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květen 1928 - I. ročník běhu Hronov - Náchod

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

ZDARMA

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

další...

+420 606 645 123 Palackého 920

BONUS

Co spojuje  například Paříž, Oděsu a Hronov? Most lásky! Tento symbol  mi-
lostného citu projeveného visacím zámkem na mostě byl zřízen městem Hro-
novem na svátek sv. Valentýna již před několika lety. To  jen, pokud byste se 
divili, že v obchodech zrovna nejsou k dostání visací zámky…  foto echo 

Den otevřených dveří náchodské radnice opět přilákal řadu návštěvníků. Velké po-
zornosti se v rámci prohlídkového okruhu těšil i tento historický hodinový stroj. 
 Foto Josef Pepa Voltr 

V neděli 8. května na státní svátek se 
koná již 12. ročník populárních Po-
říčských toulek. Pěšky, na kole či ko-
loběžce můžete od hasičské zbrojnice 
vyrazit průběžně od 8 do 10 hodin. 
Letos trasy vedou na Červenokoste-
lecko a Jestřebí hory. Trasy pro pěší 

měří 8, 14, 17 a 22 km, cyklisté mají 
připravené trasy 24, 35, 51 a 56 km. 
Možnost zapůjčení koloběžek. V cíli 
je připraveno bohaté občerstvení, kul-
turní program, kolotoč pro děti. Na 
Vaši účast se těší pořadatelé z úřadu 
městyse a poříčští hasiči.

Poříčské toulky

Autosalon Dědek s.r.o.,
autorizovaný prodejce vozů OPEL, autorizovaný servis vozů 
OPEL a Chevrolet, stabilní rodinná fi rma s více než 20letou tradicí

PŘIJME DO SVÉHO TÝMU V NÁCHODĚ AUTOMECHANIKA
Požadujeme: výuční list v oboru, praxi v oblasti oprav motorových vozidel (min. 1 
rok), řidičský průkaz skupiny B, spolehlivost a loajalitu

Nabízíme: příjemné prostředí, dynamický kolektiv, vzdělávací kurzy a školení, slevu 
na fi remní výrobky a služby, zajímavé fi nanční ohodnocení až 30 000,- Kč měsíčně, 
navýšení v závislosti na výkonu, hlavní pracovní poměr – smlouvu na dobu neurčitou 
(po zapracování), příspěvek na oběd

Pavel Dědek
491 426 410
dedek@autosalondedek.cz

„Žijeme auty“
www.AutosalonDEDEK.cz

Jaký názor mají medvědi Ludvík  a Dáša (trvalým pobytem v příkopu státního 
zámku v Náchodě) na jaro? Za mnoho slov vydá záběr, který zde pořídil pro 
 ECHO Josef Pepa Voltr. 
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VZPOMÍNKA
Dne 5. května 2016 je tomu již 10 let, co nás navždy opustil

 pan Josef Štěrba 

z Nového Města nad Metují. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

manželka a děti s rodinami

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 
rekonstrukcí, při které byla vyměněna 
okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety).    Cena: 3 490 000,- 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
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- 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

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

 Mechanický zlíčský jez v Babiččině 
údolí projde nákladnou rekonstrukcí. 
Stavební a  jiné aktivity by zde měly 
skončit až 30. listopadu t.r. Vyžáda-
jí si investice ve  výšši cca 6 milionů 
korun českých. Finanční stránku re-
konstrukce plně hradí státní podnik 
Povodí Labe. 

Rekonstrukce jezu

 V  rámci projektu Česko – polská 
hřebenovka vznikne v městysu Nový 
Hrádek unikátní rozhledna o celkové 
výšce 46,5 metru. Rozhledové místo, 
na jehož vybudování je v projektu po-
čítáno se sumou 442 529 EUR, vznik-
ne na tubusu bývalé větrné elektrárny 
Na  Šibeníku. Součástí bude i  nové 
turistické informační centrum a par-
koviště pro 10 vozidel.  

Novohrádecká 

rozhledna 

 Kde získat všechny informace o evrop-
ských grantech a  dotacích na  jednom 
místě? Královéhradecký kraj zřídil pro 
tyto potřeby Evropský dům, a to v „no-
vém Hlucháku“ v Hradci Králové. Cel-
ková rekonstrukce objektu včetně ven-
kovních úprav vyjde Královéhradecký 
kraj na 20,3 milionu korun. Nově zde 
zasídlí organizace, které budou pomá-
hat žadatelům o evropskou dotaci. 

Evropské dotace 

pod jednou střechou  

Také v  tomto roce se uskuteční jako 
součást mezinárodní kampaně proti 
rakovině za  zlepšení léčby a  výzkumu 
nádorových onemocnění ve středu dne 
11. května již 20. ročník celonárodní ve-
řejné sbírky Květinový den s označením 
Český den proti rakovině 2016. Tradič-
ním symbolem sbírky je žlutý květ mě-
síčku lékařského, barva stužky u kytiček 
bude letos růžová. Kvítek bude opět 
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. 
Hlavním tématem sbírky a letáků bude 
tentokrát prevence nádorů prsu. 
V našem regionu se Květinovému dnu 
dlouhodobě věnuje Liga proti rakovi-

ně Náchod se sídlem v budově MěÚ 
Náchod, Palachova 1303, která již 
více než 20 let působí v  oblasti pre-
vence a  podpory nemocných. Díky 
její spolupráci s 15 středními školami 
a  skauty v  mnoha městech a  obcích 
Náchodska, Broumovska, Policka, 
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměř-
ska jsme oblastí, kde lidem není zdra-
ví lhostejné a kde má Květinový den 
každoroční podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je na-
ším hlavním cílem, pomozte prosím 
i vy!
 Liga proti rakovině Náchod

Podpořte 11. května již 20. ročník 

Květinového dne!

