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Příští Echo vychází 9. listopadu 2018

WWW.NOVINYECHO.CZ

listopad 1837, Božena Němcová 

v Červeném Kostelci

BRIGÁDA 
PŘIVÝDĚLEK

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 
pro následující oblasti:

Červený Kostelec 
– sídliště Větrník a okolí

Dobruška
Nové Město nad Metují 

– František, Krčín
Více informací na tel. 602 103 775 

(nejlépe SMS) nebo e-mail: 
echo@novinyecho.cz

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Pozvánka na školení 
pro účetní, ekonomy, 
daňové poradce a odbornou veřejnost

Změny v daních 2018/2019 se zaměřením

na daně z příjmů a DPH

PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Pavel Běhounek,  špičkový lektor a daňový poradce

KDY / KDE:  22. 11. 2018 od 9,00 do 16,00 hodin 

                         v přednáškovém sále náchodského Beránku 

OBSAH:  Změny a novinky 2018/2019 nejen v daních z příjmů a DPH, 
ale i dalších daní a souvisejících předpisů, evidence tržeb, stávající předpisy 
a změny související, změny předpisů EU, změny zákoníku práce, daňový 
balíček 2019 (zejména daně z příjmů, DPH, daňový řád)

CENA: 1480 Kč + DPH / osoba, přihlášky na www.profi treal.cz

               V ceně je zahrnuto  občerstvení a materiály v tištěné podobě

Jarmila Zemánková, 

Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

SVATOMARTINSKÁ 
VÍNA  2018

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 142, 
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

Pronájem obecní restaurace ve Velké Jesenici
Obec nabízí k pronájmu restauraci „Na Hřišti“

Restaurace funguje ve sportovním areálu se širokou možností využití 

a v budově tělocvičny s víceúčelovým sálem a ubytovacími kapacitami.
•  Celoroční provoz běžné hospody
•  V létě - terasa, mistráky fotbalu dospělých i mládeže, antukové kurty (tenis, volejbal, nohejbal)...
•  V zimě – každodenní cvičení v tělocvičně, taneční dospělých, plesy, turnaje, besídky...
•  V objektu jsou nově vybudované ubytovací kapacity včetně možnosti ubytování hospodského 

Bližší informace o podmínkách, termínech a vybavení dostanete od starosty na telefonu 602 475 931.

www.gatenachod.cz
překlady a tlumočení

Národní institut rozvoje pořádá 
v klubu NIRON

v Náchodě, Krámská ulice 29, 1.patro
přednášku na téma: 

VZTAHY S LEHKOSTÍ
13. 11. 2018 v 18.00 hodin

Jak budovat zdravé vztahy? Jiný po-
hled na to, jak pochopit, vnímat a vi-
dět sebe, naše děti, partnery i ostatní 
lidi, které potkáváme ve svém životě.

Viktoria Demartini - průvodce proce-
sem poznávání a učení sebe i druhých

REZERVACE 773 220 773
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Dne 3. 11. 2018 by se 

paní Věra Hendlová 
dožila 90 let.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
       

 Syn Josef s rodinou.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 5. listopadu uplyne 10 let, co nás navždy opustil

pan Jaroslav Kadaník
ze Šonova u Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají 
manželka Marie s rodinou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zrekonstruovaný rodinný dům 
s bazénem v Náchodě – Třešinky 
a výhledem na zámek. Rohová ma-
sážní vana, sauna, posilovna, krb, 
garáž pro 3 auta, zahrada.
                   Cena: 5 500 000,- Kč

Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč          
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 450 000,- Kč  
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč 
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč 

VZPOMÍNÁME
Dne 3. 11. 2018 uplyne smutných 8 let, 

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, 

pan Josef Balcar z Bělovse.
16. 12. 2018 by se dožil 85 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte  s námi.   
Vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Čas plyne jako voda, bolest zůstává

Dne 29. 10. 2018 jsme vzpomenuli čtvrté výročí 
úmrtí naší maminky a babičky,  

paní Heleny Polákové 
z Provodova – Šonova. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí  tichou vzpomínku. 
Vzpomínají synové Libor a Miroslav s rodinou.

POHŘEBNÍ ÚSTAV JIŘÍ RATHOUSKÝ
oznamuje občanům města Náchoda a okolí

změnu adresy kanceláře z ulice Mlýnská 189
do ulice HŘBITOVNÍ 635 NÁCHOD

od 1. 12. 2018
tel.: 491 424 365

mob.: 602 122 160

 Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové 
čtvrtky na měsíc listopad, kde se sejdeme při následujících programech:

Senior klub v Náchodě 

„HARMONIE 2“ RYBÁŘSKÁ 1819

LISTOPAD 2018

 čtvrtek  8. 11. od 14 hod.  „Magické housle“ 
– Andree Rieu a orchestr J. Strausse, dopřejte si odpoledne s krásnou hudbou;

 čtvrtek 15.11. od 14 hod. 
„Pozoruhodnosti Česko-saského Švýcarska“ 
– fi lm připravil a promítne p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 22.11. od 15 hod. 
„Cecilská zábava“ v restauraci Reduta /Plhovská ul./ přijďte se pobavit, 
zatančit i zazpívat s hudbou „FRČÍ“ p. Františka Čížka;

 čtvrtek 29.11. od 14 hod. „Krajinou domova“- Hory východu 
a západu, Královské lesy, fi lm pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy organi-
zace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Pro velký zájem jsme zajistili v penzionu Pod Kraví horou ještě 2. týden od 8. do 13. 
září, kam zbývá ještě několik volných míst. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně 
Harmonie 2, kde získáte i podrobné informace vždy v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 
do 16 hod. u A. Polákové, nebo na tel. 775 242 562 /po 19.hod./.

