za 249 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

AUTO-BRANKA Náchod
Českoskalická 1743, 547 01  Náchod
Tel.: 494 770 700
www.auto-branka.cz
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8. KVĚTNA PŘICHÁZÍ DEN MATEK
A TY SLAVÍŠ SVÁTEK!

DARUJTE 
DÁRKOVÝ POUKAZ 
NA NAŠE MASÁŽE!

AŤ JSI ŠŤASTNÁ A VŽDYCKY FIT
DÁREK PRO ZDRAVÍ

MÁ TU JADEIT!

Masáže na automatických 
masážních lehátkách 
CERAGEM MASTER V3

Dárkové poukazy v prodeji 
za zvýhodněné ceny.

Při zakoupení 2 poukazů - sleva

Jadeit – relaxační centrum najdete 
v Krámské ulici v Náchodě (naproti re-
dakci novin ECHO), tel. 606 415 501, 
www.jadeit-relaxcentrum.cz

NEZAPOMEŇTE NA VAŠE
MAMINKY, ŽENY, BABIČKY

Jen malou chvíli pojedete pol-
ským příhraničím, než dojedete 
do Pstražné. Smažírna a loviště ryb 
leží 7 km od  centra lázní Kudowa 
Zdrój, směrem ke skanzenu lidové 
architektury.
Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše 
rybářské umění. Pstruha, kapra, či 
jinou rybu, kterou si sami ulovíte, 
Vám na místě usmaží nebo vyudí. 
Samozřejmě, můžete jen zasednout 
ke stolu a rybku si koupit. V čase, 

kdy čekáte na "tu 
svou pochoutku", 
můžete posedět 
na  venkovní te-
rase se sluneční-
ky nebo v  selské 
jizbě v  objektu 
smažírny. Využít 
můžete příjem-
ného prostředí 
ke  krátké pro-
cházce.

A Ti z Vás, kdo dají přednost před 
vůni pečených ryb něčemu tr-
valejšímu, mohou si zde vybrat 
ze široké nabídky dekorativních 
stromků, vhodných k  dotvoření 
exteriérů.
Na  objednávku Vám tu připraví 
tatarák, pečení selete nebo jeh-
něte.
V  Pstražnej sezóna již začala, 
otevřeno tu mají denně od  10 
do  20 hodin. Smažírna je v  do-
sahu oblíbené cyklostezky Klad-
ským pomezím. Proto šlápněte 
do  pedálů, obujte pevné boty, 
nastartujte Váš vůz a  udělejte si 
pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova: šlápněte 
do pedálů z Hronova na Žďárky 
- potom směr hraniční přechod 
Doly (na  mapce červená šipka) 
a máte to už jen dva kiláky - cíl: 
Pstražna.

* Autem do  Kudowy Zdroj, první 
světelná křižovatka, je tam benzinová 
pumpa, dejte se na ní vlevo, stejně jako 
na  další větší křižovatce. Neuhněte 
ze směru na  skanzen lidové archi-
tektury a po 7 km jste v cíli: Pstražnej
 Echo (pi) foto, Laďka Škodová

SMACZNEGO VÁM PŘEJE POLSKÉ LOWISKO

PRODÁVÁME SKLENÍKY 
Zajímavé ceny

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

N
O

V
Ě

tel.: 491 428 439, 777 595 981

Lisovna umělých hmot
Slavoňov 86, 
Nové Město nad Metují

Seřizovače 
vstřikovacích lisů

Přípraváře 
pro vstřikovací lisy

Požadavky:  
- směnný provoz
- vzdělání elektro nebo strojírenského 
   zaměření
- základní ovládání PC
- řidičský průkaz skupiny C,E výhodou
- praxe v seřizování vstřikolisů vítána

Požadavky:  
- směnný provoz
- základní ovládání PC

přijme do stálého pracovního poměru

V případě zájmu pište na e-mail: 
j.pribyl@novoplastpp.cz nebo pro více 
informací volejte: p. Přibyl 777 945 223 
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PNEUSERVISY
JOPECO

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

Kupte si pneumatiky                   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
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zaměstnanecké benefity
po zaučení nadstandardní příjem  Rolety den a noc

 Látkové žaluzie Plisé
 Horizontální žaluzie
 Textilní roletky
 Vertikální žaluzie
 Sítě proti hmyzu
 Venkovní žaluzie
 Markýzy
 Venkovní předokenní rolety

www.dobre-zaluzie.cz

Zavolejte nám
606 935 805

Napište nám  info@dobre-zaluzie.cz

SMĚNOVÝ DĚLNÍK DO VÝROBY
Požadujeme: vyučen, průkaz VZV výhodou
 dvanáctihodinové směny, nástup možný ihned
Kontaktní osoba: Z. Horáčková, 491 477 275, e-mail: kskbono@kskbono.cz

ÚDRŽBÁŘ - ZÁMEČNÍK
Požadujeme: vyučen, praxe v oboru výhodou 
 svářečský průkaz výhodou 
 nepřetržitý provoz, nástup možný ihned
Kontaktní osoba: M. Jošt, životopisy: mjost@kskbono.cz

ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMECHANIK
Požadujeme: vyučen, praxe v oboru výhodou, vyhláška 50 §6
 zkušenost se seřizováním provozních zařízení výhodou 
 nepřetržitý provoz, nástup možný ihned
Kontaktní osoba: M. Jošt, životopisy: mjost@kskbono.cz 

KSK BONO s.r.o.,
výrobce krmiv pro psy a kočky

Léta jsem neměla 
65 cm v pase
Zdravotní sestřička Marcela Jan-
kovičová do výživové poradny NA-
TURHOUSE v Náchodě zavítala na 
doporučení pacientek z čekárny. 
Po 4,5 měsících dodržování jedno-
duché metody NATURHOUSE váží 
60 kg, je štíhlejší o 11 cm a přede-
vším se cítí plná energie.

Marcelo, můžete nám sdělit, co 
Vás přivedlo do výživové poradny 
NATURHOUSE?
Pracuji na obvodě jako zdravotní 
sestra a všímala jsem si některých 
pacientek, že jsou štíhlejší. Tak jsem 
se jich zeptala, jestli se do hubnutí 
daly samy, nebo hubnou s podporou 
odborníka. Řekly mi, že jezdí do Ná-
choda do výživové poradny NATUR-
HOUSE. Neváhala jsem a objednala 
jsem se na vstupní konzultaci.

Pamatujete si, jak probíhala Vaše 
1. konzultace? Co se na ní dělo?
První konzultace trvala asi 30 minut, 
na níž mi výživová poradkyně Mgr. 
Iveta Voltrová vysvětlila, že mám pra-
videlně jíst, hodně pít, co bych měla 
hodně jíst a co vůbec ne. A samozřej-
mě mě zvážila a změřila na bioimpe-
danční váze.

Začala jste dodržovat metodu 
NATURHOUSE. Co jste na ní nejvíce 
oceňovala?
Od prvního dne, co jsem navštívi-
la NATURHOUSE, jsem začala s jí-
delníčkem, který jsem měla přesně 
rozepsaný. Nejvíce jsem oceňovala 
rozmanitost jídla a že jsem neměla 
hlad, protože jsem se mohla dojíst 
zeleninou.

Co pro Vás znamenaly pravidelné 
týdenní konzultace?
Každý týden jsem jezdila na konzul-
tace. Paní Iveta mě pokaždé zvážila 
a řekla mi váhový úbytek, který mě 
vždy velice potěšil. A dostala jsem 
rozpis jídla na další týden.

K tomu, aby člověk upravil  
svoji hmotnost, je potřeba  
změnit jídelníček a stravovací  
návyky. Jaké konkrétní změny  
se týkaly Vás?
Samozřejmě, že jsem musela změnit 
stravovací návyky. Po třech hodinách 
jíst a minimálně za den vypít 2 litry 
tekutin. Také jsem musela zařadit do 
svého jídelníčku hodně zeleniny.

Nedílnou součástí metody  
NATURHOUSE je užívání  
produktů. Jak Vám pomáhaly  
a které jste si oblíbila?
Produkty mi vyhovovaly. Nejvíce 
jsem si oblíbila suchary a vlákninu 
FIBROKI, která se přidává do jogur-
tu. Produkty z NATURHOUSE užívám  
i nyní. Nejvíce suchary FIBROKI a od-
vodňovací čaj INFUNAT TE VERDE.

Když se ohlédnete zpět, připadalo 
Vám těžké změnit své stravovací 
návyky?
Vůbec ne. Nikdo mě do toho nenu-
til, rozhodla jsem se sama. A každo-
týdenní váhový úbytek vám udělá 
velikou radost.

Jak se cítíte nyní lehčí o 13 kg?
Cítím se velice dobře. Lépe vyjdu 
kopce, schody, lépe jezdím na kole, 
nezadýchám se, méně se potím.

Kombinovala jste hubnutí se  
cvičením?
Samozřejmě, že s hubnutím souvisí  
i cvičení a více pohybu. Jezdila jsem 
na kole, skákala přes švihadlo, do čtvr-
tého patra jsem chodila pěšky, dosud 
i chodím. Také jsem zařazovala do 
svého denního programu cviky, které 
sloužily ke zpevnění svalů.

Jste na konci své cesty. Plánujete do 
NATURHOUSE docházet i nadále?
Vím, že do výživové poradny už do-
cházet nemusím, ale někdy si sem 
zajdu koupit některé produkty, které 
používám. 