Žáci ZŠ Pavlišovská z Babí vyjeli kon-
cem dubna na výlet do Prahy. V Praze 
měli tu možnost „zhlédnout“ Nevi-
ditelnou výstavu a  dozvědět se něco 
o jedné z nejoblíbenějších potravin
 – o  čokoládě -  v  Muzeu čokolády 
v Celetné ulici.
Neviditelná výstava je ojedinělá inter-
aktivní cesta po světě, v němž zmizelo 
všechno světlo, a  kde se snažíte po-
mocí svých zbylých smyslů najít cestu 
ven.

Na Neviditelné výstavě se řídíte výhrad-
ně hmatem, sluchem, čichem a  smys-
lem pro rovnováhu.
Díky dočasné ztrátě zraku a obtížím při 
orientaci zjistíte, že svět může být i bez 
onoho klíčového smyslu stále krásný. 
Výstavou vás provází nevidomí lidé.
Ochutnávka čokolády v  Choco Story 
(sněz, co zvládneš  ) byla příjem-
nou tečkou za tímto výletem.
 Kolektiv ZŠ

 Pavlišovská

Výlet do  Prahy NEVIDITELNÁ VÝSTAVA 

a MUZEUM ČOKOLÁDY

 Infocentrum Broumovska nově 
nabízí  papírové bloky s  leitmotivem 
"Broumov".
Jedná se o limitovanou edici poznám-
kových bloků tří formátů: A6,A5,A4. 
Všechny bloky mají kroužkovou vaz-
bu a linkované stránky.  

Bloky pro patrioty

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 

na měsíc květen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme 

při následujících programech:

 K  V  Ě  T  E  N      2 0 1 6

čtvrtek 12. 5. od 14 hod.

 „LUCERNA“,
 divadelní hra A. Jiráska /při 

příležitosti autorova 165.výročí 
narození/. Filmové zpracování je 
v režii Karla Lamače a obsazení je 

lahůdkou pro pamětníky;

čtvrtek  19. 5. od 14 hod. 

„Tančím s Tebou“
 – Andree Rieu se svým orchestrem  

J. Strausse. Přijďte si poslechnout 
nezapomenutelné melodie;

 čtvrtek  26. 5. od 14hod. 

„Krásy Zlínska a Bílých 
Karpat“, 

fi lm z poznávacího zájezdu
připravil a promítne p. Miloslav 

Hlaváč; Na naše programy zveme 
všechny zájemce starší generace, 

i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové 

výboru MO SD ČR.

Poznámka: 
připomínáme 4 volná místa na tajný výlet, který bude 15. června 2016; 

zájemci o rekreace SD – přehled nabídek a informace získáte v klubovně 
Harmonie 2 vždy ve čtvrtek po programu od 15.30 do 16 hod. Hotel MAS 
v Sezimovně Ústí nám nabídl wellness pobyt v únoru 2017 za výhodnou 

cenu a s dopravou z Náchoda-přihlášky do září 2016.

 II. místostarosta Miroslav Brát, v je-
hož gesci je, mimo jiné,  i  podpora 
cestovního ruchu, vztahy s partnerský-
mi městy  a česko – polské projekty se 
setkal se ředitelem Regionálního mu-
zea v  Náchodě Mgr.  Petrem Landrem 
a  správcem Muzea Police nad Metují 
- archeologem Mgr.  Janem Tůmou. 
Cílem setkání byl odborný diskurz 
na téma města Náchoda jako  geogra-
fi cké oblasti, kudy od  nepaměti pro-
cházely historické obchodní i  iobecně 
civilizační trasy.“Rád bych se v  rámci  
našich mezinárodních projektů vě-
noval  i  tématu, které by připomnělo 
význam Náchoda jako lokality, která 
tvoří nejen bránu do  sousedního Pol-
ska, ale je zároveň i  pokračováním 
středoevropských tras z  jižní Evropy 
k  Baltskému moři. Náchod bývá uvá-
děn i jako místo na jedné   z pobočných 
linií  starověké Jantarové stezky spojují-
cí Jaderské moře s Baltem. Z Jantarové 
stezky se mnohem později stává Polská 
stezka... Ostatně, i  ten velmi negativ-
ní a  město a  jeho obyvatele zatěžující 
prvek tranzitní kaminonové dopravy 
v současnosti je důkazem, že i moder-

ní evropská logistika zboží pokračuje  
přes Náchod v  dávné  severojižní linii. 
Naskýtá se tak možnost využít projektů   
Evropské unie k dalšímu zatraktivnění 
Náchoda nejen jako pouhého tranzit-
ního, ale i  turistického cíle. Rád bych 
počítal s podporou a partnerstvím Re-
gionálního muzea v Náchodě, protože 
právě na větší propagaci muzeí v našem 

i  sousedním polském regionu bych 
chtěl celý budoucí projekt také zamě-
řit – samozřejmě za předpokladu, že se 
našim euromanažerům podaří objevit  
návaznost naší vize na  konkrétní na-
bídku vhodného fondu EU. Primární 
je samozřejmě získat pro naše usilo-
vání i  adekvátní zahraniční partnery“ 
vysvětluje místostarosta Miroslav Brát.    