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI LISTOPADU 2018

 www.beraneknachod.cz

Úterý 6. listopadu  v 18.00 hodin
ZUŠ Náchod vás zve na koncert s názvem

PENQUINI A RARÁŠCI 
V BERÁNKU

Penquins - komorní orchestr ZUŠ Náchod 
- umělecký vedoucí a dirigent 

Michaela Michalová
Rarášci - dětský pěvecký sbor ZUŠ Náchod 

- sbormistr Mgr. Zbyněk Mokrejš
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

Středa 7. listopadu  v 19.00 hodin
3. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Pantheon production 
Alex Hellstenius:

ELLING A KJELL BJARNE 
aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Příběh dvou duševně nemocných přátel
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, 

Michal Slaný, Lenka Zahradnická/Šárka 
Opršálová 

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč 

Čtvrtek 8. listopadu  v 19.00 hodin
3. představení v rámci 

„ZELENÉHO“ abonmá
Východočeské divadlo Pardubice 

MUZIKÁL!
Bella Spewack, Samuel Spewack, 

Cole Porter:
KISS ME, KATE

Slavný americký komediální muzikál
jako divadlo na divadle

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč 

Úterý 13. listopadu  v 8.30 a 10.30 hodin
Divadlo Drak Hradec Králové uvádí 

pro školy a další zájemce 
BÍLÝ TESÁK

Inscenace na motivy slavného dobrodruž-
ného románu Jacka Londona. Příběh psa, 

jemuž v žilách koluje vlčí krev. 
Vstupné: 50 Kč  

Středa 14. listopadu  v 19.00 hodin
VYPRODÁNO! ANNA K. - SVĚTLO 

AKUSTICKY 2018  - koncert 

Čtvrtek 15. listopadu v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Kdyby 
náchodské domy mohly mluvit – 

pokračování“
Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.  

Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 15. listopadu v 19.00 hodin
ŽALMAN & Spol 2018 

- PADESÁT LET NA SCÉNĚ 
Vstupné: 190 Kč, 180 Kč, 170 Kč

Úterý 20. listopadu  v 19.00 hodin
3. koncert ab. cyklu - skupina „K“

ČESKÉ FILHARMONICKÉ 
KVARTETO

Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček 
- 2. housle, Jiří Poslední – viola, 

Jakub Dvořák - violoncello
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč   

Neděle 25. listopadu  v 18.00 hodin
DS Jiráskova divadla v Hronově zastoupený 

KIS Hronov uvádí pro celou rodinu
Rostislav Hejcman:

HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ…
Lidová sousedská vánoční divadelní hra se 

zpěvy, vůněmi a chutí...
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč    

Čtvrtek 29. listopadu  v 8.30 a v 10.15 hodin
Hudební divadlo dětem H. Králové uvádí 

pro 1. stupeň ZŠ a další zájemce
HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ

Vstupné: 50 Kč 

Čtvrtek 29. listopadu  v 19.00 hodin
Akce se koná v Dannyho kavárně

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY 
- DAVID FIEDLER 

& STANDA VÍT
Akustické duo na pomezí jazzu, popu, 

folku a latinsko-americké hudby.
David Fiedler - zpěv, kytary a Standa Vít 

- cajon, djembe, congas
Vstupné: 90 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

„Jurský park“ 

v knihovně
Přednáška Mgr. Vladimíra Sochy, spiso-
vatele a popularizátora vědy se uskuteč-
ní v Městské knihovně v Novém Městě 
nad Metují 26. listopadu v  18 hodin. 
Jejím tématem budou největší dinosau-
ři všech dob. Protože jsme regionální 
noviny, přidáváme i  informaci, že náš 
region byl ten, kde byla na území České 
republiky nalezena první dinosauří sto-
pa. Zanechal  ji dinosaurus skupiny Co-
elurosauria v pískovci v lomu Krákorka 
u Červeného Kostelce.    

Královéhradecký kraj zachraňuje 
venkovské prodejny
Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje  schválilo dotaci jeden milion 
korun obcím, ve kterých hrozí zánik 
venkovských prodejen. Kraj plánuje 
na  jejich podporu vynaložit až 2,5 
milionu korun a  je připraven pod-
pořit všechny žádosti tak, aby bylo 
eliminováno riziko uzavření ohrože-
ných venkovských prodejen. Dotace 
se na jednu prodejnu pohybuje mezi 
20 až 50 tisíci korun ročně. Pod-
mínkou je ale stejně vysoká fi nanční 
podpora od obce. Tyto peníze bude 

možné čerpat například na  energie 
nebo na mzdy prodavaček.
 „Největší zájem o dotační program 
mají dle průzkumu obce s počtem oby-
vatel v rozmezí 300 až 600. To odpoví-
dá údajům z dostupných analýz, které 
uvádějí, že obchod s  potravinami za-
číná být rentabilní až v obci se zhruba 
1000 obyvateli. Na základě těchto úda-
jů předpokládáme, že o dotaci požádá 
40 až 50 obcí,“ říká radní Pavel Hečko, 
který je odpovědný za oblast regionál-
ního rozvoje, grantů a dotací.

Publikace „Dolsko, Doubravice, Lhota u Nahořan, 
Městec a Nahořany v proudu času“
Již v roce  2015 vyšla hodnotná mo-
nografi e „Nahořany v  proudu času“, 
která věnovala jen několik málo 
stránek přičleněným obcím. Tehdy 
starosta Nahořan pan Josef Hlávko 
přislíbil vydání speciální monogra-
fi e o  těchto obcích. Svůj slib splnil.  
Historičce magistře Janě Ptáčkové, 
autorce předchozí monografi e a  ar-
chivářce Státního okresního archivu 
Náchod, vděčíme za zpracování textu 
i  vyobrazení nové  knihy  s  názvem 
„DOLSKO, DOUBRAVICE, LHOTA 
U NAHOŘAN, MĚSTEC A NAHO-
ŘANY V  PROUDU ČASU“.  Kniha 
podélného formátu A5 má celkem 
200 stran, z  toho 182 stran textu se 
122 vyobrazeními v  textu plus navíc 
celkem 40 plnobarevných fotorepro-
dukcí v obrazové příloze. Dnes je kni-
ha zčásti prodána a  zbývající výtisky 
jsou ještě ke koupi na Obecním úřadě 
v  Nahořanech. Přidružené a  míst-
ní  části obce Nahořany nyní získaly  

