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Přivýdělek – brigáda

Na začátku dubna se děti ze ZŠ Náchod – Pavlišovská ul. (Babí) jako každý rok zúčastnily turnaje školních
družin ve vybíjené. I letos se turnaj konal ve sportovní hale v Broumově a účastnilo se ho tentokrát 8 družstev.
Všechny děti daly do zápasů maximum a kdo se přišel podívat, určitě se nenudil.
I žáci z Babí se nenechaly zahanbit a přivezly si krásné 3. místo!
Kolektiv ZŠ Pavlišovská

Zajistíme
roznos letáků
do schránek.
Tel. 602 103 775

Velikonoce
Na čep chystáme velikonoční
speciály a velikonoční menu

Zelené pivo
PRIMÁTOR
Velikonoční zlatá 13°
Gambrinus
Těšíme se na Vaší návštěvu.
inzerát je možné použít jako poukaz na 1 zelené pivo 0,5l (platí
pro jednu osobu 1 pivko)

Akademie
vzdělávání dospělých Náchod
pořádá dne

29. 4. 2019 od 9.00 hodin
seminář

ELEKTRONICKÝ SVĚT
DAŇAŘŮ A ÚČETNÍCH,
OCHRANA ÚDAJŮ DLE GDPR
lektor MVDr. Milan Vodička
vedoucí sekce IT KDP ČR
Bližší informace a přihlášky na
www.avdnachod.cz nebo
info@avdnachod.cz

Krásné prožití
velikonočních svátků
a bohatou pomlázku

Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO pro oblast Náchod
– Staré Město (věžáky) a Hronov centrum.
Více informací na tel. 602 103 775 nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Snímek Josefa Pepy Voltra zachycuje požární stanici v Jaroměři, ze které
však už žádné auto s modrými majáky nevyjede…. Stanice bude totiž na
jaře zbourána (hasiči působí dočasně na jiném místě). Místo ní vznikne
novostavba objektu požární stanice kategorie P1, která bude sloužit pro
jednotky HZS Královéhradeckého kraje a JSDH Jaroměř. Projekt by měl
být dokončen nejdéle do konce roku 2020.

Salonek Matýsek
www.salmatvy.wbs.cz

JARNÍ AKCE
Při první úpravě střihem nebo trimováním KOUPÁNÍ
PEJSKA ZDARMA + 10% sleva na výchovu a výcvik
psů u profesionálního kynologa - www.anireves.cz

Lenka Ládrová
Marta Stražická
736 140 798

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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VZPOMÍNÁME
Dne 2.5.2019 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustil

pan Luboš Králíček
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Přátelé a kamarádi

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna 2019 uplyne 12 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou,
rodiče, známí a přátelé

VZPOMÍNKA

Víš, co je bolest?
Rozloučit se s někým, kdo už se nevrátí.

Dne 25. dubna 2019 to budou 2 roky,
co nás opustil

pan Miroslav Petr.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2019 uplyne osm smutných let,
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
Dne 20. dubna 2019 to bude 5 smutných roků, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan JIŘÍ CHRÁSKA ze Šonova
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Manželka Eva a děti Iveta, Eva a Jiří s rodinami

VZPOMÍNKA
Odešla... Jediná na světě, jež nikdy nezradí,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 18. dubna 2019 uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy
opustila milovaná maminka, babička, manželka a neteř,

paní DAGMAR VIŠŇÁKOVÁ
(roz. Müllerová)
Vzpomeňte s námi.
Se smutkem v očích vzpomíná dcera Iveta
s manželem, vnoučata Tomášek a Terezka,
manžel Zdeněk a teta Pavlína.

VZPOMÍNKA
To, že čas rány hojí je pouhé zdání, stále je
v srdcích bolest a tichá vzpomínka.
Dne 30.4.2019 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan Ivan Strnad.
S láskou vzpomíná rodina

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Senior - Taxi
V Broumově vyhodnotili poptávku po službě tzv. Senior -Taxi.
Osloveny byly celkem 4 firmy, nabídku nakonec podal jediný subjekt.
Městská rada zakázku vyhodnotila.
Vítězně z poptávky po službách Senior – Taxi „odjíždí“ Jan Souček,
Martínkovice. Hodnotícím kritériem byla cena: 100,-Kč za jednu jízdu v rámci města Broumova, 160,Kč za zpáteční jízdu v rámci města
Broumova.

str.

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 690 000,- Kč
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Komerční objekt v Náchodě – Malé Poříčí
se třemi byty a velkým komerčním prostorem
sloužícím jako obchod a sklady. Obchodní prostory jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou.
Obchod má 2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty
se samostatným vchodem a garsonka.