Náchod jako historické sídlo na obchodních trasách 

Foto: setkání na  náchodské radnici: (zleva Mgr.  Jan Tůma, Miroslav Brát, 
Mgr. Petr Landr)

„Byly jsme nejlepší, získaly jsme 1. 
místo v  umístění v  soutěži o  nejlep-
ší fi rmu“, to je slyšet z úst studentek, 
které pracují ve fi ktivní fi rmě Kristýna 
Straková – Karnevalový svět a zúčast-
nily se v březnu 2016 V. regionálního 
veletrhu fi ktivních fi rem v  Náchodě, 
který pořádala Obchodní akademie 
Náchod v budově Divadla Dr. J. Číž-
ka v Náchodě. „Víme, že musíme stále 
na  sobě pracovat, neboť před námi 
je účast na  22. Mezinárodním vele-
trhu studentských fi rem v Praze, kde 
bychom také chtěly obsadit přední 
místa“, dodávají studentky. A  oprav-
du - podařilo se, protože si v  dubnu 

z Prahy odvezly cenu za 9. místo v ka-
tegorii NEJLEPŠÍ STÁNEK, 9. místo 
v  kategorii NEJLEPŠÍ KATALOG 
a  13. místo v  kategorii NEJLEPŠÍ 
PREZENTACE. A to se jim podařilo 
v  neuvěřitelně veliké konkurenci 60 
českých a  61 zahraničních fi ktivních 
fi rem.  Za školu dodávám, že není dů-
ležité, na jakém místě jsme se umístili, 
byť ta místa jsou výborná, podstatné 
jsou získané zkušenosti. Protože ty 
studentky využijí nejen pro budoucí 
působení na trhu fi ktivních fi rem, ale 
také v  reálném podnikatelském pro-
středí. 
 Ing. Marek Špelda, Ph.D.

Střední škola oděvní, služeb a ekonomika 

z Červeného Kostelce opět bodovala!

Poznáte, v  jakém městě byl poří-
zen tento záběr? Ano, je to Červený 
Kostelec. Do  jedné osy v  hledáčku 
fotoaparátu se nám podařilo umístit 
dva souputníky v čase,  které zrodila 
lidská tvořivost ve stejný rok  1929. 
V  popředí je detail sochy legioná-
ře provedené Břetislavem Kafkou, 
v pozadí pak budova  červenokoste-
lecké spořitelny, na které se podílel 
i známý architekt Jindřich Freiwald. 
 foto echo 

Souputníci v čase

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

paní Hanu Balcarovou z Borové, 
dlouholetou členku tamního zastupitelstva. 
7. května 2016 uplyne 7  let od jejího úmrtí.

Kdo v srdcích žije - neumírá.
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Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 

případné informace na tel. 499 802 170.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE/ ASISTENTKA ŘEDITELE

Požadujeme: Nabízíme:

Náplň práce: 

TONAVA, A.S., ÚPICE

NABÍZÍ VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI:

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

A SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

Farní charita Náchod
hledá pro svá zařízení, 

která poskytují sociální služby

Požadavky: 

Místo pracoviště:

Dále hledáme pro samostatnou i týmovou činnost v organizaci

ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

Požadavky: 

dne 25. 5. 2016 v 10:00 nebo v 15:00 hod.

Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz

Začátek turistické sezony ohlašují i víkendové železniční 
spoje do  příhraničních polských měst. Od  konce dubna 
je možné využívat přímého vlakového spojení z Trutno-
va do  Jelenie Góry a  Lubawky. Dopravu bude zajišťovat 
moderní vlaková souprava. Poslední vlaky pojedou 4. 
září. „Cestující budou ve  vlaku odbaveni vždy dvakrát. 
Jednou na českém území za české koruny nebo za polské 
zloté a  podruhé na  polském území, kde je možné platit 
jen zlotými. Zvláštností je, že jízdenka zakoupená na stát-
ní hranici platí až do první stanice za hranicí v druhém 
státě. V  praxi tedy cestující, který si zakoupí jízdenku 
z Trutnova do Královce na státní hranici, pojedete na tuto 
jízdenku až do polské Lubawky,“ říká náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje Karel Janeček, který je odpověd-
ný za oblast dopravy.

Sezonní vlaky do Polska

Tři osudy, dvě války, jedno město
Na  knižním trhu regionálně zaměře-
ných  publikací se objevil zajímavý au-
torský počin z pera Richarda Švandy, 
správce dobrošovské pevnosti.Autor 
o knížce říká:“ Nese název Tři osudy, 
dvě války, jedno město. Sleduje živo-
ty tří generálů od narození, přes boje 
první a druhé světové války, až po je-
jich smrt. Všichni však měli jedno 
společné, a to vztah k městu Náchodu. 
Československý generál Všetička se 
v  Náchodě narodil, německý generál 
Botho Elster tu prožil mládí a  sovět-
ský generál Zajončkovskij osvobodil 
Náchod v květnu 1945. Kniha popisu-
je nejenom paralely v  životech všech 
zmíněných, ale zasazuje je do kontex-
tu doby a přihlíží celkově k událostem 
konce 19. a první poloviny 20. století. 
Knížka je k zakoupení v knihkupectví 
Horová v Náchodě, popř. je možné ob-

jednat si ji přes email: svapr@seznam.
cz. (obrázek – obálka knihy)

Náchod v  proměnách času je název zajímavé výstavy, kterou připravili žáci 
IX.D ZŠ Komenského v Náchodě pod vedením třídního učitele Mgr.Ondřeje 
Tyče (výstava  umístěna ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě). Výstava je 
koncipována jako prolínání historických fotografi í do aktuálních snímků. Jed-
nu z fotografi í z výstavy zde otiskujeme. Zachycuje historický snímek generála 
Zajončovského z května 1945 (velitel sovětských vojsk osvobozujících na konci 
druhé světové války Náchod) zakomponovaný do současného vzhledu náchod-
ské radnice. 