díky autorce textu  J. Ptáčkové a  au-
torovi Obrazové přílohy J. Hlávkovi 
solidní a hodnotné monografi e, první 
vůbec v  historii obcí. Tato historic-
ká publikace splňuje odborné nároky 

kladené na takovouto  vlastivědu. Jde 
o  hodnotnou, přínosnou i  zdařilou 
reprezentativní regionální publikaci  
s  bohatými vyobrazeními.  PhDr.  Jiří 
UHLÍŘ (redakčně kráceno)
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Vážení a milí čtenáři,
Již od jara upozorňuji na enormní průběžný růst cen za silovou 
elektřinu na  velkoobchodních trzích. Ne všichni dodavatelé 
včas a dobře nakoupili. Jiní sice dobře nakoupili, ale ceny kon-
covým zákazníkům upraví podle těch, co dobře nenakoupili. 
Rozdíly v cenách za MWh silové elektřiny v kombinaci se stálými 
měsíčními platy budou obecně v porovnání s  letošním rokem 
enormní a to vyšší až 700,-Kč/MWh. Nejvíce to pocítí na sazbách 
D45d, D57d při spotřebách nad 15 MWh/rok. Nárůst výdajů 
bude více jak 10 000,-Kč/rok. Ceníky silové elektřiny dodavatelů 
se zvyšují ve velkém od 1. 10. 2018 a tento trend bude pokračovat až do konce roku. 
S POTĚŠENÍM MUSÍM KONSTATOVAT, ŽE SE TO NETÝKÁ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ viz tabulka.

ENERGETICKÉ OKÉNKO 159.

Mgr. Bors Michal 

obchodní ředitel
tel. 731 508 654

mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO a Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 

vedoucí regionu Trutnov
tel. 602 300 282, 

mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 

541 01 Trutnov

Pro velký zájem o naše služby jsme minimálně do konce roku pro Vás upravili otevírací 
dobu na pobočce v České Skalici. S úctou BORS Michal

 TECHNIK STK, MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ

 hledá  pracovníka na pozici:

chemické výrobní družstvo

Stanice technické kontroly a měření emisí

V případě zájmu nás kontaktujte  na adrese: 

lambertova@detecha.cz 

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Pracovní náplň:

· provádění pravidelných a technic-
kých prohlídek silničních vozidel 
v souladu s platnou legislativou

• kontrola vozidel na diagnostických 
přístrojích v STK a SME

· měření emisí silničních vozidel

Nabízíme: 

· zázemí  ve společnosti 
s dlouholetou tradicí

• příjemné pracovní prostředí
• příspěvek na stravenky, 

5 týdnů dovolené, 
životní pojištění

• odborná externí školení

Požadujeme:

• ukončené střední technické vzdělání 
s maturitní zkouškou

• nebo výuční list v oboru souvisejícím 
s výrobou, opravou nebo technic-
kou prohlídkou vozidel a odbornou 
praxi ve výrobě nebo opravě vozidel 
nejméně v rozsahu 3 let, 

• řidičské oprávnění pro skupiny 
vozidel A,B

• bezúhonnost, odpovědnost, 
spolehlivost, organizační schopnos-
ti, fl exibilita

Nástup: 
• možný ihned nebo dle dohody

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor nových hráčů 
Tréninky pondělí a pátek 
od 16 hodin v tělocvičně školy 
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).

Kontakt: Pavel Prouza 
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/

Hakaufův dvůr v novém hávu
Další secesní dům v  Náchodě zná-
mý jako Hakaufův dvůr prošel 
v  uplynulých měsících kompletní 
rekonstrukcí včetně vnější fasády, 
která se tak stala ozdobou této části 
Komenského ulice. Soukromý in-
vestor má v plánu v opravě a revita-
lizaci Hakaufova dvora pokračovat 
i  na  druhé straně můstku a  vytvo-
řit tak příjemné místo pro bydlení 
a drobné služby.
 Název místa je podle stavitele 
Ing. Jaroslava Hakaufa, který posta-
vil na Komenského ulici kolem roku 
1900 patrový dům, přemostěný zdě-
ným přechodem do patrové budovy 
průmyslového vzhledu s  úmyslem 
pronajímat objekt pro drobné pod-
nikatele. Také zde za první republiky 
Vincenc Mencl zavedl mechanickou 
tkalcovnu. Mimo to zde byla prová-
děna stavební výroba skruží a  dal-
ších betonových výrobků, ale provo-
zovna byla uvolněna v období roků 
1936-38 pro kasárny vojáků, kteří 

připravovali obranné objekty. Byla 
zde i ševcovská dílna. Po II. světové 
válce zde Pavel Špreňar provozo-
val malou konzervárnu zelí, okurek 
a další zeleniny. Po roce 1950 zde byl 

umístěn Svazarm a s ním souvisejí-
cí Autoškola. V roce 1999 byl v levé 
části dvora otevřen Dům nábytku. 
V zadním traktu byly po  roce 1990 
prodávány stavebniny.  (kp)

