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OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

I lyžař, který lyžuje jako Bůh, 
je stále jen smrtelník…
Náš titulek jsme si vypůjčili od jed-
noho zajímavého sloganu nejme-
nované pojišťovny. Ano, letošní 
lyžařská sezóna (alespoň v  českých 
podmínkách) končí. Pojišťovny  zač-
nou sčítat škody i z našich východo-
českých Krkonoš či Orlických hor… 
A  v  případě sjezdového lyžování 
mají bezesporu pravdu. Při lyžo-
vání je velmi důležité myslet právě  

na bezpečnost,  především zbytečně 
nepřeceňovat své schopnosti. Kdyby 
prý lyžaři byli důslední a nepodce-
ňovali nebezpečí, spousty úrazů by 
se vůbec nemuselo stát. Na druhou 
stranu, existuje i  statistika, která 
říká, že běžného rekreačního lyžaře, 
který  za sezónu „odlyžuje“ 10 dní, 
potká vážnější nehoda na svahu 1 x 
za 42 let.   Foto ECHO

V neděli  2. 4. 2017 jsme se vrátily z našeho druhého kvalifi kačního kola v Hořicích a přivezly si odsud spoustu no-
vých zážitků i úspěchů. Kvalifi kace na MČR máme tedy úspěšně za sebou a sbírku ze Stochova doplňujeme o další  
krásná umístění. Do fi nálových kol nám ještě ale nějaký ten čas zbývá a my máme stále na čem pracovat, takže směr 
tělocvična, cíl: zbavit se všech nedostatků :-) Díky za Vaši podporu. Sledovali jste nás? 
 Foto: Josef Voltr, text: Veronika Pecoldová 

Lodí po severním 
Holandsku
 Cestopisná přednáška, jejímž 
tématem je plavba lodí po  slad-
kovodních kanálech Nizozem-
ského království, se ukuteční  
v  Broumově 21. dubna.  Jejím 
protagonistou je Bohumil Stiller. 
Pozor, „odplouvá se“ z  Konfe-
renčního sálu IC Broumovsko 
v 18 hodin!

Zaostřeno 
na Maltu
 V  Městské knihovně v  České 
Skalici (oddělení pro dospělé) pro-
běhne 26. dubna od 18 hodin před-
náška s názvem Malta očima Petra 
Voldána. Pokud si název  přednášky  
spojujete s  cyklem České televize: 
„Postřehy odjinud“, máte pravdu. 
Začátek akce je v 18 hodin. 

Barokní kostely 
na Broumovsku 
jsou tématem přednášky Pet-
ra Staňka, která se uskuteč-
ní v  Základní umělecké škole 
v  Broumově 18. dubna od  18 
hodin. Čeká na  vás zde i  obra-
zová projekce doplněná sním-
ky pořízenými dronem z  „ptačí 
perspektivy“.  
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VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2017 uplyne šest 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

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna uplyne 10 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou, 

rodiče, známí a přátelé

VZPOMÍNÁME
Dne 20.dubna 2017 uplynou dva smutné roky, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 

babička a prababička, 

paní Marie Erlebachová  
z Náchoda.

Dne  26.května 2017 by se dožil 90. let náš drahý 
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Zdeněk Erlebach 
z Náchoda.

Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou 
vzpomínku. Stále vzpomínají synové Josef a Zdeněk 

s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNKA
Dne 21.4.2017 uplyne 15 dlouhých let, 

co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Karel ČURNEK z Velkého Poříčí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 

vzpomínku. 
Manželka Františka a dcery 

s rodinami

VZPOMÍNKA
Kdo byl milován,

nebude zapomenut …

Se zármutkem v srdci vzpomínáme na naši maminku 
paní Emilii Bártovou z Náchoda, 

která nás navždy opustila 10. dubna 2007.

Dcery Alena a Hana

VZPOMÍNKA
Dne 18. dubna 2007 nás navždy opustil manžel, 

tatínek a dědeček,

pan Bedřich Jelen z Hronova.
Stále vzpomínají manželka, syn Jirka, dcera 

Pavlína, vnoučata Andrea, Tomáš 
a Jakoubek a pravnučka.

Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v No-
vém Městě nad Metují. Dvě samostat-
né jednotky 3+kk s vlastním vstupem, 
udržovaná zahrada, garáž. Obecní voda, 
el. 220/380 V, plyn, kanalizace ( septik 
s přepadem).

Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 490 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2 ...................2 500 000,- Kč  

Cena: 3 350 000,- Kč

Hudební domeček z písniček Michaely Novozámské 
v divadle Dr. J. Čížka v Náchodě
Divadlo Karla Pippicha v  pondělí 
20. března, přivítalo na  hostování 
Hudební divadlo dětem z  Hradce 
Králové, které na  svých dvou do-
poledních koncertech přivítalo děti 
z mateřských a prvních stupňů zá-
kladních škol Náchoda a okolí. Au-
torka a  hlavní protagonistka kon-
certu „Naše písnička aneb postavím 
si domeček“ Michaela Novozámská, 
ale měla v  rozdávání dobré nálady 
a  písniček velmi zdatné pomoc-
níky – chlapecký sbor Bonifantes 
z Pardubic pod vedením sbormistra 
Jana Míška.  Koncert „ Naše písnič-
ka aneb postavím si domeček “ děti 
nejenom pobavil a  rozezpíval, ale 
připomenul i  některé znalosti zís-
kaných v hodinách hudební nauky. 
Při psaní scénáře autorku inspiroval 
Jan Ámos Komenský a  jeho „Ško-
la hrou“.  A  zapojení chlapeckého 
sboru Bonifantes do představení je 
nejen nevšední, ale i poutavé pro je-
jich vrstevníky v  hledišti. Hudební 

divadlo dětem navštěvuje již dlouhá 
léta Náchod. A takovéto velké pro-
jekty se daří v  Náchodě uspořádat 
díky spolupráci s  vedením divadla 
Dr.  J. Čížka a  fi rmám, které naše 
představení v  Náchodě podporují. 
Za všechny ty fi rmy bychom chtěli 
poděkovat fi rmě ATAS elektromo-

tory Náchod a.s., která naši činnost 
podporuje a  fi rmě CDS Náchod, 
s.r.o., která ochotně přiváží děti ze 
vzdálenějších míst a umožňuje jim 
tak návštěvu divadla.
Děkujeme. 
Za Hudební divadlo dětem 