Úspěšný návrat do kopců
 V sobotu 23. dubna se uskutečnil 
druhý závod letošního již 9. Ročníku 
seriálu MČR  automobilů do  vrchu 
EDDA cup 2016 na  trati Zbraslav – 
Točná v Praze.
 Náchodští jezdci Josef a  Lukáš 
Cvejnovi, startující za  novoměstský 
tým RTM motosport, nastoupili 
po několikaleté přestávce do koloto-

če republikových vrchů s kompletně 
zrepasovaným závodním speciálem 
Suzuki Swift  GTi Mk1. 
Již po  první tréninkové jízdě Lu-
káš předváděl zkušenosti získané 
na okruhových a autokrosových tra-
tích a jeho otec Josef také nic neztra-
til z dřívějších zkušeností . 
 Tréninkové jízdy proběhly na trati 
s novým povrchem bez větších pro-
blémů a  tak se mohlo po  poledni 

přes 120 závodních vozů postupně 
stavět na  startovní čáru a  opouštět 
Zbraslav po  čtyřkilometrové trati 
do cíle v Točné. Po dvou závodních 
jízdách se Lukáš dovezl  na  první 
místo a Josef na páté místo ve skupi-
ně SE-1400.
 Další akcí týmu RTM motosport 
bude 14. května účast na  RYLLY-
SHOW 2016 na  královéhradeckém 
autodromu, kam jste srdečně zváni.

HLEDÁME

SPOLUPRACOVNÍKY

PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- NABÍDKA VŠECH POJISTNÝCH PRODUKTŮ

-

- VÝBĚR POJIŠŤOVEN

-

- JEDNODUCHÉ A VÝHODNÉ

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

TEL.: 603 441 102

S  nedostatkem lékařů, který se v  pří-
padě nečinnosti bude dále prohlubo-
vat, se v současné době potýkají nejen 
zdravotnická zařízení v  kraji, ale po-
skytovatelé zdravotní péče v celé České 
republice. Královéhradecký kraj přišel 
s  novinkou, která by mohla pomoci 
získat mladé lékaře pro ty lékařské spe-
cializace, které jsou z personálního hle-
diska v  největších problémech, a  sice 
podpora formou stipendia. Nyní jsou 
stanoveny konkrétní podmínky, kte-
ré musí uchazeč o  stipendium splnit. 
Zájemci se budou moci hlásit až do 23. 
května 2016. (ts-khk)

Stipendia 

pro mediky 

 V  areálu jaroměřského Gymnázia 
Jaroslava Žáka se 13.května od 12 ho-
din koná tradiční studentský Majáles. 
Akce by měla dle informací pořada-
telů trvat cca 8 hodin. 

Majáles

 Broumovský klášter zve na netradič-
ní noční prohlídku tohoto barokního 
skvostu za svitu svíček či baterek. Noč-
ní prohlídka se zde uskuteční 20. květ-
na ve 20.00 hodin. Prohlídku je nutné 
rezervovat předem, například na  e – 
mailu: prohlidky@broumovsko.cz

Noční prohlídka
je název poslechového klubu hu-
debního publicisty Jana Rejžka. 
Navštívit jej můžete v  rámci brou-
movského projektu ARTCAFÉ 18. 
května  od 19.00 hodin. Místem ko-
nání je sál Kreslírna v areálu tamní-
ho kláštera. 

Kaleidoskop



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Jen malou chvíli pojedete polským 
příhraničím, než dojedete do Pstraž-
né. Smažírna a  loviště ryb leží 7 km 
od centra lázní Kudowa Zdrój, smě-
rem 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 tera-
se se slunečníky nebo v  selské jizbě 
v  objektu smažírny. Využít můžete 
příjemného prostředí ke krátké pro-
cházce.
A  Ti z  Vás, kdo dají přednost před 
vůni pečených ryb něčemu trvalej-
šímu, mohou si zde vybrat ze širo-
ké nabídky dekorativních stromků, 
vhodných k dotvoření exteriérů.
Na objednávku Vám tu připraví tata-
rák, pečení selete nebo jehněte.
V Pstražnej sezóna již začala, otevře-
no tu mají denně od 10 do 20 hodin. 
Smažírna je v dosahu oblíbené cyk-
lostezky Kladským 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 Ku-
dowy Zdroj, 
první světelná 
křižovatka, je 
tam benzinová 
pumpa, dejte 
se na  ní vle-
vo, stejně jako 
na  další větší 

křižovatce. Neuhněte ze směru 
na  skanzen lidové architektury 
a  po  7 km jste v  cíli: Pstražnej
 Echo (pi) foto, 
 Laďka Škodová

POLSKÉ LOWISKO
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Primalex, Eternal, Heliomix, Mobihel, AkzoNobel, Siro, Colorlak, 

ColorExpert, Remmers, Kana, Storch, Spokar

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
606 935 805

 info@dobre-zaluzie.cz  

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

Jan Janko 

Vladimír Janko

www.mainstone.

KAMENNÉ 
KOBERCE

SMĚNOVÝ DĚLNÍK DO VÝROBY
Požadujeme:

Kontaktní osoba:

ÚDRŽBÁŘ - ZÁMEČNÍK
Požadujeme: 

Kontaktní osoba:

ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMECHANIK
Požadujeme:

Kontaktní osoba:

KSK BONO s.r.o.,

výrobce krmiv pro psy a kočky
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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

V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, Váš životopis a motivační 
dopis v českém jazyce na e-mailovou adresu nyc@vodacz.com. 