Výstava, na které šumí i bouří moře

Umělecká kolonie Bastion IV v Jaro-
měři – Josefově nabízí až do polovi-
ny listopadu výstavu s názvem Obra-
zy plné moře. Autorem vystavených 
děl je malíř A. Bezuglov, který v Če-
chách tvoří pod uměleckým pseudo-
nymem Alex Gabriel (jeho umělecké 
jméno je tvořeno zkratkou vlastního 
křestního jména a  křestního jména 
jeho manželky). Moře na  jeho ole-
jomalbách bouří v silném větru, aby 
se hned na dalším obraze jen lenivě 
převalovalo za  ranního úsvitu. Jen 
za poslední dva roky vytvořil na 70 
obrazů s  tématikou moře. Jejich 
autor pracoval jako inženýr elekt-
rotechniky dvacet let v  ukrajinské 
Oděse na pozici námořního inspek-
tora. Fascinován mořem absolvoval 

i  umělecká studia na  prestižní oděské Grekově výtvarné 
škole. Z Ukrajiny do Čech se manželé Bezuglovi dostávají 
v roce 2015. Jsou potomky Volyňských Čechů. Na Volyň-
sko, historickou část severozápadní Ukrajiny, odešli jejich 
předkové z východočeských Nechanic v roce 1870. Na svém 
kontě má umělecký pár (za  poslední dva roky) již tyto 
výstavy: kostel Semonice,  Litoměřice – společná výstava 
Sdružení Čechů z Volyně, Brno – Galerie magistrátu měs-
ta Brno - společná výstava „Cesta domů“, Hradec Králové 
ALDIS - „Hradecký salon 2016“, Hradec Králové galerie 
Barbara – „Hradecko, můj oblíbený kraj“, Cralsheim – Ně-
mecko. Aktuální výstavou je právě Jaroměř – Bastion IV 
(Okružní 242). Jste srdečně zváni!
 Text a foto Mirek Brát

Obrazy při vernisáži zapůsobily na diváky jako celek i v rámci drobných 
detailů. Jedno jim bylo společné: Byly plné moře! 

HOŘKOST PORÁŽKY NEOKUSILI
Ve  Východočeské lize basketbalistů 
mužů náchodští hráči ani tentokrát  
neokusili hořkost porážky. V  sobotu 
27.10. na  palubovce stavebky hostili  
silný tým Turnova. Po  první čtvrti-
ně sice domácí prohrávali 20:22, ale 
v  dalším průběhu zapnuli na  vyšší 
stupeň a  hosty jednoznačně převál-
covali ke  konečnému skóre 77:52 
(42:35). V  neděli 28.10. do  Nácho-
da přijely Hořice, které v posledních 

sezónách byly v tabulce vždy na kon-
ci, ale před touto sezonou si tým do-
plnily o  posily a  čekal se tvrdý boj. 
Domácí si ale od  začátku vytvořili 
dostatečný náskok, který pohodlně 
udržovali po celý zápas. Konečný vý-
sledek 68:50 (33:18). Na  úspěchu se 
podíleli Čermák, Sarpong, Prouza, 
Klimek, Vaněček, Chvojka, Marti-
nec, Hubka, Tondr, Poprašič, Pavlů 
a Hátle.  Předseda oddílu

CodeWeek na Jiráskově gymnáziu
Jiráskovo gymnázium v  Nácho-
dě se zapojilo do  letošního Týdne 
programování (CodeWeek). Jde 
o  celoevropskou iniciativu, která 
má za  cíl představit programování 
široké veřejnosti a  podpořit rozvoj 

informatického myšlení žáků. 
Ve  středu 17.10.2018 jsme uspořá-
dali pro žáky základních škol i niž-
šího gymnázia čtyři dvouhodinové 
workshopy. Žáci tak měli možnost 
si pohrát s  roboty postavenými ze 

stavebnice Lego Mindstorms, zku-
sit si naprogramovat mikropočítač 
Micro:bit a  s  jeho pomocí vytvořit 
elektronickou hrací kostku nebo 
krokoměr, nebo si naprogramovat 
jednoduchou hru pro svůj mobilní 
telefon. Akce se zúčastnili žáci pá-
tých tříd ze ZŠ Komenského a  ZŠ 
Bražec. Jsme rádi, že oni i jejich uči-
telé odcházeli nadšeni a i nám jako 
lektorům se s nimi výborně praco-
valo. Celý projekt na našem gymná-
ziu podpořila fi rma Google (mohli 
jsme si tak koupit další hardware 
pro motivaci žáků) a děkujeme i fi r-
mě DLNK, která nám před časem 
darovala stavebnice Micro:bit, které 
jsme využili. RNDr. Jan Preclík
 Jiráskovo gymnázium Náchod
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Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX775 710 521

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Ametek elektromotory s.r.o., se sídlem v Náchodě,

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,

s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti 

s 20 lety svého působení v ČR,

zabývající se výrobou elektromotorů 
pro významné světové společnosti.

Kromě tradičních benefi tů, jako jsou příspěvky 
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,

u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,

u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš 

podmínky práce všechny jasně hned od začátku.   

Mzda až 25.000 Kč

Pro více informací volej / piš na:
Tel.: 602 216 122, email: email: info-cz@ametek.com

„Staň se i ty naším motorem!“

ADVANCED MOTION SOLUTION

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra

NANCY je asi 3 letá kočička, vel-
ká mazlivka. Nancy je naučená 
na kočkolit.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

FELIX je asi 6letý pejsek, který ni-
komu nechybí. Z počátku bázlivý, 
ale je moc hodný, milý, pohodový 
a klidný pejsek.
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Zvol si st ední školu, která ro

Jsem v
r ev

T e truhlá , dob

- 
- 
- 

 2018

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

9. - 10. 11. 2018 náchod

Město Náchod vás srdečně zve na

Setkání seniorů a osob pečujících
o seniory

KDY: Pondělí 19. 11. 2018 od 14 do 16 hodin

KDE: ve velké zasedací místnosti č. dv. 5, 1. patro MěÚ Náchod,

Masarykovo náměstí 40, budova nové radnice.

(bezbariérový přístup s výtahem možný zadním vchodem 
z přilehlého parkoviště)

Představí se tyto terénní sociální služby:

•  Pečovatelská služba - MěSSS Marie Náchod,
•  Charitní ošetřovatelská služba - Oblastní charita Náchod,
•  Osobní asistence - Společné Cesty – z.s.,
•  Terénní program - Aufori, o.p.s.,
•  Tísňová péče - Život HK, o.p.s.