Milan Balla

Jedním  z  ofi ciálních partner-
ských měst Náchoda je i  Halber-
stadt –okresní  město ve  středním 
Německu, severně od  malebného 
pohoří Harz. Partnerství Náchod 
– Halberstadt je naplňováno na-
příklad i  prostřednictvím kontak-
tů  ZŠ Komenského v  Náchodě se  
školou Sekundarschule „Am Grö-
pertor“ v  Halberstadtu. Tato spo-
lupráce trvá již 20 let a v  rámci ní 
se uskutečňují pravidelné výměnné 
pobyty žáků. Na začátku dubna tak 

pobývala v  Náchodě skupina ně-
meckých dětí, které v  prostorách 
obřadní síně náchodské radnice 
přivítal místostarosta  Miroslav 
Brát. Německé děti měly v Náchodě 
pestrý a  zajímavý program zamě-
řený na  školu, město i  jeho okolí. 
„Věřím, že si z  Náchoda odvezou 
jen samé pěkné vzpomínky a  jejich 
pobyt u nás jim přinese novou zku-
šenost. Velmi mě těší, že partnerské 
vztahy s  Halberstadtem mají tako-
vou dlouhodobou pozitivní refl exi 

právě v kontaktech základních škol. 
Ostatně, už Komenský zdůrazňoval, 
že mladý člověk má cestovat, aby si 
rozšířil svoje obzory. A sám Komen-
ský, k  jehož pedagogickému odkazu 
se stále hlásíme, studoval v  němec-
kém Heidelbergu. Do  našeho part-
nerského Halberstadtu by to měl  
z heidelbergské univerzity po dálnici 
jen nějaké 4 hodiny jízdy. To děti 
z  Halberstadtu k  nám do  Náchoda 
cestovaly vlakem plných 11 hodin“, 
říká s úsměvem místostarosta Brát.

Zahraniční kontakty Náchoda naplňují 
i přímé kontakty základních škol

Moderace
Chcete blíže poznat a  ovládnout 
fenomény typu: brainstormingu, 
tvorby myšlenkových map či krea-
tivních dílen? Pak právě pro vás je 
připraven seminář s  názvem Mo-
derace. Proběhne v  broumovském 
klášteře v  termínu od  26. do  27. 
dubna t.r. 

Kuks dostal památkářského Oscara
 Projekt Obnova barokního areálu 
v Kuksu získal cenu Europa Nostra 
2017. Cena Evropské unie pro kul-
turní dědictví se označuje za  ob-
dobu fi lmových Oscarů v  oblasti 
památkové péče. Zástupci Evropské 
komise a  sdružení Europa Nostra 
vybrali 29 laureátů z  evropských 

zemí z  více než dvou stovek zasla-
ných projektů.

 Kuks si může sáhnout ještě 
výše. Na příjemný bonus v podobě 
10  000 EUR. Dneškem totiž začí-
ná online hlasování pro veřejnost, 
ve kterém mohou lidé z celého světa 

podpořit některého z  fi nalistů 
grand prix.  Ocenění Europa Nostra 
vzniklo před 15 lety a udílí se za mi-
mořádný přínos v  kategoriích pa-
mátková péče, ve které uspěla obno-
va Kuksu, za  výzkum, mimořádný 
přínos při péči o  kulturní dědictví 
a v oblasti vzdělávání a osvěty.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 19.dubna 2017 uplyne smutných 24 let, kdy byla 

z našeho středu odvolána po těžké nemoci  drahá 
maminka, kamarádka, spolupracovnice náchodské banky

paní Blanka Čápová , roz. Matěnová  
z Velkého Dřevíče.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Dcera Hana



 Nejvyšší  resortní vyznamenání 
Medaile Ministerstva školství, mlá-
deže a  tělovýchovy  1. stupně udělila 
ministryně  školství, mládeže a  tělo-
výchovy JUDr.  Kateřina Valachová 
panu PhDr. Jiřímu Uhlířovi z Jaromě-
ře „za dlouhodobou vynikající peda-
gogickou činnost“.  
 Slavnostní  udílení Medailí MŠMT 
ke Dni učitelů uspořádal Senát Parla-
mentu České republiky, konkrétně Vý-
bor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lid-
ská práva a  petice  dne 28. března 2017   
v Hlavním sále Valdštejnského paláce, 
v důstojných historických prostorách.
 JUDr.  Kateřina Valachová, minist-
ryně školství, mládeže a  tělovýchovy 

přednesla zasvěcený projev, v  němž 
vzdala hold všem poctivým pedagož-
kám a pedagogům.
 Vyznamenaní si odváželi domů 
nejen trvalé zážitky, ale i  písemné 
osvědčení a   kazetu s  kovovou me-
dailí s  portrétem  Jana Amose Ko-
menského, na němž je mj.  vyvedeno 
jeho heslo v latině – OMNIA SPON-
TE  FLUANT, ABSIT VIOLENTIA 
REBUS, což česky znamená „Ať vše 
dle vůle své plyne, v ničem ať nátlaku 
není.“ Dále vkusnou a  jednoduchou 
skleněnou kulatou plaketu MŠMT 
s vyrytým podpisem ministryně škol-
ství, artefakt vytvořený sklářskou prů-
myslovkou z Kamenického Šenova.

 Vyznamenaného PhDr.  Jiřího Uh-
líře doprovázel pan RNDr Petr Kej-
klíček, pedag. zástupce ředitele ČLA 
Trutnov, který už v květnu 2016 spo-
lu se ředitelem České lesnické školy 
Trutnov, Mgr.  Janem Korbelářem  
podával písemný návrh na  udělení 
medaile k  80. narozeninám J. Uhlíře 
v dubnu 2017. V návrhu se uvádí, že 
tento „skvělý středoškolský pedagog, 
je zároveň literární a  regionální his-
torik, bibliograf, fi lmograf, odborný 
spisovatel literatury faktu, řádný člen 
Obce spisovatelů  a řádný člen Klubu 
autorů literatury faktu – pedagogic-
ky působil po dobu 37 let na Střední 
lesnické škole Trutnov (1961-1998). 
K  vyznamenání PhDr.  Jiřího Uhlíře 
se vyjádřil i  spisovatel a literární his-
torik, emeritní středoškolský profesor  
Mgr.  Aleš Fetters: „Jeho celoživotním 
pracovištěm byla Střední lesnická ško-
la v Trutnově (1961-1998). Tam vedl 
studenty mj. k zájmu o bohatství po-
místních jmen v jejich okolí, nechával 
je vypracovávat soupisy názvů částí 
obcí, polí, luk, lesů, lidových či nářeč-
ních jmen rostlin a živočichů apod. Se 
zápalem se věnoval historii lesnického 
školství u nás, sestavil monumentální 
dvousvazkovou Bibliografi i lesnického 
školství od  jeho počátků, zahrnující 
celé území někdejší Československé 
republiky. Hojně publikoval i v lesnic-
kých časopisech. Udělal pro toto odvět-
ví obrovský kus práce, který by patrně 
nikdo jiný tak dokonale nezpracoval. 
Získal si tím uznání v širokých odbor-
ných lesnických kruzích.  PhDr.  Jiří-
mu Uhlířovi přejeme ještě hodně sil 
do další záslužné práce!
 (redakčně kráceno)
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