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

Pasáž Magnum, 2. patro
Kamenice 113    
Náchod

Pomáháme klientům získat více, platit méně. Pomáhejte s námi.
Příjímáme nové spolupracovníky. Volejte na +420 776 630 019

Mgr. Filip Farský

Bc. Matěj Truxa

Ing. Michaela Kuchařová

+420 720 321 432

+420 606 919 954

+420 732 856 019

filip.farsky@bcas.cz

matej.truxa@bcas.cz

michaela.kucharova@bcas.cz

Vážení čtenáři,
rád bych Vás přivítal u nové rubri-
ky Okénko � nančního poradce.
Toto okénko pro Vás budou při-
pravovat v pravidelných cyklech 
poradci ze společnosti  Broker-
consulting , kteří pro Vás budou 
k dispozici i pro případnou osob-
ní konzultaci v  naší náchodské 
kanceláři.  
Budeme Vám přinášet novinky 
ze světa � nancí a dozvíte se tipy 
jak získat peníze navíc. Můžete 

se těšit na  pravidla správného 
nastavení rodinných � nancí 
a  poradíme Vám jak si vytvořit 
svůj vlastní Finanční plán.
Provedeme Vás procesem schůz-
ky s  � nančním konzultantem 
a  naši poradci se s  Vámi podělí 
o  konkrétní příklady, kdy se jim 
podařilo získat peníze navíc pro 
své klienty.
Dozvíte se, proč je důležité, aby 
Váš � nanční poradce byl nezá-
vislý na  � nančních institucích 
a  pomůžeme Vám získat lepší 
povědomí o produktech, se kte-
rými se na � nančním trhu může-
te setkat.
Věřím, že tuto novou rubriku 
budete rádi číst a že Vám přine-
se mnoho užitečných rad, které 
přispějí k Vaši spokojenosti.
S úctou

Petr Hofman
Oblastní ředitel 
Broker consulting

DISTRIBUCE LETÁKŮ 
V POLSKU. 

INFO 602 103 775
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v secesním 
domě na Kamenici v Náchodě, 2.patro, ná-
jem 5.300Kč +energie, jistota 30 t.Kč. Pra-
videlný dostatečný příjem podmínkou! Tel.: 
602 575 252
* Pronajmu prostorný byt 2+1 po  částečné 
rekonstrukci v 1.patře zděného domu v Ná-
chodě. Volný od 1.7.2016. Tel.602 790 044
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 71 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. Cena: 995 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 37 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. Cena: 595 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v osobním vlastnictví v Hronově v Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. 
Výměra bytu 53 m2. Tel. 774 311 404 , RK ne-
volat. Cena: 895 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním vlast-
nictví v Novém Městě nad Metují v Havlíč-
kově ulici. Po rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody el., nová 
koupelna. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Pronajmu 2+kk,částečně zařízený v  N.
Městě nad. Met. za 7500Kč- včetně energií.
Prosluněný, 2x výtah. Tel.č. 606 364 426
* Prodám zděný byt 2+1 v osobním vlastnic-
tví v  Náchodě v  Kladské ulici. Před rekon-
strukcí. Výměra bytu 65 m2. Tel. 777 602 884 
, RK nevolat. Cena: 850 000,- Kč
* Pronajmu zděný byt 2+kk ve Velkém Poří-
čí. Po rekonstrukci - plastová okna, ústřední 
vytápění, nová koupelna, nová kuchyň. Výmě-
ra bytu 32 m2. Tel. 777 602 884 , RK nevolat 
Cena: 4 500,- Kč/měs.+ sl.
* Pronajmu byt 43m2 2+kk na Komenského 
ulici v Náchodě. Nájem 4.750,-, služby 1500,-, 
kauce 10.000,- Tel 602 247 247
* Hledám pronájem 3+1, částečně zařízený, bez 
kauce, Náchod, Teplice n/Met, Nové Město n/
Met, Hronov teplice.n.m.pronajem@seznam.cz
* PRODÁM BYT V  OSOBNÍM VLAST-
NICTÍ 32m2 v Broumově na Křinickém síd-
lišti byt je zateplený,plastová okna s balko-
nem, klidné prostředí. Cena dohodou. TEL.: 
736 762 838
* Pronajmu dlouh. byt 3+1, o vým.68 m2, v 2 
NP, v  zrekonstr. zděném domě, v  NA  - Bě-
lovsi u Korunky. Nájemné - 5.000,-Kč + 1000,- 
Kč voda +el+plyn +kauce. Tel.: 608 90 30 50
* Pronajmu dlouh. slunný podkr. byt 3+1, 
100 m2, v  2.NP nově zrekonstr. RD se za-
hradou ve  Vysoké Srbské. Nájem 5500 
Kč+ 700,- voda + el.+plyn + kauce. Tel. 
608 90 30 50
* Pronájem garsonky 55 m2 v centru Nového 
Města n.M., ve zděném domě, po kompletní 
rekonstrukci. Nájem 4500,-Kč + služby. TEl.: 
777 730 802
* Pronajmu byt 2+1 ve  Vestci u  Č.Skalice. 
TEL.:775 311 405
* Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 
2+1 s  balkonem v  bytovém domě nedale-
ko centra Náchoda. Klidné místo, 2.podla-
ží, cena 5000,-Kč + poplatky, vratná kauce. 
TEL.: 774 332 254
* Prodám byt 1+1 v  Náchodě na  Plhově 
v OV, cena 570.000 Kč. Tel. 602 117 021
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici u Náchoda. 
Škola, řezník, obchod a pošta v obci. Dobré 
autobus.spojení. Povinná kauce. Romové vítá-
ni. TEL.:608 869 886
* Pronajmeme přízemní apartment 2+1 (45 
m2) s velkou terasou do zahrady v Náchodě 
Bělovsi. Nájem 4500,-Kě, energie 1500,-Kč. 
TEL.: 777 737 127
* V  Náchodě prodám nový družstevní níz-
koenergetický byt 1 + kk blízko centra města 
včetně parkovacího stání. Cena Kč 490 tisíc. 
K okamžitému nastěhování. Info 730 517 357.
* Sháním byt 3+1 a větší v os.vlastnictví, bez 
RK. TEL.: 774 061 131
* Prodám nový družstevní byt 2 + kk v Ná-
chodě - levně. Cena 690 tisíc korun. Nízké 
provozní náklady. Parkování na vlastním po-
zemku. Volejte 733 735 709.
* Prodám nový družstevní byt 3 + kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhrazeným 
parkováním. Ihned volný, za  cenu 860 tisíc 
Kč. Kontakt 733 131 189.
* Prodám 3+1 v  OV v  Náchodě na  Plho-
vě 84m2 po  celkové rekonstrukci za  cenu 
1639000,-Kč, tel.721 997 243,RK nevolat