Rodinný dům se dvěma byty v Novém Městě nad Metují, zahrada, garáž ....................... 2 450 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva ............................. 1 290 000,- Kč
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................ 449 000,- Kč
Komerční objekt – restaurace, vyhřívaná pergola, byty ve Velkém Dřevíči ....................... 7 290 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ............................ 2 800 000,- Kč

Knihovnický
mikroprojekt
Městská knihovna v Polici nad
Metují spolupracuje s knihovnou
v polském městě Swidnica na zajímavém mikroprojektu spolufinancovaném z prostředků EU. Projekt
s názvem „Slovem a obrazem“ si
klade za cíl spolupráci na tvorbě
regionálních autorů na obou stranách hranice včetně vydání knih
„zrcadlově„ v obou jazycích, češtině
i polštině.

Pochod okolo
Jaroměře
Již 41. ročníkem se uskuteční pochod okolo Jaroměře. Tento rok se
účastníci vydají směr Josefov, Černožice, Smiřice…Start je 27. dubna
od jaroměřské sokolovny. Pochodující na 50 kilometrů, nechť se dostaví
na start o šesté hodině ráno (ostatní trasy startují mezi 7-9 hodinou).
Pěší si mohou vybrat z tras v délkách
10,12,25 a 50 kilometrů. Cyklisté vybírají z tras 20,35 a 60 kilometrů.

Má vlast cestami
proměn
Až do 30. dubna letošního roku
můžete vybírat z více jak stovky míst
České republiky, které se uchází o vítězství v anketě o nejlepší proměnu
2018/2019 v rámci výstavy Má vlast
cestami proměn. Královéhradecký
kraj v anketě reprezentují 4 místa,
která se podařilo v nedávné době
zrenovovat. Za Náchodsko je to přestavba vlakového a autobusového
nádraží v Náchodě. Vítěze nejlepší
proměny se dozvíme 18. května při
zahájení dalšího ročníku výstavy
na pražském Vyšehradě.

Oprava komunikace I/14 v Dolní Radechové zkomplikovala cestu
z Náchoda na Trutnovsko. Z Náchoda do Dolní Radechové je doprava řízena pracovníky zhotovitele, mezi Dolní Radechovou a Horní Radechovou
byste však narazili na trvalou uzavírku. Sledujte objízdné trasy! Foto echo

Kotlíková dotace
Královéhradecký kraj zveřejnil
šestou výzvu kotlíkových dotací.
Na výměnu neekologických kotlů poputuje v tomto kole okolo
pěti milionů korun. Podmínkou
pro podání žádosti bude úspěšná
registrace při přidělení pořadového čísla a doložení veškerých
dokladů a povinných příloh již

při podání žádosti. Dotaci tentokrát získá žadatel, který má vyměněný neekologický kotel a má
v pořádku všechny náležitosti
ve výzvě k 15. květnu letošního
roku. Registrace do pořadníku se
uskuteční 15. května od 10 hodin
prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 25.4. 2019 uplyne 10 let kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Emil Horký
z Nového Města nad Metují.
Vzpomíná manželka Irena s rodinou

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ KVĚTEN 2019
Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové čtvrtky na měsíc květen, kde se sejdeme při následujících programech:

z
čtvrtek 2. 5. od 14 hod. Besídka
ke svátku matek, při které vystoupí děti ze
ZŠ Babí se svým programem;

z
čtvrtek 9. 5. ZÁJEZD „ Praha“, odj. v 6
hod. z ul. Za Teplárnou, směr Č.Skalice
Program: procházka z Petřína ke Strahovskému
klášteru, centrum, prohlídka Obecního domu
a Národního divadla. Na zpáteční cestě bude
možnost večeře. Návrat do 20.30 hod. Zájezd je
již obsazen.

z
čtvrtek 16. 5. od 14 hod. „Pod toskánským nebem “, Andrea Bocelli
a jeho život v písních, přijďte si poslechnout
nádherný tenor;

z
čtvrtek 23. 5. od 14 hod. „Putování
do Santiaga de Compostella“ snímky
ze své cesty nám promítne a bude vyprávět
p. Mgr. Neumannová;

z
čtvrtek 30. 5. od 14 hod. „Vietnam“ –

snímky ze své cesty doplní vyprávěním
ing. Růžena Rýglová.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
y žaluzie y látkové rolety y sítě proti hmyzu

LEVNĚ y KVALITNĚ y ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Hrátky s čertem
V Městském divadle v Broumově
se 27. dubna (od 15 hodin) představí divadelní ochotníci spolku
Tyl z Rychnova nad Kněžnou s inscenací Hrátky s čertem. Jedná se
o úpravu klasické pohádky Jana
Drdy.

Společnost
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10, Odborářská 118,
Broumov

PŘIJME

Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr, zázemí
stabilní prosperující společnosti,
motivující mzdové ohodnocení, příspěvky na stravování, dovolenou navíc.
Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou v oboru
chemie, dobrá znalost práce na PC,
odpovídající zdravotní stav

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK

Nástup ihned
MZDA OD 25 000 KČ
Splňujete-li uvedené podmínky,
zašlete stručný životopis na adresu
jaskova.br@koh-i-noor.cz,
příp. tel. +420 491 509 211.