Ministryně školství vyznamenala PhDr.Jiřího Uhlíře

Ministryně školství... JUDr.  Kateřina Valachová   osobně předala nejvyšší 
resortní vyznamenání Medaili Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
1. stupně PhDr. Jiřímu Uhlířovi (na snímku vlevo), emeritnímu středoškolské-
mu pedagogovi Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998) „za dlouhodobou 
vynikající pedagogickou činnost“. Medaili slavnostně v přítomnosti náměstka 
ministryně Mgr. Václava  Pilce (vpravo) předala v prostorách současného Se-
nátu Parlamentu ČR ve Velkém sále  Valdštejnského paláce v Praze ke Dni 
učitelů v úterý 28. března 2017.“

Modrá stuha města Náchoda
 V  Krytém plaveckém bazénu v  Náchodě se 
v sobotu 8. dubna uskutečnil  již 29. ročník tra-
dičního plaveckého závodu Modrá stuha města 
Náchoda Závod byl soutěží jednotlivců. Hlav-
ním závodem byl prsařský dvojboj O  modrou 
stuhu města Náchoda vypsaný v disciplinách 50 
metrů prsa a 200 metrů  prsa. Jednotlivé oddí-
ly pak soutěžily O putovní pohár starosty města 
Náchoda. Pořádajícím oddílem byl TJ Delfín Ná-
chod, z.s. Zahájení  závodů se za město Náchod 
zúčastnil místostarosta Miroslav Brát, který při-
pomněl, že v náchodském bazénu, pod vedením 
trenérů TJ Delfín Náchod,  vyrostly již generace 
výborných plavců, z nichž někteří uspěli i na vr-
cholných evropských a světových soutěžích včet-
ně olympijského i paralympijského klání. 

Povodňová prevence
   Město Broumov  řeší – jako ve-
řejnou dodávku malého rozsahu – 
vybudování lokálního výstražného 
systému pro ORP Broumov. Systém 
bude zaměřen na  protipovodňová 
opatření a prevenci záplav. Finanční 
strop zakázky je limitován částkou 
418 tisíc korun českých (bez DPH).

Josefovské čarování
aneb oslava jara je název akce, kte-
rá je pro vás připravena v  Jaromě-
ři – Josefově 30. dubna v  lokalitě 
„V Dolíku“. Akci společně pořádají 
tři subjekty: MKS Jaroměř, Pev-
nost Josefov, DDM Klíč. Kromě 
hry v podzemí (od 17.00 do 19.00) 
na vás čekají dílničky pro děti, kon-
certy i pálení ohně. 

Výstava fotografi í
 V Městském muzeu v Jaroměři je 
pro vás připravována  výstava foto-
grafi í Jiřího Víta s názvem Podma-
nivá příroda. Výstava je otevřena 
od 29. dubna do 28. května. 

„Nohu z plynu…“
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje spravuje krajské silnice. 
A plán jejich oprav je pro  letošní rok opravdu rozsáhlý. Řidiči si budou 
muset zvyknout na  časté uzavírky a objížďky silnic druhých a  třetích 
tříd. Na 57 místech se tak opraví cesty, křižovatky, mosty apod. Silničáři 
ale budou muset počítat i s opravami silnic po zimě, některé jsou ve vel-
mi špatném stavu a plné děr.  Foto echo

Skauti otvírají veřejnou knihovnu 
na nádraží
Skauti z České Skalice letos slaví 100 let od vzniku prvního místního od-
dílu. V rámci oslav otevřou pro veřejnost knihovnu na nádraží. Knížkou 
si bude kdokoli moci zpříjemnit cestování nebo čekání na vlak. Knížku si 
můžete odvézt a zase vrátit nebo vyměnit za jinou. Na otevření je zvána  ši-
roká veřejnost v neděli 23. dubna 2017 od 17:10 na nádraží v České Skalici. 
Přijďte se podívat. Budete moci poslat i dopis do budoucnosti.
    „K projektu nás inspirovala podobná knihovna v Polici nad Metují, kde 
Klapzubova jedenáctka zpříjemnila čekání celému oddílu. Knížku jsme si 
odvezli a četli ji i ve vlaku. Ve Skalici ale do dnešního dne nebylo kam ji vrá-
tit. Proto bude tato knížka první ve skalické veřejné knihovně,“ říká garant 
projektu, skaut Oldřich Rejl.  (red)

Pozvánka na hvězdárnu
 Dne 22. dubna proběhne 
(od  10.00 hodin) Den otevřených 
dveří na  Hvězdárně v  Úpici. Tím 
však výčet dubnových akcí pro ve-
řejnost na  tomto astronomickém 
pracovišti nekončí. Tak například 
ve dnech 24.-29. dubna (od 22 ho-
din)  se můžete zúčastnit pozorování 

v rámci Týdne s hvězdami a mlho-
vinami. Pozorování zákrytu hvězdy 
Aldebaran s Měsícem je pak pláno-
váno na  28. dubna (od  21 hodin) 
Netřeba asi dodávat, že noční pozo-
rování jsou limitována aktuální ob-
lačností a nejvíce jim prospívá jasná 
obloha.

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

Mandle
I ty totiž dokáží zrychlit náš metabolismus. Každý den si klidně můžeme do-
přát hned hrst mandlí. Už několik studií potvrdilo, že mandle dokáží stimu-
lovat organismus k úbytku hmotnosti. 
Mandle jsou bohaté na všechny základní živiny včetně proteinů. Více než 
polovinu jejich hmotnosti tvoří tuky. Jsou bohaté na vitaminy B1, B6 a na vi-
tamín E. Mandle jsou jedním z  nejbohatších rostlinných zdrojů vápníku 
a fosforu. Obsahují též významné množství hořčíku, draslíku a železa. Dále 
také zinek, měď a mangan, tj. stopové prvky, které v těle plní důležité funkce. 
Nedostatek vápníku v krvi může způsobit nervozitu. Poměr těchto minerálů 
v mandlích zabezpečuje zdravou funkci nervového systému. Jejich pravidel-
ná konzumace tedy posilňuje nervy, dodává pevnost svalům a pomáhá pře-
konávat stres, depresi a únavu. Sportovci a těžce pracující najdou v mandlích 
potravinu, která dodává tělu energii a vitalitu. 
Díky tomu, že mandle obsahují hodně vápníku, který podporuje srdeční čin-
nost, a vitaminu E, mají příznivý vliv na zdravou funkci kardiovaskulární 
soustavy. Vitamin E, silný antioxidant, zabraňuje tvorbě arteriosklerotického 
nepořádku v tepnách.
Mnoho lidí se ale bojí, že po mandlích ztloustne, protože jsou tučné. Mandle 
(a ořechy obecně) mají sice vysoký obsah tuků.  Ovšem výzkumy ukázaly, že 
obsahují tzv. „dobré tuky”. Těch se nemusíme bát, našemu tělu naopak jen 
prospívají. Chcete-li tedy zhubnout, rozhodně zařaďte do svého každodenní-
ho jídelníčku právě mandličky 

Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz
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prosperující, stabilní strojírenská fi rma 
využívající nejmodernější technologie 

pro konstrukci strojů, obrábění 
a fi nální montáž. 