* Prodám zachovalý kulečník-karambol+-
příslušenství.. foto možno mailem..cena do-
hodou. TEL.:722 909 603
* Prodám zachovalý nábytek z dětského po-
koje laděný do modra..2x válenda,2x nástěn-
ná police,skříňka,stůl s  nástavcem,komoda,-
židle,televize..vše pěkné..foto možno mailem..
cena dohodou. TEL.:722 909 603
* Prodám psací stůl světlé barvy, rozměr 160 
x 60 cm, po levé straně 5 šuplat, cena 2000,-, 
malou kuchyňskou linku 120 x 60 cm + pro-
stor 50 cm pro ledničku, světle béžovo hnědá 
včetně dřezu plus skříňka s prosklenými dvíř-
ky na  zeď (š 60cm, v  70 cm, h 30 cm), šatní 
skříň světlá olše 100 x 200 x 50 cm, dveře se 
zrcadlem za 2000 Kč, konferenční stolek ovál-
ný 4 nohy + kancelářská křesílka polstrovaná. 
Vše téměř nové. Tel. 602 103 775
* Prodám dveře 90 L, lesklý mahagon. Cena 
200 Kč. Tel. 602 103 775
* Prodám 3 roky starou elektrickou zahrad-
ní sekačku Gardenu, plně funkční za 1500 Kč. 
Tel. 491 614 429, 737 140 725

* Prodám palivové dřevo 550 Kč/m3, s vlast-
ním odovozem 480,-/m3. Tel. 702 611 187

* Prodám starší peřinu a  kompletní jí-
delní soupravu, bílá se zlatým proužkem 
(talíře, tácy, mísy atd.). Ceny dohodou. Tel. 
732 889 575
* Prodám palivové dříví - syrové (olše). Čer-
nčice a okolí. TEL.:776 327 208
* Prodám kachňata kachny pekingské stáří 
2 - 14 dní. Narůstá 4 - 4,5 kg. Cena 35,-Kč/
kus. TEL.:735 853 326
* Prodám vydělanou ovčí kůži - bílé barvy, 
cena 500,-Kč. Tel. 702 438 063
* Prodám polohovací rošt do  postele (DA-
NIEL HN 5V) - délka 180 cm, šířka 80 cm, pro 
kvalitní ležení. Cena 1500,-Kč. TEL.:776 348 763
* Prodám nepoužité (jako nové) PVC - vzor větší 
parkety, středně hnědé barvy, značka Broadway, 
rozměr 2,5 x 7,5 m, cena 3000,-Kč. Tel. 702 438 063
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* PRODÁM MAGNETOTERAPII BIOMAG 
LUMINA PERFEKTNÍ STAV MÁLO PO-
UŽÍVANÝ PC 50.000 Kč NYNÍ PRODÁM 
ZA 25.000 Kč. TEL.606 606 624
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově u kou-
paliště nebo Příkopech. TEL.: 604 437 128
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. TEL.: 
777 690 390

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a  pří-
slušenství - objektivy, vybavení černé komory, 
staré fotogra� e, reklamní fotogra� cké materi-
ály. Hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky 
PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451

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

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858 

* Koupím staré, nepotřebné i  poškoze-
né věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláč-
ky TT, HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683

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

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

* Hledám zkušeného odborníka s  praxí 
na  pokácení dvou velkých suchých bříz 
v omezeném prostoru v zahradě. Dřevo i vět-
ve vám ponechám k zužitkování. Nové Město 
nad Metují. Prosím SMS s  předpokládanou 
cenou. Termín dohodou. Tel. 728 792 147