Přijďte si s námi popovídat při kávě či čaji. 

Občerstvení bude zajištěno.

Pokud budete mít dotazy či budete chtít potvrdit svou účast, 
prosím, pište na k.tylsova@mestonachod.cz, 

nebo volejte 770 127 512. Děkuji Vám.

Další setkání se uskuteční: 

12. 11. ve 14.00 hod. v Hronově, 
nám. Čs. armády 500 – foyer Sálu Josefa Čapka; 
21. 11. ve 14.00 hod. v České Skalici - společenská místnost 
Pečovatelské služby Česká Skalice, třída T.G. Masaryka 833.

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002819
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52 
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ

DĚLNÍK SVOZU ODPADŮ

DĚLNÍK/DĚLNICE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Místo výkonu práce:  Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:    -  řízení kontejnerových a svozových vozidel, dvousměnný provoz
Požadujeme:   -  řidičské oprávnění skupiny C, C + E výhodou, platný profesní průkaz řidiče
 - smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
 - osvědčení ADR výhodou
Nabízíme:   mzdové ohodnocení 118 – 135,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

Místo výkonu práce:  Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:     -  vykonávat manuální práce související s činností dělníka svozu odpadů
 - dvousměnný provoz, dodržovat BOZP
Požadujeme:  -  dobrý zdravotní stav, smysl pro zodpovědnost
 - slušné vystupování
Nabízíme:   mzdové ohodnocení 90 – 98,- Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

Místo výkonu práce:  Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:     -  třídění plastových odpadů dle jednotlivých druhů
 - dvousměnný provoz
Požadujeme:     -  smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
Nabízíme:   mzdové ohodnocení 78 - 85,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

Nabízíme:  - zodpovědnou práci ve stabilní společnosti s vedoucím postavením na trhu v oblasti nakládání s odpady
 - dlouhodobý pracovní poměr na dobu neurčitou
 - nástup možný ihned, nebo po vzájemné dohodě

Vaše nabídky zasílejte na adresu: Marius Pedersen a.s., Ing. Michal Kárník, Rychnovek 97, Rychnovek 552 25 
nebo  e-mailem: CV@mariuspedersen.cz , či volejte na tel.: 734 411 019

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Téměř tři stovky zdravotníků se v polovi-
ně října vzdělávaly na odborné konferen-
ci pod názvem Náchodské mezioborové 
dny, která se již po 13. uskutečnila v ná-
chodském Beránku. Pořadatelem byla 
opět společnost Edumed. Odborný pro-
gram byl rozdělen do několika sekcí, které 
se věnovaly různým tématům z jednotli-
vých oborů medicíny. Pro širokou veřej-
nost byla připravena akce Den prevence 
diabetu, kterou využilo přes 140 lidí, kteří 
si nechali zdarma změřit krevní tlak, hla-
dinu krevního cukru a tělesný tuk.  (kp)
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*Koupím československé bankovky 
od roku 1919, výměna. TEL.: 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré fotogra-
fi e, reklamní fotografi cké materiály.TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoapará-
ty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vyhodí-
te, volejte 608 811 683

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

*Hledáme empatickou pečovatelku 
a  pomocnici do  domácnosti k  chodící 
seniorce v Náchodě, 1x týdně dle dohody, 
ŘP vítán, fi n. odměna. Tel. 777 132 430
*Náchodská divadelní scéna, spolek 
ochotníků z Náchodska, hledá mladé 
muže se zájmem o  divadlo a herectví. 
Kontakt: dudacek.petr@centrum.cz
*Nabízím řeznické práce, domácí zabí-
jačky, hovězí porážku, bourání masa.Více 
informací na tel. 605 518 209
*Hledáme vysokoškolského studenta/
ku na doučování a přípravu na maturi-
tu z ČJ a AJ, cca 2x týdně, Náchod. Tel. 
732 918 500
* Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně, 12-20.000 Kč/
měs. Tel. 777 803 359
*Provádím úklidové práce domků, 
bytů, penzionů a malých fi rem. Jedno-
rázové i  pravidelné. Vánoční slevy.Ná-
chod a okolí. TEL.: 737 564 496

 *AUTOPOTAHY šité z  kvalitních 
materiálů (dle výběru) přesně na vaše 
auto vč. montáže. Volejte 606 299 945, 
491 427 628, K Brodu 391, Náchod - 
Běloves

*Prodám BMW 518 G, typ 34, bez TK, 
r.v. 97, benzín a  CNG, pojízdný v  dob-
rém stavu, dále motorové pily FIELD-
MANN 40 cm, Homelite 30 cm, autodrá-
hu, známky ČR a  svět. Cena dohodou. 
Tel. 605 96 88 45
*Prodám FIAT PANDA 1.1, r.v. 2008, 
serviska, koupeno v ČR, najeto 109 tis.
km, ABS, airbac, servo, autorádio, taž.
zař., oranžová metal., cena 58 tis.Kč. 
TEL.: 777 104 584

*Přijímáme rezervace na černá štěňátka 
PUDLA KRÁLOVSKÉHO s  PP, odběr 
v  listopadu. Více info reinas@reinas.eu, 
tel. 606 030 106
*Zadám siamská koťata s  PP od-
běr: 12/2018 Cena: dohodou. TEL.. 
776 250 940

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 

* Rozvedený, podnikavý 49/178, 75 kg, 
hledá štíhlou ženu do  42 let z  Ná-
chodska, která má ráda život na vesnici 
v  rodinném domku, se zájmem o  pří-
rodu, dítě není překážkou. Prosím SMS 
776 433 722
*Najdu ještě ve svém věku 66 let něko-
ho, s kým by nám společně bylo hezky? 
Jsem z  vesnice,mám rád práci kolem 
domku, zahrádka, drobná zvířata. Ozvi 
se mobil 774 491 951
*67 letý muž (vdovec) by se rád sezná-
mil s  ženou přiměřeného věku. Po  se-
známení bydlení možné v  plně vybave-
ném bytě. Tel. 732 213 102