ROZŠIŘUJEME SVŮJ TÝM! 
NABÍZÍME PRÁCI NA POZICÍCH:

BRUSIČ, 
FRÉZAŘ, 

OBRÁBĚČ KOVŮ
SOU strojírenského zaměření, 

Porozumění technickým výkresům 
a výrobním postupům, 

Znalost měřidel.

PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ 
PŘIPOJIŠTĚNÍ, STRAVOVÁNÍ, 

PŘÍSPĚVKY ZE SOCIÁLNÍHO FONDU

DOVOLENÁ 5 TÝDNŮ 

JAZYKOVÉ KURZY

MOŽNOST SEBEREALIZACE

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:
personalni@kba-grafi tec.cz, případně 
tel. 727 914 852 www.kba-grafi tec.cz

KBA – Grafi tec s.r.o. Dobruška

MESA PARTS s.r.o. HLEDÁ NOVÉ ČLENY TÝMU
• Pracovník přípravy výroby - brusič

• Obsluha soustružnických automatů 
• Obsluha brusky

• Pracovnice dokončovací výroby
• Provozní elektrikář, elektronik

• Pracovník přesného měření

MESA PARTS s.r.o. NABÍZÍ
• Perspektivní zaměstnání v moderní strojírenské firmě

• Mladý tým, kolegiální firemní atmosféra
• Příspěvek na dopravu do zaměstnání

• Příspěvek na stravu
• Prémie za odpracování měsíčního fondu

• Dovolená nad rámec zákoníku práce – 25 dní
• Vyšší příplatek za noční práci, za práci v sobotu či neděli

• Stabilizační odměny při dosažení určitého mezníku v délce zaměstnání a další.

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov
V případě zájmu nebo dotazů pište na: job@mesa-parts.cz, nebo volejte na 491 419 811. 

Více na www.mesa-parts.com, www.facebook.com/mesapartssro

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273

hledá do svého týmu
spolupracovníky na pozice:

PROGRAMÁTOR
SŠ/VŠ technického zaměření, nejlépe IT
Znalost .NET platformy a jazyka C#
Komunikační a analytické schopnosti
Alespoň základní znalost SQL a databázových systémů
Znalost WPF
Zkušenost s TCP/IP komunikací v .NET
Základní znalost ASP.NET MVC/WebAPI, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, JSON, XML

EXPEDIENT - SKLADNÍK
• Řidičský průkaz B nutností
• VZV výhodou (případně lze dodělat u nás)
• Dobrý zdravotní stav

KNIHAŘKA
• aktivita, zodpovědnost, manuální zručnost • třísměnný provoz

SEŘIZOVAČ - OPERÁTOR
• technická zdatnost, praxe v seřizování strojů výhodou
• znalost polygrafie výhodou
• třísměnný provoz

POMOCNÍK TISKAŘE
• technická a manuální zručnost
• třísměnný nebo nepřetržitý provoz

Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme

zařadit do firemní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit výhradně pro potřeby IG

a budou pokládány za důvěrné.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

NABÍZÍME
Práci v moderním polygrafickém závodě
Práci na HPP
Mzdu odpovídající pracovnímu zařazení a náročnosti
Benefitní systém

www.integraf.cz, telefon: 491 422 215

TISKAŘ
• praxe v tisku na archovém nebo rotačním tiskovém stroji
• technická zdatnost, zodpovědnost, spolehlivost
• třísměnný nebo nepřetržitý provoz

OPERÁTOR PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY
• velmi dobrá znalost práce na PC
• technické myšlení, vysoké pracovní nasazení
•
• 3 směnný provoz

pracovní náplní je tvorba elektronické montáže, práce s pdf soubory

SPECIALISTA ŘÍZENÍ NÁKUPU A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
• SŠ nebo VŠ vzdělání
• výborná znalost AJ a NJ
• praxe v polygrafii výhodou
• komunikativní osobnost
• pružná pracovní doba

Hronovské oslavy divadelního výročí
Slunečná neděle 26. března se 
v  Hronově nesla ve  znamení oslav 
dvojitého divadelního jubilea - 
195 let od  historicky doložených 
počátků ochotnického divadla 
v Hronově a 190 let od prvního za-
znamenaného představení. 
 Pro zájemce o slavnostní a netra-
diční prohlídku  byla v do útrobách 
Jiráskova divadla, připravena vý-
stavní expozice z dějin ochotnické-
ho divadla v Hronově a překvapivá 
setkání s  mnoha postavami z  lite-
rárních děl Aloise Jiráska. Výstava 
byla koncipována jako symbolická 

cesta proti proudu času. Začína-
la mnoha fotografi ckými dokla-
dy současné činnosti Divadelního 
souboru Jiráskova divadla, sezna-
movala s jeho režisérskými a herec-
kými osobnostmi minulého století 
i historií festivalu Jiráskův Hronov. 
Ukázala cenné exponáty a materiá-
ly přibližující působení předchůdců 
současných amatérských divadelní-
ků v 19. století. Po celou cestu ná-
vštěvníky provázely také původní 
plakáty, divadelní rekvizity a kostý-
my z mnoha hronovských předsta-
vení.   (red)

Zpříčený kombajn, 
propadlý bagr, 
nestabilní podloží  
Probíhající rekonstrukce průta-
hu Náchoda má za  sebou 14 dní 
od svého zahájení.
Stavbaři začali 27. března 2017 
osazováním betonových svodidel 
a  doprava byla převedena na  ob-
jízdné trasy. Započaté práce se 
týkají 900 metrů dlouhého úseku 
od  křižovatky s  ul. Českoskalická 
po  okružní křižovatku „u  Slávie“. 
Souběžně probíhají práce i na úse-
ku v Bělovsi od poloviny křižovatky 
k prodejně Penny Market k areálu 
fi rmy Ametek. V obou případech se 
jedná o pravou stranu komunikace 
ve směru do Polska. 
   První dny stavebních prací při-
nesly také první komplikace v do-
pravě. Mezi ně patří například pro-
padlý bagr do parovodu na Pražské 
nebo vzpříčený kombajn v Bělovsi. 
Odkrytí vrchních vrstev vozovky, 
tedy asfaltu a pod ním ukrytých žu-
lových kostek, také ukazuje na vel-
mi špatný stav podloží.  (red)
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Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