* Hledáme na  výpomoc do  kuchyně 
v  hospodě. Výdej obědů. Prac. doba 
od 8-15 hod. Tel. 774 782 093

* Čištění a praní koberců. TEL.:603 549 451
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis.Kč měsíčně. 
TEL.:777 803 359

* Sháním ke koupi byt 2+1, 3+1 v Náchodě. 
Možno i rodinný dům. Tel.739 965 494
* 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. rekon-
strukci - nová okna, izolace, stoupačky. 
Cena 1.300.000,-Kč. TEL.:602 462 397

* Prodáme družstevní byt 1+1 v Jaroměři, Jo-
sefa Šímy 778, 8. podlaží, celková výměra 31,88 
m2. Cena Kč 450 tisíc. Kontakt: 733 131 189.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se 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, 2 + 1 možno též trvale obyvatelnou chalu-
pu. Děkuji za nabídky. Tel.:608 245 634
* Sháníme chalupu k  pronájmu do  7000,- 
v okolí Náchodska. Dlouhodobě i krátkodo-
bě. Tel. 605 828 312
* Prodám zahradu na Kašparáku. Cena do-
hodou. Tel.: 608 881 004
* Pronájem garáže v centru města Náchoda, 
Raisova ul. (u Bílé růže). Tel. 776 716 987
* Pronajmu větší RD ve Vestci u Č.Skalice, ná-
jemné 8000,-Kč + energie. TEL.: 773 033 077
* Nabízím k pronájmu nebo k prodeji vytá-
pěné prosvětlené prostory. Plocha cca 600 
m2, 2 haly každá cca 200 m2, parkov., kan-
cel., soc. zař. V  přízemí tech.prostory s  vý-
tahem na  palety. Venkovní sklad, manipul. 
jeřáb a sušárna na dřevo. 15 km od Náchoda. 
Tel.:774 224 446

* Prodám zděnou, patrovou chatu po cel-
kové rekonstrukci, v  Novém Městě nad 
Metují, Na  Popluží. Výměra pozemku 
380m2. Chata je podsklepená, el.400V, 230V, 
toaleta s jímkou, užitková voda na pozemku, 
pitná voda v 500m vzdálené studánce, tope-
ní na  tuhá paliva. Blízko možnost horole-
zeckého vyžití, řeka pro sjíždění na  lodích, 
cvičák pro psy, 10 minut do centra. Pozemek 
slunný, klidný. TEL.: 737 613 827

* Prodám obytný dům, byty 2+1,2+1,2+0. 
Zahrada 100m2. Lze i pro podnikání. Náchod 
Br.Čapků. Tel.606 474 065
* Vyměním RD 4+kk v České Skalici (vhod-
ný pro rybáře - na poz. jezírko) za menší RD 
2+1 v Novém Městě n.M. s doplatkem. TEL.: 
728 118 644 RK NEVOLAT!
* Prodám stavební pozemek s protékajícím po-
tokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 m2 
na okraji obce Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na pozemek.Cena 990 000,-Kč. TEL.: 608 66 77 30

* Prodám Restaurant-Penzion \\Sklípek\\ 
v  Červ.Kostelci. Dva ubytovací pokoje + 
apartmán 2+kk, byt 4+k s  terasou a  zahra-
dou. K bydlení a podnikání. Zn:Rodinný pod-
nik. Prohlídka možná na tel.:603 425 495
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, +WC,v nově zrek. domě v  NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 
zál.na el.,vodu, topení.+kauce., tel. 608903050.
* Pronajmu obchod v Náchodě na Kamenici. 
75 m2, možno i sklad 50 m2. Tel. 605 450 384
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v  Náchodě v  I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám THUJA ´SMARAGD´, kva-
litní sazenice do  živých plotů,výška 
40/60 cm 65 Kč,60/70cm 80,-kč,80cm 
bal 135,-Kč,100cm bal 165Kč,180cm bal 
550Kč,200cm bal 650Kč, THUJA´BRA-
BANT´100/120cm 120,- Kč,150/180cm 
185,-Kč,180/200cm bal 250Kč. V nabídce 
i jiné druhy do živých plotů. Kontakt: Ja-
roměř 603 393 210.

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

KOUPÍM

*  Provádím zednické a  řemeslnické 
práce. HODINOVVÝ MANŽEL. TEL.: 
702 611 187

* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu ,sklep ,hos-
podářské stavení atd. Nemovitost tím při-
pravíme kompletně k prodeji či rekonstrukci.
Individuální přístup ke každému zákazníkovi 
vždy až na místě Tel.: 777 200 126
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
bytů, domků a chalup. Dále uklidím po ma-
lování a  rekonstrukci a  stavbě domů i  bytů, 
praní koberců a  čištění sedacích souprav. 
TEL.: 737 564 496

* KOUPÍM NOVÉ, NEBO ZACHOVALÉ 
NÁHRADNÍ DÍLY ŠKODA 105,120,RAPI-
D,GARDE. NEBO I  CELÉ AUTO. POUZE 
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.. TEL.: 777 234 250
* Prodám Renault Scenic 1.6,r.v.2005,najeto 
110000km,klima,nová STK,hlin. kola+zimní 
jako bonus.Cena 83000,-Kč .Tel.605 547 719
* Prodám 4ks letních hliníkových kol na zn.
Opel,195/65 R15,4X70.Jako nové, cena 
4500,-Kč. Tel.605 547 719

AUTO - MOTO

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

Menší výrobní textilní fi rma přijme 
pracovnici na pozici

TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ 
PŘÍPRAVA VÝROBY.