VODA CZ, s.r.o., hledá schopné uchazeče na pozici
PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO VEDENÍ TECHNOLOGICKÝCH 
ZAKÁZEK VODOHOSPODÁŘSKÉHO SMĚRU.

Provozovna: Hořenice u Jaroměře.
Nabízíme nástupní plat 30 000 Kč, benefi ty, možnost profesního, 
karierního i platového růstu.

Každé setkání vás dokáže obohatit

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

„Chápu každé setkání jako příležitost 
k novému vnitřnímu obohacení, k nové 
zpětné vazbě od  lidí. Proto, když jsem 
byl osloven Mladými sociálními de-
mokraty, že  v  kooperaci s  OV ČSSD 
Náchod připravují sportovně – zábavné 
odpoledne pro děti v Náchodě – Bělov-
si, rád jsem ve spolupráci se senátorem 
Lubomírem Francem přijal  nad touto 
akcí záštitu. Jednak si myslím, že kvě-
ten, potažmo 1. Máj k takové akci pří-
mo vybízí, dále, protože akce pro děti 
a mládež vždy mají moji plnou podpo-
ru. Jsem přesvědčen, že se celé odpoled-
ne vydařilo včetně počasí, které se snad 
již opravdu trvale loučí  s  chladnými 
dny  roku. Organizátorům akce patří 
za jejich práci můj vřelý dík. Práce poli-

tika nekončí ani v neděli, a tak zbyl čas, 
abych s  mými kolegy a  členy krajské 
kandidátky prodiskutoval témata, jež 
se týkají   podzimních krajských voleb 
(na  snímku v  rozhovoru s  hejtmanem 
Lubomírem Francem, zleva diskuzi 
přihlíží místostarosta Meziměstí Pavel 

Hečko).  Moje účast na  krajské kan-
didátce  ČSSD je výrazem mojí plné 
podpory lídrovi i krajskému programu 
sociální demokracie. A nikdy není sym-
bolicky lepší čas na  diskuzi o  sociálně 
– demokratických hodnotách, než 1. 
května, který byl  a je důležitým datem 
v kalendáři tradic České strany sociálně 
demokratické“, říká Jan Birke, starosta 
Náchoda  a poslanec PS PČR. Sportovně – zábavné odpoledne pro děti mělo bohatý a pestrý program.  

NÁCHOD – BĚLOVES, 

1. KVĚTEN 2016

OKRASNÉ ŠKOLKY JAROMĚŘ 

Přijmeme

 ASISTENTKU DIETOLOGA

na zkrácený úvazek

pro pobočku Naturhouse 

v Náchodě.

V případě zájmu

zasílejte CV na e-mail: 

nachod@naturhouse-cz.cz

Požadujeme:

komunikativnost

práce na PC

příjemné vystupování
 

Nabízíme:     

příjemné prostředí

dobrý pracovní kolektiv

provize z prodeje, sleva na 

firemní produkty

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

Magnusfi lm s.r.o.
zve na 

CAJ O PÁTÉ
Zpěvačka a moderátorka z TV ŠLÁGR

MÁRA se svojí kapelou Mejdan Band

evergreeny * lidovky * country * pop
Kino Nový Hrádek 18.5.2016 v 17 hodin

Předprodej vstupenek:

Dárkové zboží Petra Přibylová náměstí 
Nový Hrádek, tel.: 491 478 376, 491 478 152

VV music shop 
Kamenice Náchod, tel. 724 062 072

Sušené ovoce a ořechy 
– cukrovinky Kostelní 6 Dobruška

Vstupné 220,-Kč 

v předprodeji a 260,-Kč na místě

Kraniosakrální terapie

Zvu vás na setkání s jednoduchou 

metodou, která využívá jemný dotek 

k uzdravování těla jak na fyzické, tak 

psychické a mentální úrovni.

17.5.2016 v 18 hodin

HOTEL ELKO, NÁCHOD

Na setkání se těší

 Lada Novotná, tel. 732 382 236

Pomozte tělu, aby se uzdravilo.

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v se-
cesním domě na Kamenici v Nácho-
dě, 2.patro, nájem 5.300Kč +energie, 
jistota 30 t.Kč. Pravidelný dostatečný 
příjem podmínkou! Tel.: 602 575 252
* P R O N A J M U dlouhodobě 1+1 
v Náchodě na Běloveské ul., výhled 
na Montaci, původní udržovaný stav, 
nájem+služby+energie ( bez el.+-
plynu) 6.500Kč, kauce 7.000Kč. Tel. 
773 974 100
* Hledám pronájem 1+1kk v  ob-
lasti nad nemocnicí v  Náchodě. 
Do  6500Kč včetně služeb. Pracují-
cí člověk s  pejskem.Vše na  dohodě. 
TEL.: 734 401 812
* Hledám dlouhodobý pronájem 
bytu 2+1 nebo 3+1 nejlépe s balko-
nem v Náchodě. Tel. 734 723 250
* PRONAJMU BYT 2+KK 
VE STÁRKOVĚ NA NÁMĚSTÍ.Byt 
je po celkové rekonstrukci, částeč-
ně zařízen (kuchyň,lednička,prač-
ka...).Cena 3800,-+inkaso (1800,-). 
Kauce nutná. Tel.602133173 Email. 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu 2+kk, částečně zaříze-
ný v N. Městě nad. Met. za 7500Kč- 
včetně energií. Prosluněný, 2x výtah. 
Tel.č. 606 364 426
* Pronájem garsonky 55 m2 v cen-
tru Nového Města n.M., ve  zdě-
ném domě, po  kompletní rekon-
strukci. Nájem 4500,-Kč + služby. 
TEl.: 777 730 802
* Pronajmu garsonku 1+kk Nové 
Město n.M, 4P-výtah, cena doho-
dou. TEL.: 608 223 669
* Pronajmu byt 2+1 ve  Vestci u  Č.
Skalice. TEL.:775 311 405
* Prodám v Náchodě udržovaný byt 
2 + 1 s lodžií. Byt se nachází nedale-
ko centra. Plastová okna, zateplená 
fasáda.Pěkný výhled. Příjemné byd-
lení. Ihned volné. Tel.:608 245 634
* Pronajmu 1+1 v Náchodě na Plho-
vě, povinná kauce, Romové vítáni. 
TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu dlouh. slunný podkr. 
byt 3+1, 100 m2, v  2.NP nově zre-
konstr. RD se zahradou ve  Vysoké 
Srbské. Nájem 5500 Kč+ 700,- voda 
+ el.+plyn + kauce. Tel. 608 90 30 50