ŘIDIČ
Požadujeme:

 práce v jednosměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost

 řidičská oprávnění sk. C, E, obsluha VZV výhodou
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou od 1. 6. 2017 

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

na dobu neurčitou   zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení  fi remní bonusy

V případě zájmu zasílejte Vaše profesní životopisy 
na e-mail: dolezal@agrocs.cz

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

POTŘEBUJETE 

PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

SKLADNÍK, ŘIDIČ  VZV
Požadujeme:

 práce v třísměnném provozu  samostatnost
 zodpovědnost  praxe na obdobné pozici výhodou

 platný průkaz na VZV, praxe na VZV výhodou
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou od 1. 5. 2017 

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

na dobu neurčitou  zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení  fi remní bonusy

V případě zájmu zasílejte Vaše profesní životopisy 
na e-mail: dolezal@agrocs.cz

WWW.GATENACHOD.CZ

NOV  OTEV ENO Tel. 731 320 501
Pečeme 30 druhů. 
Výroba pizze před Vámi na počkání.
Objednání  na telefonu nebo osobně

Provozní doba 
po – so 10.00 – 20.00 hodin 

Parkány 347 Náchod

DUBEN OTEVŘENO 
I V NEDĚLI

VELKÁ VĚTŠINA ROZMĚRU 
IHNED SKLADEM

SLEVA NA VÝMĚNU 
PŘI KOUPI 4 KS

PRODEJEM TO U NÁS 
NEKONČÍ

205/55R16 
1190,-

Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

Na zakázku a každému na míru 
nabízím nerezové výrobky:

vnitřní i venkovní zábradlí, 
schody, venkovní sušáky 
na prádlo, přístřešky nad 
dveře, pergoly, pojezdové 
brány, branky. Svařování 
hliníku a další výrobky. 

 HLEDÁM SVÁŘEČE TIG, MIG 
NA VÝPOMOC.

tel. 608 233 084

BRIGÁDA – PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého Hledáme spolehlivého 

distributora distributora 
novin ECHOnovin ECHO 

pro centrum Náchoda.pro centrum Náchoda. 
Více info na tel. 491 424 522, 

SMS na 602 103 775 
(zavoláme zpět) nebo osobně 

v redakci ECHA, 
Krámská 29, Náchod.



*KOUPÍM ŠKODU GARDE, RAPID, 
110R, LADU 2103-07, SOLIDNÍ JED-
NÁNÍ. TEL.: 777 234 250
*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv 
starý motocykl či vůz, případně vraky 
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE
Koupím československé 

hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

*Muž, 37 let, 183 cm, štíhlý, svobodný, 
bezdětný, nekonfl iktní, pracovitý neku-
řák se smyslem pro humor hledá pro 
společný život ženu podobných vlast-
ností, třeba i s dítětem. Tel.: 605 823 327

*Prodám družstevní byt v Broumově 
1+1+komora, v  dobrém stavu. Cena 
dohodou. Zájemci volejte na  tel.číslo 
732 175 224
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
po celk.rekonstrukci, ve zděném domě 
v centru Nového Města n. M. v blízkos-
ti autobus.nádraží. 1.patro, velká lodžie, 
připoj. k internetu, vlast. plyn. vytápění, 
vel. 38 m2. Nájem 4000,- + služby, vratná 
kauce 12000,-.Volný od 1. 7. 2017. Tel. 
777 136 918
*Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v ro-
dinném domě v  Náchodě-Bělovsi, 
předzahrádka, garáž, zahrada za 6000,- 
Kč + poplatky 3500,- Kč. Kauce 18000,- 
Kč splatná ke  dni podepsání smlouvy. 
TEL.: 603 443 576
*Mladý pár koupí zděný byt o velikos-
ti min. 3+kk v Novém Městě nad Me-
tují. Tel: 775 474 951
*Pronajmu minigarsonku v Hronově, 
cena 4600,-Kč komplet, kauce 5000,-Kč 
nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Koupím byt 2+1 v  Náchodě od  3.
patra výš, balkon nebo lodžie + výtah 
nutné. TEL.: 721 119 083
*Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 m2, 
3. patro, dům je nově zateplený, plas-
tová okna, nové výtahy, část. rekon-
strukce koupelny - sprchový kout. 
Cena 915 000,-Kč. Tel. 723 279 787, RK 
nevolat!
*Prodej bytu 2+1 63m2 v  OV v  Hro-
nově (Velké Poříčí - Tosácké domy) 
Nová kvalitní pl. Okna. 850.000Kč 
+420 605 432 755, RK nevolat
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
71 m².Tel. 774  311  404, RK nevolat. 
Cena:  895 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
37 m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. 
Cena:  550 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v  Ná-
chodě. Výborný stav v  opraveném, 
zatepleném domě. Plastová okna, ku-
chyňská linka s  myčkou, krytá lod-
žie, sklepní kóje. Výměra bytu 97 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
11 000,- Kč/měs.+služby
*Pronajmu v  Náchodě u  nemocnice 
byt 3+1 o výměře cca 80m2. Byt má na-
víc 2 velké balkony a sklepní kóji. Cena 
pronájmu je 7.000,- Kč + energie. Další 
informace na tel. 777 810 626
* Koupíme byt v osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  sprá-
vě SBD Náchod. Uveďte cenu, ve-
likost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

*P R O  D Á M  zahradu v  Nácho-
dě na  Kašparáku 355 m2, samostat-
ně oplocena (není součástí kolonie), 
u  lesa, orientovaná k  městu, veřejná 
přípojka vody+elektro, dle ÚP možnost 
stavby mimo RD. Cena 219 tis. Tel. 
735 827 880 (RK NE) 
*Prodej menšího RD/chalupy v  OV 
100m2 v Polici n.M., ul. Žďárská se za-
hradou 686m2. Cena 549000 Kč. TEL.:  
739 085 538, RK NEVOLAT

 *Hledám na Náchodsku  ke koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel: 608 245 634
*Koupím zahradu s chatkou v Nácho-
dě, nejlépe Branka, Bražec. 770 112 177 
vero.nika810@seznam.cz