*Koupím byt 2+1 až 3+1 s  balkonem 
poblíž centra N. Města n/Met., platba 
ihned, tel. 775 640 969
*Prodám byt 2+ kk 70 m2 v Novém Měs-
tě nad Met., v os. vlast, po rekonstrukci, 
v centru města, cena dohodou. RK Nevo-
lat. Tel. 606 193 394
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
*Pronajmeme 1pokojovou garsonku 
30m2 v centru Náchoda u nám. T.G.M. 
pro jednu osobu. Nájemné 4500,-Kč, 
záloha na  energie 1500,-Kč. TEL.: 
777 737 127
*Koupím byt 2+1 s  balkonem poblíž 
centra N. Města n/Met. nebo vymě-
ním za  3+1 v  ul. Nad Stadionem, tel. 
606 651 670
*Prodám udržovaný byt 1+1 v druž-
stevním vlastnictví v Náchodě nedaleko 
nádraží. Nová plastová okna, zateplení. 
Větší sklep, parkování u  domu. Výměra 
bytu 35 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena:  880 000,- Kč
*Pronajmu garsonku 1+KK 32m2 v No-
vém Městě n.M., 4.patro, výtah, balkón. 
Tel. 608 223 669
*Prodám DB 2+1 v  Náchodě. Byt je 
s velkou lodžií, v revitalizovaném domě. 
Volný ihned. Tel.: 776 622 776
*Prodám garsonku v družstevním 
vlastnictví v  Náchodě. Nová plastová 
okna, zateplení, fasáda, opravený výtah. 
Velký opravený balkon. Výměra bytu 27 
m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
699 000,- Kč
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
*Prodám byt v Polici nad Metují. 1+1. 
Osobní vlastnictví. Lokace na  sídlišti. 
Cena 550 000 Kč. Tel. 775 158 538
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
*Pronajmu malou garsoniéru v Hrono-
vě. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV v pa-
nelákovém domě v  Náchodě. Rych-
lé slušné jednání, platba hotově. TEL.: 
604 437 128
*Prodám družstevní byt 3+1 v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357
*Nabízíme k  prodeji družstevní byt 
3+1 v  nově zrekonstruovaném domě 
v  Náchodě. Byt je částečně zařízený 
a připravený k okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit do splá-
tek. Kontakt 730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz

*Dlouhodobě pronajmu garáž v Nácho-
dě pod Veterinou. TEL.: 732 167 291

*PRONAJMU pěkný nízko-energe-
tický RODINNÝ DŮM 3+kk ve Spy 
u  NMnM, min. na  3 roky. TEL: 
777 001 591

*Sháním na  Náchodsku ke  koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. Cena do  2,5 mil. 
Děkuji za nabídky. Tel: 604 336 337.
* Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072

*Prodám v Hronově rod. dům, 3 gará-
žová stání, zahrada, cena:1 980 000,-Kč. 
TEL.: 723 147 813
*Prodám stavební pozemek s  protéka-
jícím potokem 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. TEL.:608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo nemovitost 
na  přestavbu v  podhůří Orlických hor. 
TEL: 608 66 77 30
*Pronajmu dlouhodobě garáž v  cen-
tru Náchoda, 1000,-Kč/měs. TEL.: 
604 438 378

*Hledám k  pronájmu masérnu na  2 
odpoledne v  týdnu - pouze Náchod 
(od  února 2019). Cena: 2000 Kč/měs. 
včetně energií. Tel: 603  383  056 (po  19. 
hod.)
* Pronajmu prostor k podnikání u ná-
městí v  Polici nad Met., cca 20 m2 + 
umývárna, šatna s  bojlerem, vytápě-
ní akumulačními kamny. Info na  tel. 
606 524 238 nejlépe SMS.
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.ja-
kékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
*Pronajmeme komerční prostory 
k podnikání obchod, sklady, garáž, dílna. 
Nájem od 7000 - 25000,- dle pronajatých 
prostor. 5 min. od centra. Bývalá zahrad-
ní technika. TEL.: 602 366 319

*Prodám krbovou vložku s  podstav-
cem a  pískovcovým obložením. Výkon 
vložky 12 kW, vytopí celý dům. K  od-
běru v  Náchodě. Cena 5900 Kč. Telefon 
604 281 812, email: pavel.budar@seznam.cz
*Prodám tvrdé suché štípané dřevo 
na topení. TEL.: 777 690 390
*Prodám seno (40 q horal), jádra vlaš-
ských ořechů, krmnou řepu, domácí 
prase živé nebo v  půlkách do  140 kg. 
TEL.: 777 213 229
*Prodám dubové fošny + prkna. TEL.: 
774 308 086    
*Prodám dřevěné brikety TEL.: 
774 308 086  

*Prodej palivového dřeva. Su-
ché nebo surové. Cena od 650,-Kč 
za 1prmr. Tel.: 608 072 171

*Prodám stavební míchačku na 2 koleč-
ka, cena 1000,-Kč a  starý stan „ÁČKO“ 
rozměry 160x320 cm, cena 200,-Kč. 
TEL.: 736 239 505
*Prodám palivové dřevo suché 550,-.
Kč/m3. TEL.: 702 611 187

* Prodám starožitnou kovářskou ko-
vadlinu z 19.století cca 100 kg, cena 
10 000,-Kč nebo 9 000,-Kč při osob-
ním odběru. TEL.: 604 866 375

* Prodám palivové dřevo v metrech, 
půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč 
za rovnaný metr. TEL.: 776 327 208

*Sběratel koupí známky Českosloven-
ska a  protektorátu nebo případně ce-
lou fi latelistickou pozůstalost – známky, 
obálky, pohledy, dopisnice apod. TEL.: 
604 452 789
*Koupím modré plastové bedýnky 
na ovoce, nabídněte kočárek Liberta. Tel. 
774 407 168
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

RŮZNÉ KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

AUTO - MOTO



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 

STST

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce 

IHNED PŘIJME
na provoz loupárny brambor 

zaměstnance na dočišťování
a pracovníka na expedici.