* Nabízím pronájem nového 
bytu 2+kk v centru Náchoda. Ná-
jem 5.000Kč (40m2) plus služby 
a energie. Byt nově vybaven - pod-
lahovou krytinou, dveřmi, osvět-
lením, zařízeným WC a  koupel-
nou, vnitřními žaluziemi, novou 
kuchyňskou linkou, elektrickým 
sporákem a  šatní předsíňovou 
skříní na  požádání. K  bytu také 
náleží sklepní kóje. Dále soukro-
mé parkoviště před domem pouze 
pro obyvatele domu nebo možno 
pronajmout garážové stání uvnitř 
domu. Vratná kauce ve výši dvoj-
násobku celkové měsíční platby 
za  nájem, služby a  energie. Ener-
getická náročnost domu / bytu je 
v  kategorii C. Kontakt na  e-mail: 
bytynachodsko@gmail.com nebo 
mob. 705 009 312

* V Náchodě prodám nový družstev-
ní nízkoenergetický byt 1 + kk blíz-
ko centra města včetně parkovacího 
stání. Cena Kč 490 tisíc. K okamžité-
mu nastěhování. Info 730 517 357.

* Koupím rodinný dům nebo ŘRD 
Náchod a okolí. Tel. 736 24 12 10
* Prodám zahradu 680 m2 v  Me-
ziměstí s  chatou. Cena 65 tis.Kč. 
TEL.:606 282 901
* Prodám zahradu na  Kašparáku. 
Cena dohodou. Tel.: 608 881 004
* Pronajmu větší RD ve Vestci u Č.
Skalice, nájemné 8000,-Kč + energie. 
TEL.:773 033 077
* Mladá rodina shání v  Náchodě 
k  dlouhodobému pronájmu zahra-
du s el. a vodou. Postaráme se o údrž-
bu. Nabídněte. TEL.: 776 894 446

* Prodám zděnou, patrovou 
chatu po  celkové rekonstruk-
ci, 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, 
topení na tuhá paliva. Blízko mož-
nost horolezeckého vyžití, řeka 
pro sjíždění na lodích, cvičák pro 
psy, 10 minut do centra. Pozemek 
slunný, klidný. TEL.: 737 613 827

* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta 
až na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30

* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 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 kytarové akustické kom-
bo Behringer ACX1000. 120W, 
efekty, 100% stav. 5900,- Kč. Tel. 
608 365 036
* Prodám psací stůl světlé barvy, 
rozměr 160 x 60 cm, po levé straně 
5 šuplat, cena 1900,-, malou ku-
chyňskou linku 120 x 60 cm + pro-
stor 50 cm pro ledničku, světle béžo-
vo hnědá včetně dřezu plus skříňka 
s prosklenými dvířky na zeď (š 60cm, 
v 70 cm, h 30 cm), šatní skříň světlá 
olše 100 x 200 x 50 cm, dveře se zrca-
dlem za  2000 Kč, konferenční stolek 
oválný 4 nohy + kancelářská křesíl-
ka polstrovaná. Vše téměř nové. Tel. 
602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám shrnovač píce. TEL.: 
722 605 734
* Prodám palivové dříví - syrové (olše). 
Černčice 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 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: 
995 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 37 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
595 000,- 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. Vý-
měra bytu 53 m2. Tel. 774 311 404 , RK 
nevolat. Cena: 895 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují v  Havlíčkově ulici. Po  rekon-
strukci - 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.
* Sháním byt 3+1 a větší v os.vlast-
nictví, bez RK. TEL.: 774 061 131
* Prodám nový družstevní byt 2 + 
kk v Náchodě - levně. Cena 690 tisíc 
korun. Nízké provozní náklady. Par-
kování na vlastním pozemku. 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  Plhově 84m2 po  celkové rekon-
strukci za cenu 1639000,-Kč, tel.721 
997 243, RK nevolat
* Hledám ke koupi menší byt nebo 
rodinný dům v okrese Náchod. Dě-
kuji za nabídky. Tel. 606 281 285
* Sháním ke  koupi byt 2+1, 3+1 
v  Náchodě. Možno i  rodinný dům. 
Tel.739 965 494

*  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.
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* V Náchodě a okolí sháním domek 
nebo byt 3 +1, možno též trvale oby-
vatelnou chalupu. Tel.:608 245 634
* Hledám pronájem oploceného 
pozemku,zahrady. Klidné místo. 
Náchod a blízké okolí. Chatka ,voda , 
elektřina výhodou. V případě rozum-
né nabídky koupě. TEL.: 605 164 973