(zpracování objednávek, digitalizace atp.)

 Nejlépe absolventku textilní
školy, praxe výhodou. 

Telefon 777 737 122, 777 737 124

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

TEL.: 722 907 510 

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 

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

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.

Hledáme POKRÝVAČE
Spolehlivost, řid. průkaz,

 praxe PODMÍNKOU
TEL.: 776 730 253

NÁCHODSKO
776 353 038

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

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.

PRODÁM

RŮZNÉ

RESTAURACE SLAVIE
 V NÁCHODĚ

 hledá na plný pracovní úvazek 

KUCHAŘE s praxí. 

Více info na 724 046 454. 

SKLENÍKY - prodej. Velký výběr z 12 
druhů a různých rozměrů. 10 roků 

záruka, kvalita zaručena. Pozáruční 
servis, náhradní díly zajištěny.

BENOCZ Hronov, u nádraží ČD. 
tel.: 777 200 866, info@benocz.cz.

 www.beno-eshop.cz

Brigáda!
Hledáme spolehlivého 

distributora novin a letáků 
v Náchodě – Skalka, Na Přadýnku, 

Karlův kopec, Plhov.
 Více informací na 

tel. 603 990 636 nebo 606 748 710

Menší výrobní textilní fi rma 
přijme pracovnici na pozici

KONSTRUKTÉRKA STŘIHŮ
Nejlépe absolventku textilní

školy, zkušenosti z praxe výhodou.
Telefon 777 737 122, 777 737 124
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Borsovo 
energetické
okénko 125.

Vážení a milí čtenáři,
s rozpukem jara jako každý rok přicházejí 
obchodníci s energiemi s všelijakými triky 
jak se Vám dostat pod kůži a  to bohužel 
i různými nekalými až podvodnými prak-
tikami. 
Takovou nejčastější formou je telefonic-
ké uzavírání smluv a  dodatků ke  smlou-
vám, kde za příslibem snížení ceny o x%, 
kde obvykle nikdo nezná ani počáteční 
ani koncovou cenu, dáte většinou souhlas 
na  dlouhodobý úvazek s  velmi nejasný-
mi podmínkami. NEUZAVÍREJTE NIC 
PO TELEFONU !!!
Mnozí obchodníci hledají všelijaké cesty, 
jak se k Vám dostat. Často se objevují pří-
pady, kdy se k Vám chce objednat rádoby 
zaměstnanec nějakého dodavatele energií 
a přitom jde pouze o najatého obchodníka, 
kterého po té již nikdy neuvidíte. VŽDY SI 
PROVĚŘTE ZDA  JDE O  SKUTEČNÉ-
HO ZAMĚSTNANCE PŘÍSLUŠNÉHO 
DODAVATELE !!!  Bohužel zaznamenali 
jsme i případy, kdy se obchodníci a různí 
poradci vydávali ve snaze se k Vám dostat 
za zaměstnance Vašeho dodavatele energií. 
POZOR !!!
Ještě drsnější jsou tzv. vyhrožující návště-
vy, kdy se k Vám chtějí dostat / objednat / 
tzv. obchodníci pod záminkou všelijakých 
kontrol plynoměrů, elektroměrů a  novin-
kou je, že se snaží vydávat i za zaměstnance 
státních energetických orgánů a  inspekcí, 
třeba ERÚ. VŠECHNO TOTO JE NESMY-
SL  A  PODVODNÉ !!!  NESKÁKEJTE 
TĚMTO TELEFONÁTUM  NA ŠPEK…. 
NEJSOU PRAVDIVÉ, JE TO JEN ZÁ-
MINKA JAK VÁS VYSTRAŠIT A DONU-
TIT KE SCHUZCE !!!