Vhodné pro invalidy, důchodce 
a matky na RD.

Podrobnosti na 
tel. 604 120 920, pí. Holečková

PŘIJMEME PRACOVNICI 
NA STŘIHACÍ STROJ 
TEXTILU (CUTER).

Možné i na zkrácený úvazek. 
Pružná pracovní doba dle

dohody. Telefon 777 737 124

PŘIJMEME ŠIČKY 
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO 
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME. 

TEL.: 777 737 124

VYKLÍZENÍ
(půdy, sklepy, 

pozůstalosti, garáže atd.)
Seriózně 

Volejte na tel. 774 062 267

SEZNÁMENÍ

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

PŘIJMEME 
OBSLUHU 

DO KASINA 
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356, 
720 042 671

Hotel Elko v Náchodě
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 

SVATOMARTINSKÉ 
HUSY 2018

10. 11. a 11. 11. 2018
Rezervace na tel.: 608 824 331

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

Pedikúra 
až k vám domů

Bc. Lenka Kobrová
Tel. 737 962 655

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2018 r.

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

146176
 Vážení a milí čtenáři,
 Ceny elektřiny na burze od začátku roku 
vzrostly asi o 50 procent. Během podzimu 
a na přelomu roku tak očekávám nárůst cen 
pro koncové spotřebitele až o 10%..Zdraže-
ní se  nevyhne žádný dodavatel. Vzhledem 
k vývoji cen elektřiny a plynu na burzách do-
poručuji klientům produkty s několikaletou fi -

xací ceny, kdy jim smlouva zaručuje stabilní a neměnnou cenu 
až na tři roky dopředu „Právě smlouvy s víceletou fi xací se v ak-
tuální situaci ukazují jako dobré opatření na růst cen. Elektřina je  
nejdražší za posledních sedm let a její cena vzrostla jen za po-
sledních 12 měsíců o víc než 75 procent. Hranici 50 eur (1285 Kč) 
za MWh dosáhla už na konci srpna a dál stoupá. Přitom loni touto 
dobou se cena ještě pohybovala okolo 30 eur (770 Kč) zaMWh.
 „Také cena plynu na burzách se v posledních dvou letech tr-
vale zvyšuje, za toto období se navýšila o více než 40 %. Navíc 
v posledních měsících je křivka nárůstu ceny na burzách ještě 
strmější, jen od začátku roku došlo k nárůstu ceny o 31 %. Dů-
vodem růstu cen energií jsou rostoucí ceny emisních povolenek 
a také černého uhlí.
 Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)

Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 
Iveta.kovarova@armexenergy.cz  
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

RESTAURACE ŽAMPION 
- nám. T. G. Masaryka 58 NÁCHOD

od PONDĚLÍ 5. 11. 2018 ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:
po – čt 6 – 17 hodin   pá 6 – 23 hodin   so 11 – 23 hodin    ne ZAVŘENO

!!! NABÍZÍME JÍDLA OD 6 HODIN !!!
Svačiny a obědy

Nabízíme pořádání soukromých akcí dle dohody na tel. 608 202 956

Městys Velké Poříčí 
opět pořádá 

TANEČNÍ VEČERY 
v sále Obecního domu 

ve Velkém Poříčí
Zahajujeme v pátek 19. října 

v 18.00 hodin a následně každý 
sudý týden.

K poslechu a tanci živá hudba. 
Vstupné 50,- Kč. 

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH 
REKLAMNÍCH LETÁKŮ 

DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775 

nebo echo@novinyecho.cz

HLEDÁME POSILY
Společnost CARLA spol. s r.o. vyrábějící čokoládu 

a čokoládové výrobky již více jak 25 let hledá pro pracoviště 

ve Dvoře Králové nad Labem další kolegy na tyto pozice:

  ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO VÝROBY
Požadujeme: střední odborné vzdělání, min. maturita podmínkou 
 zodpovědnost, technickou zručnost, velmi dobré komunikační 
schopnosti, schopnost vést tým a samostatně rozhodovat

  PŘEDNÍ DĚLNÍK NA VÝROBNÍ LINCE
Požadujeme: ukončené střední odborné vzdělání, min. výuční list
Zodpovědnost, technickou zručnost, komunikační schopnosti, 
samostatnost

  PROVOZNÍ DĚLNÍK – OBSLUHA LINKY

  PROVOZNÍ DĚLNICE VE VÝROBĚ ČOKOLÁDY

  ÚDRŽBÁŘ 
Požadujeme: ukončené střední odborné vzdělání, min. výuční list
Manuální zručnost a fl exibilitu, spolehlivost
Praxe výhodou

  ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme: vyučení v oboru podmínkou 
Potřebné zkoušky výhodou, v případně zajistíme

Splňujete požadavky na Vámi vybranou pozici?

Jste navíc pracovitý a chcete mít za svoji práci dobře zaplaceno?

Chcete pracovat v čistém a voňavém prostředí?

Baví vás se učit nové věci?

Jste týmový hráč a chcete pracovat v přátelském kolektivu?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS.

Pošlete nám svůj životopis na email: vladimira.sestakova@carla.cz

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s  jejich zpracováním 
a  uchováním v  databázi společnosti Carla spol. s  r. o, Krkonošská 2850 
za účelem zprostředkování zaměstnání v souladu s aktuálním zákonem 
o ochraně osobních údajů.