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, bram-
bory - pěstované bez herbicidů, 
pesticidů a umělých hnojiv 8,- Kč/kg, 
Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím pískovcové kvádry růz-
ných rozměrů i  menší množství. 
Tel: 603 900 795
* Koupím starší kladívkový šrotov-
ník. TEL.:722 605 734
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451

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

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858

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

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

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

* Daruji za  odvoz větší množství 
lámané opuky ze základů domu. 
Vhodné na zavezení - zpevnění cesty 
apod. Tel. 737 236 777
* Hledám brigádníka/ci (nejlépe 
studentku, studenta) na prodej ovo-
ce a zeleniny. Práce květen - červenec 
v Náchodě. Tel. 732 167 291
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůl-
nu, sklep, hospodářské stavení atd. 
Nemovitost tím připravíme komplet-
ně k prodeji či rekonstrukci. Individu-
ální přístup ke  každému zákazníkovi 
vždy až na místě Tel.: 777 200 126
* Domácí výuka angličtiny hravou 
formou pro děti předškolního věku, 
250 Kč/hod., max. 3 děti/hod. Několi-
kaleté zkušenosti. N.M.n.M., Náchod 
a okolí. Bližší info na tel. 774 371 116

* KOUPÍM NOVÉ, NEBO ZACHO-
VALÉ NÁHRADNÍ DÍLY ŠKODA 
105,120, RAPID, GARDE. NEBO 
I  CELÉ AUTO. POUZE SOLIDNÍ 
JEDNÁNÍ. TEL.: 777 234 250

AUTO - MOTO

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

NEBYTOVÉ PROSTORY

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

PRODÁM

RŮZNÉ

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

VÝROBA 
NEREZOVÉHO

ZÁBRADLÍ

telefonTELEFON
777 590 750

Vyklízení a likvidace 

SKLENÍKY - PRODEJ. 
Velký výběr z 12 druhů a různých roz-
měrů. 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 

Přijmeme truhláře 
s praxí pro samostatnou práci 

ve výrobě zakázkového nábytku
 na provozovnu v Dolní Radechové.

Nástup od 1.6.2016.

Tel. 608 538 361

KOUPÍM



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy
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Procházka   Náchod

PLOŠINY

2

v centru Náchoda 
- 2 samostatné místnosti 

Info 733 131 189

Pronajmeme nebytový prostor

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků

Požadujeme

Nabízíme

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI VEDOUCÍHO

ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU NÁCHOD

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

2

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

o klienta po uzavření této smlouvy.

POZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
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Rozvážíme obědy 
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

ČESKÁ KLASIKA

ROZVOZ ZDARMA

Trasa:

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” 

PRACOVNÍ POZICE:

Zájemci informujte se na tl nebo navštivte 

Borsovo 
energetické
okénko 126.

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.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

(pi)

Ve Vile Čerych v České Skalici se 26. 
května v 18 hodin uskuteční přednáška 
s tématem ostrova Réunion, francouz-
ského zámořského departmentu v In-
dickém oceánu. Protagonisty přednáš-
ky budou manželé Rebeka a Abdoullah 
Hossen, kteří zde žijí v hlavním městě 
ostrova Saint Denis. Přednáška je ve 
francouzštině se simultáním českým 

překladem. Vstupné dobrovolné.  Blíže 
k netradičnímu formátu přednášky…
Povídat, pouštět hudbu obrázky a vi-
dea bude Francouz, rodilý ostrovan 
Abdoullah Hossen, tlumočit z fran-
couzštiny do češtiny a doplňovat svý-
mi ženskými postřehy jeho manželka 
z Čech Rebeka Hossen. Jste srdečně 
zváni!

Přednáška o Réunionu
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 Již VII. ročník rybářských závodů 
Starý bagr 2016  se chystá ve Velkém 
Poříčí na sobotu 21. května. Občerst-
vení po celou dobu závodů zajištěno! 
Pro bližší info a přihlášky na závody 

kontaktujte organizátora Jana Prou-
zu na telefonu 602 145 922, e – mai-
lu: honza.prouza@seznam.cz. Využít 
můžete i webové prezentace na adrese 
www.honzaprouza.freepage.cz

Rybářské závody Starý bagr 2016

V  letošním roce se Střední průmy-
slová škola, střední odborná škola 
a střední odborné učiliště Nové Měs-
to nad Metují opět účastnila soutěže 
Gastro Hradec, která proběhla 14. 
dubna 2016 v kongresovém centru Al-
dis v Hradci Králové. Jednalo se o 21. 
ročník národní soutěže kuchařského 
a  cukrářského umění s  mezinárodní 
účastí a zároveň o 11. ročník Mistrov-
ství republiky kuchařů a cukrářů. Šár-
ka Havelková je studentkou druhého 
ročníku oboru cukrář a soutěžila v ka-
tegorii Cukrář Kadet, což je kategorie 
určena pro soutěžící do 18 let.  Sou-
těžním exponátem byl slavnostní dort 

na volitelné téma s vykrojenou porcí 
k  degustaci. Vzhledem k  aktuálním 
událostem ve společnosti jsme se letos 
zaměřili na problematiku palmového 
oleje, na níž jsme chtěli více upozor-
nit a  stručně o  ní také informovat. 
Za  svůj exponát získala Šárka zlatou 
medaili. Za  obor kuchař se soutěže 
v  kategorii Kuchař kadet zúčastnila 
žákyně 1. ročníku Hana Palasmano-
vá. Soutěžním úkolem bylo vytvoření 
3 chodového menu ve složení studený 
předkrm, polévka a hlavní pokrm. Se 
svým menu skončila Hanka ve stříbr-
ném pásmu a celkově na pátém místě.
(redakčně kráceno, foto archiv školy)