Opět se objevují triky , kdy je Vám na-
bídnuta velmi dobrá cena za  energie, ale 
k tomu dostanete vysoký tzv. měsíční plat, 
o kterém se ovšem obchodník již nezmíní 
a který hraje velkou roli zvláště při menších 
spotřebách do 20 MWh. VŽDY CHTĚJTE  
ZNÁT CENU ZA KOMODITU / za MWh 
bez DPH / a  STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT 
ZA DODÁVKU / v Kč za měsíc /!!!!
VŽDY SE PTEJTE, KDY , KDO A  JAK 
VÁM BUDE DĚLAT KAĎOROČNÍ 
SERVIS, NA  KOHO SE MUŽETE OB-
RACET V  PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV 
NESROVNALOSTI ČI NEDOSTATKU  
A KDE HO NAJDETE!!!
Váš
Mgr.  BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. ing.  Jana 
Nesměráka, kancelář Husovo náměstí 22, 
Česká Skalice Tel: 731 508 654, 
e-mail: michal.bors@armexenergy.cz, 
vedoucí kanceláře D. Nováková, dana.no-
vakova@armexenergy.cz, tel. 730 897 101
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61,  NÁCHOD, tel. 491 204 001 : 
Vedoucí regionu : 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.,
Jihoslovanská 144, TRUTNOV, tel. 491 204 002
Vedoucí regionu : 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

(pi)

 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

• 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
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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

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, 
Končiny 111, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ:  2 VOLNÁ MÍSTA
OBSLUHA RÁMOVÉ PILY VČETNĚ BROUŠENÍ PILOVÝCH LISTŮ
• jednosměnný provoz
• zkušenosti s obsluhou katru vítána
• místo výkonu práce: pila Horní Rybníky

1 VOLNÉ MÍSTO   
TRUHLÁŘ
• jednosměnný provoz
• vyučení v oboru truhlář, nábytkář, případně stavební truhlář a praxe v oboru podmínkou
• místo výkonu práce: truhlárna Zábrodí, Končiny

1 VOLNÉ MÍSTO   
DĚLNÍK V DŘEVOVÝROBĚ, VÝROBCE PALET 
• jednosměnný provoz
• praxe v dřevovýrobě výhodou
• místo výkonu práce: paletárna Zábrodí, Končiny

PROVOZOVNA TRUHLÁRNA A PALETÁRNA ZÁBRODÍ, KONČINY
A PROVOZOVNA  DŘEVOVÝROBY ZÁBRODÍ, HORNÍ RYBNÍKY

dobré platové podmínky    
nástup možný ihned

Kontakt: 
pí. Prouzová 

tel. 491 445 206, 
personalni1@odimpro.com

aneb psí výstava pro všechny
Již 17. ročník  psí výstavy Rýzmbur-
ský Voříšek se koná 8.5. od 10 hodin 
na Žernově.
Přihlásit své mazlíčky můžete 
na  www.zkozernov.cz  nebo přímo 
na  místě před akcí. Veterinární pře-
jímka psů bude probíhat od  8,30 
do 10 hodin.
Připraven je bohatý doprovodný pro-
gram a kvalitní občerstvení

RÝZMBURSKÝ 
VOŘÍŠEK

Přivýdělek!
Hledáme spolehlivého distributo-
ra novin ECHO a letáků pro ob-
last Náchod - Staré Město Skalka. 

Více informaci 
na e-mail: echo@novinyecho.cz 

nebo SMS 602 103 775

(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
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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” 

 V Náchodě by se měla na cyklostez-
ce v ulici Kladská brzy objevit speciál-
ní „značka“, respektive doplňková ta-
bule ke klasickému značení stezky pro 
cyklisty,  která vysvětluje, že  chodci 
nesmějí tuto stezku pro cyklisty použít 
a musejí použít chodník, který se zde 
nachází na druhé straně ulice Kladská. 
Jedná se o  explicitní vysvětlení zna-

čení stezky pro cyklisty, kterou  smí 
užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba 
pohybující se na kolečkových bruslích 
nebo obdobném sportovním vybave-
ní a osoba pohybující se na osobním 
přepravníku. Ostatním účastníkům 
silničního provozu na pozemních ko-
munikacích je její užívání zakázáno, 
pokud není stanoveno jinak.

Cyklisté versus chodci

Obchodní družstvo Impro Zábrodí, 
Končiny 111, 549 41 Červený Kostelec

PILA: 
• Prodej, impregnace a doprava řeziva. 

• Výroba vazeb, pergol, garážových stání.

• Pořez z vlastní kulatiny, rozmítání, 
omítání prken.

• Prodej palivového dříví a pilin.

• Tesařské a pokrývačské práce

NABÍDKA PRACÍ A SLUŽEB

Kontakt: Otto Kosař - vedoucí dřevovýroby
mobil: +420 734 256 109, e-mail: pila@odimpro.com, truhlarna@odimpro.com 

TRUHLÁRNA:
• Výroba atypických kuchyní, skříní, 
vestavných skříní, ložnic, dětského nábytku.

• Obklady stěn, parapetů apod.

• Výroba kancelářského nábytku.

• Výroba palet, dřevěných obalů, regálů, 
plotových polí.