*Sháním nemovitost na  Náchodsku 
do 2 mil. Kč. Tel: 774 061 131
*Prodám chatu se zahradou 857m2 
v  chatové osadě pod zámkem v  No-
vém Městě nad Met. Elektřina, voda. 
Slunné, klidné místo, okrasná zahrada, 
ovocný sad. Tel. 725 888 688
* Prodám zděnou chatu s pozemkem 
507 m2 v zahrádkářské kolonii ve Vel-
kém Poříčí. Dohoda. Tel. 737 816 793
* 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 zrekonstruované ob-
chodní prostory v Náchodě v řemesl-
nickém centru. Vlastní soc. zařízení, 
výměra 40 m². Tel. 777  602  884, RK 
nevolat. Cena:  9 900,- Kč/měs.
*Nabízíme pronájem prodejny 80 m2 
v Náchodě na pěší zóně u Karlova ná-
mēstí. Tel. 602 575 252
*Hledám prostory pro dlouhodobé 
uskladnění 1-3 budoucích veter.vozů 
v  Náchodě, či okr. Náchod. Vyjíždět 
moc nepotřebuji. Do cca 5.000Kč/roč-
ně. Platím na rok dopředu. Slušné jed-
nání. SMS 605 316 438, zavolám zpět.
* Pronajmu přízemní nebytový pro-
stor s  výlohou do  ulice v  Broumově 
u náměstí. Tel. 608 935 340
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. 
Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fi tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
*Prodám elektrický mandl, celková 
délka 1m, šířka 0.29cm, výška 0.35 cm. 
Málo používaný. Cena 1000,-Kč. Daruji 
pletací stroj. Tel: 604 619 475, Náchod
*Prodám novou, sedací soupravu 3+2. 
Souprava je moc pěkná, po  stranách 
kombinovaná se dřevem, velmi poho-
dlná k sezení. Šířka trojsedu je 170cm, 
šířka dvojsedu je 150cm, výška 98cm. 
Obě jsou rozkládací s  úložným pro-
storem. Barva je praktická do  béžova. 
Udělali jsme unáhlenou koupi, nehodí 
se k  nám ani tvarově ani prostorově. 
Cena dohodou. Tel: 776 884 860
* Prodám levně použitou plechovou 
vanu 170 cm, umývadlo 60 cm, WC 
spodní vývod, vše bahama. Nepoškoze-
né. Tel. 602 103 775
* Z  důvodu nemoci prodám levně 
elektrokolo KTM, kompletní kempin-
gové vybavení - dvouložnicový stan 
Pinguin, dvě křesla, stůl, vařič, lampy 
atd. Dva posilovací stroje - pádlování, 
AB generator. Dále zahradní bezmo-
torovou sekačku AL - KO, dvě repro-
bedny Infi nity Kappa 6,2 i serie II, CD 
přehrávač Harman/Kapdon HD 710. 
Tel. 773 023 050

*Za odvoz přenecháme skříňky, regá-
ly, prodejní pult. Konec prodeje. Nové 
Město n.M.. TEL.: 704 777 655
*Prodám masné králíky k chovu, kří-
žence belgických obrů. Šestajovice u Ja-
roměře,tel.775 676 153
*Prodám funkční elektrický sporák se 
sklokeram. deskou a horkovzduš. trou-
bou. LEVNĚ. TEL.: 725 061 541
* Prodám stroje po  truhláři - pásová 
bruska, fréza, protahovačka, hoblovka 
a jiné. TEL. 602 291 222

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj.aj., starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

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

*Koupím mince, bankovky, vy-
znamenání, bony Tuzex, Darex. T. 
602 237 489
*Starou předválečnou fi remní ko-
respondenci, reklamní předměty, 
fotografi e apod. koupí sběratel. tel. 
704 415 665.Přijedu.
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
Hodinky PRIM a náhradní díly na ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.:
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

*Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis. Kč měsíčně. TEL.:777 803 359
*Hledám spolehlivou ženu nebo 
muže na  občasnou výpomoc v  péči 
o  imobilního otce. Zkušenosti vítány. 
Tel. 607 933 856

* Daruji na  Peugeot 106, 4 komplet. 
kola (3 díry) a zadní lampy a prodám 
knihy „Jak na  to“ Peugeot 106 a  Re-
nault R 21 a  koupím knížku - manu-
ál apod. na  Renault CLIO 1995. Tel. 
723 494 677
*Prodám zánovní  4 ks PNEU zimní 
145/70 R – 13, 4 ks PNEU letní 145/80 
R – 13  80%. Cena dohodou. TEL.: 
702 389 097

* AUTOPOTAHY – šité na  míru 
z kvalitních materiálů (dle výběru) 
přesně na  vaše auto, vč. Montáže. 
TEL.: 606  299  945, 419  427  628. 
K Brodu 391, Náchod - Běloves

*Do  své sbírky koupím ČZ 175 Sk-
útr zvaný „prase“. Výhodou pěkný 
původní stav a  platný TP, za  což dob-
ře zaplatím! Děkuji! Tel.: 606  515  966 
t.krause@farmet.cz

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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 

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Půjčit si u nás je hračka…
Vždyť hodí se každá kačka!
O PŮJČKU NEMUSÍTE 
ŽÁDAT JEN V BANCE
Volejte tel. 723 384 484

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Nové Město n. M. - Náchod 
a okolí do 30 km
Drobné opravy

NEMOŽNÉ IHNED 
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO  ZAKÁZKOVOU VÝROBU 
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU

TEL. 604 437 128

NÁCHODSKO
776 353 038

Na letní brigádu 
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující 
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné 

platové podmínky. 
Volejte na tel.: 731 457 620.

AUTO - MOTO

 
25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688

* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002

* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Opočno-větší vila (2+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G .2.950.000,-Kč
Trutnov-Polská-Zděný byt 4+1 (87 m2) se samost. vstupem, u centra, možnost parkování, PENB:G..1.290.000,-Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, možnost podnikání, PENB:G .....3.650.000,-Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB:G .. 8.500,- Kč/měs.
Náchod-ul.Smiřických-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, PENB:B...1.46 mil. Kč nebo stav. pozemek ....525.000,- Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užit.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB:B .....2.208.000,-Kč
Hronov-V.Dřevíč-Chata na klidném místě, s pergolou, letní kuchyní, krbem a pozemkem 880 m2 ...379.200,-Kč
Č. Kostelec-RD 3+1 k část. rekonstr., s pozemkem 766 m2, klidné a slunné místo, PENB:G ........700.000,-Kč
Olešnice v Orl. horách-Rekreační chata s podkrovím (15 m2) a pozemkem 485 m2, slunné místo ...295.000,-Kč
Meziměstí-Slunný byt 1+1 v OV, 4. patro s výtahem, plastová okna, zateplený dům, PENB:C .....359.000,-Kč
Hronov- zděná podsklepená chata (zast. 17 m2) v zahradkář. kolonii Port-Artur s poz. 546 m2 ... 295.000,- Kč
N. Město n. Met.-zahrada (630 m2) s chatou (zast. 25 m2) na krásném a klidném místě u lesa .. 349.000,- Kč

Na horský pension 
HLEDÁME POMOCNOU SÍLU 

na úklid pokojů, výpomoc v kuchyni. 