ECHÁRNA
Obrazy plné moře

Umělecká  kolonie Bastion IV v Ja-
roměři – Josefově vás zve na  vý-
stavu s názvem Obrazy plné moře. 
Autorem vystavených děl je malíř 
Gabriel Alex s kořeny v ukrajinské 
Oděse. Moře bude šumět v bastio-
nu IV až do poloviny listopadu. Jste 
srdečně zváni!

Podzimní CVAK
DDM Stonožka Nové Město nad 
Metují pořádá fotosoutěž pro děti 
s  názvem Podzimní CVAK.  Mla-
dí fotografové a  fotografk y objeví 
propozice soutěže na  webu www.
ddmstonozkanm.cz. Přejeme dobré 
světlo! 

Ženy v disentu
V  broumovském  klášteře je  až 
do  31.prosince otevřena výstava 
s  názvem Ženy v  disentu. Formou 
plakátů vám představí 21 statečných 
žen, které v období tzv. normalizace 
nehodlaly slevit ze svých ideálů svo-
body a demokracie. Vstup na výsta-
vu je zdarma.  

Charitní ples
V Červeném Kostelci se chystá jubi-
lejní 10. Charitní ples Oblastní cha-
rity Červený Kostelec, letos v prvo-
republikovém duchu. Místem jeho 
konání je červenokostelecká soko-
lovna, k  poslechu i  tanci zahraje 
kapela Relax Band. Ples proběhne 
v sobotu 10. listopadu od 20 hodin.

Ministerstvo vnitra 

varuje! 
V rámec pravidelné údržby hranič-
ních znaků na  česko – polské linii 
bylo zjištěno, že přibývá poškoze-
ných a  přemístěných hraničních 
znaků. Ministerstvo vnitra ČR va-
ruje, že se tím pachatelé  této čin-
nosti vystavují riziku značného fi -
nančního postihu. Za  poškozování 
hraničních znaků hrozí pokuta až 
do výše 500 000,-Kč. 
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Akce 1.699 KčAkce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

www.joesgarage.cz www.michalprokop.cz

P
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& Framus Five
16. 11. 2018  Kulturní dům Žďárky 
předkapela PINK FLOYD REVIVAL - CZECH

začátek od 20:00 hodin - vstupné 260,- 
předprodej vstupenek v síti ticketstream, Tipsport Hronov, info centra 

Hronov, Červený Kostelec,  Česká Skalice, Jaroměř, nebo tel. 731 579 373
veškeré informace na www.ceskekoncerty.cz

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 
www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel

upomínání dlužníků
vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

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

N
O

V
Ě

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

 

Mezinárodní výrobní společnost se sídlem v Červeném Kostelci

hledá pro posílení a rozšíření kapacit uchazeče pro pozice:

OPERÁTOR VE VÝROBĚ ve třísměnném provozu
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/DĚLNICE

v jednosměnném a dvousměnném provozu
Požadavky:

• SOU  i absolvent 

Nabízíme:

• Dovolená 24 dnů
• Závodní stravování
• Práce v příjemném kolektivu

Kontakt  
E-mail: Jarmila.krivdova@saviotechnics.com  775 069 325 499 451 614

Saviotechnics s.r.o., Lhota 427, 549 41 Červený Kostelec

   

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

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957

* 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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Řadový RD, Police n/Met., ul. Smetanova

Velký, čtyř podlažní 
RD z r. 1989, s pozem-
kem 247 m2, velmi 
klidné a slunné místo, 
velký balkon, ihned 
k předání. PENB:G.

180768     cena: 2.100.000,-Kč

Exkluz. pozemek pro RD, N. Město n/M

Poz. 1.000 m2 pro 
výstavbu na klidném 
a slunném místě, 
ul. Stavební, veške-
ré sítě na pozemku 
k okamžitému napo-
jení, nutno vidět.
180771 cena: 1.700,-Kč/m2 

Nadst. zrekonstr. RD, Šonov u N. Města n/Met.

RD po pečlivé a ná-
ročné rekonstr., 5+kk, 
užit. pl. 260 m2, 2 
koupelny, dvouga-
ráž, poz. 3.954 m2 
s jezýrkem a z části 
k výstavbě, PENB:C.
180751 cena: dohodou

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí

RD s bytem 3+1 po re-
konstrukci, nová kou-
pelna s WC, dále gar-
sonka v rekonstrukci, 
pozemek 940 m2 
u lesa, samost. garáž, 
PENB: G.
180717 cena: 1.650.000,-Kč 

Dvougenerační RD, Meziměstí, ul. Školní

RD se 2 BJ 3+1 (74 
m2, 75 m2), UP 225 
m2, po část. rekon-
str. rozvody, z části 
zateplení, balkon. 
dveře. poz. 1309 m2, 
PENB: G. 
180787 cena: 1.390.000,-Kč

Byt 3+1, N. Město n/Met., ul. Nad Stadionem

Prodej družst. bytu 
(77 m2) s lodžií v pří-
zemí panel. domu, 
v klidné části, případ-
ně směna za byt 2+1, 
PENB:G.

180775 cena: dohodou

>

Pronajmeme atraktivní kanceláře (od 16 m2) v centru N. Města n/Met., 
cena od 2.900,-Kč/měsíc, tel. 602 204 002.

9.-14. 11. 2018
Svatomartinská husa

16. 11. 2018 od 19.00 hodin
Swingový večer 

se skupinou Swing sextet
Vstupné 80,-

1.-9. 12. 2018
Zvěřinové hody

Pečlivě připravené chody 
z divočáka, daňka a jelena

31. 12. 2018 od 19.00 hodin
Silvestr 2018

Živá muzika, novoroční přípitek 
a malé půlnoční pohoštění

Vstupné 240,-

ZÁMECKÝ HOTEL U RAJSKÝCH
SMIŘICKÝCH 1280
547 01 NÁCHOD

www.zameckyhotel-nachod.cz
Tel. 491 426 503 / 722 927 488
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