• Sušení truhlářského řeziva do délky 5m

www.odimpro.com

VODA CZ s.r.o.
Provozovna: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

Vypisuje výběrové řízení na pozici:
MONTÉR ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ
Požadavky:
- dosažené vzdělání v oboru - výuční list, popř. středoškolské vz.
- praxe v oboru výhodou
- praxe ve sváření  černá ocel, nerez, výhodou
- řidičský průkaz sk. B, základní znalost na PC
- samostatnost, fl exibilita, manuální zručnost

Životopisy zasílejte na adresu: jakoubkova@vodacz.com
Nadprůměrné mzdové ohodnocení
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* 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

Atrakt. pozemky k výst. RD v okr. NA
V klidnějších částí obcí 
Náchod-Klínek-včetně 
IS, Č. Kostelec, Provo-
dov u N. Města n/M, 
Miskolezy u  Č. Skali-
ce, Slavoňov a Jestře-
bí u N. Města n/M.
180574 cena od 290 Kč/m2

RD v krásné lokalitě N. M. n/Metují
Dům (4+1) s garáží 
z r. 1989, poz. 688 
m2. Nová střeš. kry-
tina a venk. komín. 
Okrasná zahrada 
s jezírkem.. PENB: G. 

180638 cena: 3.590.000,- Kč

Pronájem atrakt. komerč. prostor, Náchod
Už. pl. až 1.192 m2, 
prodejna, kanceláře, 
sklady a zázemí. Plo-
chu lze upravit pro 
2-3 zájemce, k disp. 
rampa, nákl. výtah.., 
PENB: G.  
180652 cena dohodou

Rekreační chalupa, Březová u Broumova
V klidné části obce 
s poz. 191 m2, před 
rekonstr. Půda upra-
vena k letnímu byd-
lení. Vytápění lok., 
voda, elektro, WC 
suché..  
180643  cena: 475.000,-Kč

Nadstand.zrekonstr. dům, N. Město n/M
Lux. vyb. dům s ve-
stavbou, už. pl. 280 
m2, poz.490 m2,  2 
obytná NP+zrekonstr. 
podkroví. V sut.pod-
nik. prostory, nutno 
vidět, PENB: G.
180655 cena: 3.890.000,-Kč

RD v klidné části Červeného Kostelce
(3+1), poz. 766 m2 

v Horním Kost. 1NP-
-WC, kuch., ob. pok...
2NP-terasa, ložnice, 
pokoj k rekonstr. 
Velké zděné kolny. 
PENB: G. 
180654 cena: 790.000,-Kč

>

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 ElkoHotel ElkoHotel ElkoHotel ElkoHotel Elko v Náchoděv Náchoděv Náchodě
Novinky u nás:

Přes obědy k dispozici salónek i zahrádka
Na čepu stále jeden 

z Náchodských pivních speciálů
V denní nabídce FIT MENU

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

* VOLEJTE TEL: 608 824 331 *

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

s kapelous kapelous kapelou

20. 5. 2016 od 20 hodin 

s kapelous kapelous kapelou

Megakoncert HRONOV 2016 – fotbalový stadion

Bowling-Dok Hronov LÉKÁRNA 
SUKOVIBowling-Dok HronovLÉKÁRNA 

SUKOVI Bowling-Dok HronovLÉKÁRNA 
SUKOVI

www.ceskekoncerty.cz

Vstupné 550 Kč a 650 Kč. 
Děti do 140 cm vstupné 350 Kč. ZTP sleva 30%.
Předprodej vstupenek od 20. 10. 2015 
CA Machová Náchod, Tipsport Bar Hronov, IC – Hronov, Červ. Kostelec, Dobruška, Nové Město n. M.,
Česká Skalice, Jaroměř, Trutnov, Úpice, Police n. M., Broumov, Teplice n. M. a Meziměstí

LÉKÁRNA 
SUKOVI

KARIÉRA V PENNY

www.penny.jobs.cz

Nabízíme:

• práci v blízkosti vašeho domova
• na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
• vysoké finanční odměny k základní mzdě
• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost práce i na zkrácený úvazek
• možnost kariérního růstu
• stravenky v hodnotě 65 Kč

Informujte se přímo v našich prodejnách
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz
nebo volejte na tel.: 284 096 165
www.penny.cz

Vzbudili jsme Váš zájem?

Informujte se přímo v našich prodejnách

nebo volejte na tel.: 284 096 165

Vzbudili jsme Váš zájem?

POJĎTE S NÁMI PRODÁVAT HEZKY ČESKY

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY Nástupní mzda – 19 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ Nástupní mzda – 14 000 Kč (40 h/týden)

Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova? Staňte se naším kolegou! Pro naše prodejny na Náchodsku 
hledáme pracovníky na tyto pozice:

Squash centrum Náchod
HÁZENKÁŘSKÁ HALA – HAMRA| TEL.: 602 886 577

WWW.
GATENACHOD.cz

Městské znaky na viadukt
 Radní v Náchodě schválili objednání  a výrobu dvou kusů městských zna-
ků na nově zrekonstruovaný viadukt. Umístění znaků na viadukt by mělo 
být provedeno v květnu – červnu t.r. a je podmíněno souhlasem Správy 
železniční dopravní cesty. 
 Foto zrekonstruovaného viaduktu Josef Pepa Voltr 

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775