Možné ubytování. 
Vhodné pro aktivní důchodkyně.  

Prosím volejte na tel. číslo 731 173 042. 
Práce vždy dle domluvy.
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2017 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

PRODEJ KRMNÝCH 
BRAMBOR

Sypané - 150,-/q

PRODEJ KONZUMNÍCH 
BRAMBOR

Pytlované - 8,-/kg 
Bramborárna Olešnice

Podrobnosti na 
tel. 604 120 920, pí. Holečková

Dopravní fi rma hledá 
dispečera (ku) MKD

- Praxe v oboru nutná, časová - Praxe v oboru nutná, časová 

fl exibilita, odolnost vůči stresu, fl exibilita, odolnost vůči stresu, 

anglický jazyk slovem anglický jazyk slovem 

i písmem, znalost práce i písmem, znalost práce 

na PC, řidičský průkaz sk. B.na PC, řidičský průkaz sk. B.

Dobré platové podmínky, Dobré platové podmínky, 

nástup dle dohody.nástup dle dohody.

Tel.: Roman Zeuner  
602 158 418

• 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

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NÁCHODA, PRAŽSKÁ 178, 547 01 NÁCHOD
PLAVECKÁ ŠKOLA NÁCHOD
přijme od září 2017

LEKTORA/LEKTORKU PLAVÁNÍ
Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání s maturitou, pedagogické schopnosti a předpoklady 
                         pro práci s dětmi, plavecké dovednosti na dobré úrovni

Výhodou: VŠ vzdělání se sportovním zaměřením, platné osvědčení o kvalifi kaci instruktor plavání, 
                   trenér plavání nebo cvičitel plavání, kladný vztah ke sportu, praxe v oboru

Nabízíme: zaměstnanecký poměr na zkrácený pracovní úvazek, zajímavou práci s dětmi v kolektivu 
                    sportovně zapálených spolupracovníků, odpovídající fi nanční ohodnocení

Kontakt pro podání přihlášek: Jana Osobová, Tel: 491 427 642, 776 004 374
                                                        E-mail: plaveckaskola@sportnachod.cz, www.sportnachod.cz

KSK BONO s.r.o.,
výrobce krmiv pro psy a kočky
přijme zaměstnance na pozici 

CONTROLINGU  
pracoviště: Brod nad Labem (u Jaroměře)

Pracovní náplň: reporting, kalkulace nákladů, finanční analýzy

Požadujeme:  
• minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru
• velmi dobrá znalost podvojného účetnictví 
• výborná znalost užívání MS OFFICE (Excel, Word, Outlook)
• znalost IS Helios Orange výhodou
• základní znalost AJ, znalost polského jazyka vítána

Nabízíme: atraktivní ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům, 
služební notebook, služební mobil

Kontakt: životopisy zasílejte na e-mail: zhorackova@kskbono.cz

...vyrábíme rolety a vrata

Společnost 
s 25-ti letou tradicí

PŘIJME PRACOVNÍKY
DO VÝROBY A MONTÁŽÍ

V JEDNOSMĚNNÉM REŽIMU
nabízíme:  - 7,5 hodinovou pracovní dobu
 - 5 týdnů dovolené
 - podíly na zisku
 - další nadstandardní benefi ty

požadujeme:  - ochotu učit se novým věcem
 - manuální zručnost
 - řidičský průkaz sk. B
 - spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost

Písemné nabídky s životopisem posílejte na adresu:
Alurol spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují, 

k r. pí Fejtkové, nebo na e-mail: alurol@alurol.com

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

SDH Běloves ve spolupráci s OORM Náchod pořádá 
MEMORIÁL JIRKY BEKA V DISCIPLINÁCH CTIF  

XV. ROČNÍK
Běloves – dětské dopravní hřiště ÚAMK

Datum: 22. 4. 2017

Prezence: 7.30 – 8.30 hodin, zahájení soutěže v 9.00 hodin 
Stravování: možnost zakoupení občerstvení přímo na místě soutěže

Soutěžní kategorie: mladší a starší družstva mladých hasičů 
(dle směrnic hry Plamen)

Informace a přihlášky na adrese: Kadlečková Dagmar
adresa: Václavická 1214, 547 01  Náchod,  

mobil: 603 261 755, e-mail: tadasak@seznam.cz 

POZVÁNKA FLORBAL - Baráž o Národní ligu!!!
3. zápas série

FLORBAL PRIMÁTOR NÁCHOD 
vs. PASKOV SAURIANS

Začátek: 14. dubna 2017 od 18 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

Případný 4. zápas série
FLORBAL PRIMÁTOR NÁCHOD 

vs. PASKOV SAURIANS
Začátek: 15. dubna 2017 od 18 hodin

Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

Další informace:
Náchodští fl orbalisté neuspěli ve 2. kole play-up o Ná-
rodní ligu a tak poslední možností jak si v příštím roč-
níku zajistit účast v Národní lize je postoupit v baráži 
přes Paskov Saurians, kteří v  letošní sezoně skončili 
na posledním místě Národní ligy. Náchodští si zkusili, 
že hrát se dá s každým. Bude překonán letošní rekord 
v  počtu diváku 196? Uspějí náchodští v  baráži hrané 
na 3 vítězná utkání?
Přijďte podpořit náchodské hráče, přijďte na  dobrý 
fl orbal. Vstupné zdarma. 
Více na www.fl orbalnachod.cz.
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VELIKONOČNÍ  VENČENÍ  -  PSÍ  DOMOV  LUKAVICE
zveme  vás na  prodloužené  velikonoční venčení 15. 4. 2017
od 10 hod. - do  13 hod., spojené  se  dnem  otevřených dveří,
tzn.  že můžete nahlédnout i jak  pejsci  bydlí.
Pejsci  by si  rádi  vykoledovali  jarní  procházku  
a  dostali  i něco  na zub.
Všechny  zásoby  z  vánoc  již snědli  a smlsali.

Zároveň  bychom  vás  chtěli  pozvat na 
již tradiční umísťovací výstavu  13. 5. 2017  
od  13 hod.  do  zámku  Častolovice
Těšíme  se  na  vás !!!
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA
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V cíli zajištěno občerstvení
a zahraje country kapela.