Novoměstští bodovali na Gastru Hradec

 Zvyk stavění májky na návsi v Pro-
vodově - Šonově  letos znovu obnovil 
místní hasičský sbor.  Dne 30. dubna 
se sešli hasiči a hasičky vzpomínající 
na své dětství, kdy bylo stavění máj-
ky pro ně velkou událostí. Nechtěli 
proto, aby se tradice ze vsi vytrati-
la. Vedení obce bylo nápomocno 
a z lesa dodali strom, který si  hasiči 
otesali v  hladký kůl, hasičky opletly 
věnec barevnými pentlemi a  na  vr-
chol vsadili ozdobenou mladou bříz-
ku. K  tomu si opekli ryby ze svého 
chovného rybníka a dali si skleničku 
dobrého piva.  V  16 metrech výšky 
se nyní tyčí nad Provodovem veselá 
májka a svým plápoláním vítá jaro.
 L.P., foto Lenka Kubcová

Zavzpomínali 

na dětství 

NÁCHOD

veškeré stavební práce, hydroizolace, 

    zemní práce, doprava (kontejner 

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

Rádi bychom touto cestou poděkovali personálu restaurace ODAS za pří-
jemný, pohodový a pozorný přístup na naší akci. 

46. výročí party P.R.S.A.

Posezení na mlejně, Správa NKP státního zámku Ratibořice ve spolupráci 
s Městským úřadem v České Skalici

Vás srdečně zvou na akci 

LOUČENÍ SE ZMRZLEJMA NA MLEJNĚ
aneb

Přiďte připít na zdraví ledových mužů/ Pankráce, Serváce a Bonifáce!

Kdo přinese starej hrníček a nechá nám ho na plotě, dostane do něj 
svařák zadarmo

Smutně i vesele budou vyhrávat kapely:

akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí
v sobotu a neděli 14.5. a 15.5.2016    od 11.00 do 16.00 hodin
 U nás se vstup neplatí

Stylové občerstvení

„ Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“ 
Sponzor akce: PRIMÁTOR a.s.

SOBOTA TOMY Z OPOČNA NEDĚLE KLAPETO Z NÁCHODA

Klub vojenské historie Náchod spolu 
s  Českým svazem bojovníků za svo-
bodu a Městem Náchod vás v neděli 
8. května srdečně zve na pietní akty 
u  příležitosti 71 let od  konce druhé 
světové války. Památku padlých si 
připomeneme v 9:30 u pomníku ru-
doarmějců na  staroměstském hřbi-
tově, v 10:15 u pamětní desky kpt. Ja-
roše na Masarykově náměstí, v 10:30 
u  pamětní desky obětí nacismu 
v Hrašeho ulici, v 10:45 u pomníku 
padlým v květnu 1945 u bývalé cel-
nice v Bělovsi a v 11:00 u pomníku 

padlým ve  světových vál-
kách u  fotbalového hřiště 
v  Bělovsi. Program za-
končí komentovaná pro-
hlídka pěchotního srubu 
N-S 84 "Voda" se zaměře-
ním na  události v  květnu 
1945, která začne v 11:15. 
Objekty Běloveského pev-
nostního skanzenu jsou 
v  tento den přístupné ve-
řejnosti v  obvyklou ote-
vírací dobu, tedy od  10 
do 18 hodin.

KVH Náchod oslaví Den vítězství

 Miloš Beneš (Gms Racing team) 
-  Osella FA30 – 3. místo v absolutním 
pořadí.
 Pro GMS Racing team začala sezóna 
Mistrovství Evropy v závodech automo-
bilů do vrchu v Rakouském Rechbergu.
 Vicemistr Evropy 2015 a vítěz anke-
ty sportovních novinářů Zlatý volant 
2015, pilot GMS Racing team Miloš Be-
neš, startoval v tomto závodě s italským 
monopostem Osella FA30 a  pro tento 
závod zvolil nové pneu Pirelli místo 
Avon, které jel v minulých sezónách.
 V první sobotní tréninkové jízdě za-
jel Miloš Beneš 2. nejrychlejší čas v ab-
solutním pořadí za  Simone Faggiolim 
(tovární pilot Norma) a  před Chris-
tianem Merlim (tovární pilot Osella).
 V nedělní první i druhé závodní jíz-
dě dojel Miloš Beneš na 3. místě v ab-
solutním pořadí. V první závodní jízdě 
pouhé 1.7 vteřiny za Faggiolim.
V celkovém součtu časů se Miloš Beneš 
umístil na 3. místě v absolutním pořadí. 

Rechberg 2016

DOMOV HLEDÁ

Bady je asi 6letý pejsek, který 
se ocitl v útulku z důvodu tíživé 
situace majitelů. Bady je hodný, 
milý, má rád děti, zkrátka poho-

dář. Je očkovaný.

Městský útulek Broumov,
 Jana Slováková 721 543 498

od 13.05. 2016 do 19.05.2016be te si elikost po ce c est  k nabízeným specialitámnebo si c tne te e st  p ip a ený c est ako la ní c od.e k alitn í eský c est z polí ostina na lnick

1. závodní jízda:
(1.) 8 MERLI Christian I OSELLA FA , (2.) 24 FAGGIOLI Simone I NORMA 
M20 FC, (3.) 7 BENEŠ Miloš CZ OSALLA FA 30
Absolutní pořadí:
1. MERLO Christian, 2. FAGGIOLI Simone, 3. BENEŠ Miloš, 4. PARIDE Macario, 
5. VOLLUZ Joel
 Text a foto: RS