Start / Cíl : místní sokolovna

VELIKONOCE A ZÁMECKÉ TRHY
Přijměte pozvání na novoměstský zámek v období velikonočních svát-
ků. Otevřeno bude od pátku 14. 4. do pondělí 17. 4., vždy od 10 do 16 
hodin. 
  Dále Vás pracovníci zámku srdečně zvou na tradiční zámecké trhy. 
Konat se budou v sobotu 22. dubna 2017 od 9,30 do 17 hodin na zá-
meckém nádvoří. Doprovodným programem bude přehlídka auto 
a moto veteránů z KHV Metuje na příjezdové cestě před zámkem, spe-
ciální komentované prohlídky zámecké zahrady a špýcharu, v 10:00, 
12:00, 14:00 a 15:30 hodin a také výstava vláčků Modelářského centra 
Česká Skalice v Galerii Pod Žebrovkou (v sobotu i v neděli).

Hotel ElkoH lHotel Elk
v Náchodě

HODY
5. – 6. 5. 2017

STEAKY, BURGERY
Rezervace na tel.: 608 824 331 

více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 

Zámek v nové sezóně
 Zámek rodiny Bartoň – Dobenín 
v Novém Městě nad Metují vstupuje 
od dubna do nové turistické sezóny. 
V dubnu je však standardní prohlíd-
kový okruh omezen pouze na trasu 
„Zámecké interiéry“. Je rovněž pří-
stupný pouze o víkendech. 

Peníze jako muzejní 
exponát
Městské muzeum a Galerie Julie W.
Mezerové v Úpici připravily výstavu 
s názvem Zaplať aneb velká výstava 
o penězích. Výstavu, která předsta-
ví nejen numizmatické  sbírky, ale 
i poklady mincí nalezené na Úpic-
ku, můžete navštívit od 28. dubna. 

Gratulujeme
V  těchto dnech oslavil významné 
životní jubileum náchodský atletic-
ký trenér Jiří Vondřejc. V roce 1999 
založil tréninkovou skupinu „Vond-
řejc team“, ve které se již vystřídalo 
mnoho desítek začínajících atletic-
kých nadějí. V současné době se Jir-
ka věnuje 64 závodníkům, ve věko-
vé skladbě od šesti let po veteránské 
kategorie. Odměnou za  jeho práci 
jsou dosažené výsledky jeho svě-
řenců i píle, kterou věnují přípravě 
a samotným závodům. 
Jirkovi za  jeho práci a  pomoc dě-
kují všichni „jeho“ atleti  a  jejich 
rodiče. Přejeme mnoho zdraví, 

úspěchů a spokojenosti ve sportov-
ním i osobním životě.

Za členy Vondřejc teamu 
Josef Vondra

GMS HILLCLIMB PROLOG AUTOMOTODROM BRNO 2017
Letošní sezóna závodů automobilů 
do  vrchu byla zahájena závodem za-
počítávaným do Mistrovství České re-
publiky na Brněnském automotodro-
mu pod názvem GMS HILLCLIMB 
PROLOG AUTOMOTODROM 
BRNO s  vloženým závodem Mave-
rick Rescue eurocup 2017. GMS Ra-
cing team reprezentovali Miloš Beneš 
s  Osellou FA3, zbytek v  soudobých 
automobilech a  Milan Stejskal s  LA-
DOU VFTS ve  skupině HA-K4-D5 
historických automobilů. Před zaháje-
ním sezóny došlo při brzdění FIATU 
131 RACING 2000 po kompletní re-
pasi motoru k jeho zadření a tak Mi-
lan Stejskal startoval s LADOU VFTS. 
Další reprezentant GMS Racing tea-
mu Michal Sedláček s FIATEM Ritmo 
130 TC v  historických automobilech 
měl s  motorem podobný problém 
a  v  Brně nemohl startovat. Roman 
Švorc ml., který testoval Lucchnini 
P3/BMW Armaroli v rámci Maverick 
rescue eurocupu měl problém s řídící 
jednotkou motoru a do závodu nemo-
hl nastoupit. Miloš Beneš v obou zá-
vodech zvítězil v  absolutním pořadí. 
Miloš Beneš: „Perfektní vstup do  se-
zóny pro můj tým. Přes zimu jsme 
hodně zapracovali na  optimalizaci 

aerodynamiky a už při prvním závo-
dě bylo jasné, že jsme zvolili správ-
nou cestu. Díky ideálnímu počasí se 
mi podařilo zajet dobré časy. Ose-
lla fungovala skvěle a  dobře jsem 

se rozjel do  nové sezóny, kde bude 
opět moji prioritou účast v  Mistrov-
ství Evropy.“ Milan Stejskal obsadil 
ve  skupině HA-K4-D5 první místo.                                                               
 Text a foto RS

ABSOLUTNÍ POŘADÍ:
1. BENEŠ Miloš CZ GMS racingteam Osella FA 30 E2-SS-3000 1:54.00
2. JANÍK Václav CZ Czech National Team Norma M20FC E2-SC-3000 1:59.61
3. KOMÁREK David CZ Norma M20FC KOMVET EVO E2-SC-3000 2:02.95
TRAŤOVÝ REKORD:
BENEŠ Miloš CZ GMS racingteam Osella FA 30 E2-SS-3000   0:56.90
ABSOLUTNÍ POŘADÍ - HISTORICKÉ AUTOMOBILY:
1. ZMEŠKAL Miloš CZ Miloš Zmeškal Ralt RT 32 HA-K5-E9
2. PRÁŠEK Jaroslav CZ Jaroslav Prášek Chevron B 42 F2 HA-K5-E5
3. DOLEŽAL Lubomír CZ Lubomír Doležal MTX 1_06 HA-K5-E8
4. CHYTIL Ondřej CZECH NATIONAL TEAM MTX 1-03 HA-K5-E3
5. STEJSKAL Milan CZ GMS RACING TEAM Lada VFTS HA-K4-D5

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

ŠEJDY - asi 5letá fenečka, která žila 
zavřená v  kůlně a  přivázaná na  krát-
kém provaze. Krmit ji chodila soused-
ka. Podařilo se nám Šejdy získat, a tak 
je u  nás v  útulku. Je to neuvěřitelně 
milá a  hodná fenka, která je vděčná 
úplně za všechno. 

VALDA - pejsek, kterého nikdo nehle-
dá, nikomu nechybí. Je to starý pejsek, 
který špatně vidí i  slyší. Na procházky 
se ale těší a užívá si je, lidi miluje. Najde 
se pro Valdu domov, v teplíčku, kde si 
bude užívat psí důchod?

HLEDAJÍ DOMOV
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