Strojní podřezání
Chemické injektáže

www.venclik.com

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

Michal ŠKORPIL

VHUYLVRVREQtFKDGRGiYNRYêFKYR]Ĥ)25'

1DEt]tPHNRPSOHWQtVHUYLVYR]Ĥ]QDþN\)25'
VHUYLVQtSURKOtGN\
SURGHMQiKUDGQtFKGtOĤ
RSUDY\NDURVHULtDODNRYiQt
SĜtSUDY\67.DHPLVt

JHRPHWULHDGLDJQRVWLND
NRPSOHWQtVHUYLVNOLPDWL]DFt
SQHXVHUYLV

ýHVNRVNDOLFNi1iFKRG7HOPLFKDOVNRUSLO#WLVFDOLF]
www.ford-skorpil.cz
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CHEMIKA
- GALVANIZÉRA

Tel. 604 715 135

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Sběratelské sny
Josefa K.
Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují hostí až do 15. září výstavu s názvem Sběratelské sny Josefa
K. Dodejme na vysvětlenou, že onen
„Josef K.“ je velký znalec a propagátor papírového modelářství Josef
Kropáček (1969). Výstava je pořádána k jeho životnímu jubileu.

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

JUKOV
ČERVENÝ KOSTELEC
Kompletně zrealizujeme
vytápění tepelnými čerpadly
všech typů - včetně servisu

Vážení a milí čtenáři,
Které údaje musíte vědět, aby jste si mohli říci, že podepisujete takovou smlouvu s dodavatelem energií, která Vám
bude vyhovovat. Těch údajů je hodně, ale absolutně nutné
jsou tyto základní.
1) Do kdy bude smlouva platná. Pokud se nejedná
o smlouvu na dobu neurčitou, tak by jste měli přesně vědět datum ukončení smlouvy ( přesně znamená
přesné datum ). S tím také souvisí, aby jste věděli, kdy
a jak se smlouva ukončuje. Zda končí automaticky bez
prolongace nebo je nutné podat výpověď, jinak bude
smluvní vztah automaticky prodloužen ( jak a na jak dlouho ?).
2) Kolik budu platit za 1MWh odebraného plynu nebo silové elektřiny. Od kdy
do kdy bude tato cena garantovaná ( platná ). A co nastane až tato garance
( platnost ) ceny skončí.
3) Jaký budu platit stálý měsíční plat v obchodní složce dodávky.
4) Kdy Vám přesně končí Váš stávající smluvní vztah se stávajícím dodavatelem
energií ( přesně znamená přesné datum ).
5) Všechny body výše uvedené jsem v dokumentech před podpisem
( zdůrazňuji před podpisem ) našel a jsou mi naprosto jasné.
Když si „odškrtnete“, že máte před sebou písemně ( zdůrazňuji písemně ) všechny
výše uvedené údaje a jsou Vám uvedené údaje zcela jasné, tak když podepíšete takovou smlouvu, budete se cítit dobře. A tím neříkám, že bych takovou smlouvu podepsal
třeba já nebo naši zákazníci, ale určitě jste tak učinili nebo učiníte s přesným vědomím
toho, co jste podepsali nebo hodláte podepsat.
Bohužel stále většina z Vás ( a to je z mé dlouholeté praxe ) tomuto tématu nevěnuje
náležitou pozornost a „statečně“ uzavírá smlouvy po telefonu ( zvláště starší generace )
nebo po 10 minutové návštěvě všemožných šmejdů nebo po 5ti minutové návštěvě „
srovnávacího“ portálu na internetu. Ubezpečuji Vás, že ani já ( trochu odborník ) bych bez
naprosto přesných znalostí těchto naprosto( zdůrazňuji naprosto ) základních bodů 1-5
viz výše neuměl říci, zda je smlouva dobrá nebo špatná. Proč se tak stále a opakovaně
děje ? Na rovinu , protože jsme hloupí, naivní, důvěřiví, lehkomyslní…
S úctou Váš
Kuba Šípků,
ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

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 až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

www.j-e-s.cz

Posezení na mlejně, a Správa NKP
Státní zámek Ratibořice ve spolupráci
s Městským úřadem v České Skalici
Vás srdečně zvou na akci

VELIKONOCE
NA MLEJNĚ
akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí
ve dnech 19.4. – 22.4.2019 od 11.00 do 16.00 hodin
K tanci i k poslechu bude vyhrávat v sobotu i v neděli
kapela KLAPETO
Přijďte se podívat na velikonočně vyzdobenej mlejn, ochutnat velikonoční pečivo a pohladit ovečky a jehňátka, která budou v ohrádce
u nás na mlejně. Stylové občerstvení.
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

HLEDÁ DOMOV

Dále nabízíme:

Akciová společnost Navita
se sídlem Olešnice 337, 549 41 Červený Kostelec
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí bramborárny
s náplní práce samostatného řízení výroby
a obchodu s nástupním termínem do 1.7.2019.
Nabízíme:
z
Ohodnocení odpovídající pracovní náplni
z
Práce v malém kolektivu
z
Benefity - stravenky, penzijní připojištění, benefits poukázky
z
Možnosti odborného růstu
z
5 týdnů dovolené
Požadujeme:
z
Minimálně středoškolské vzdělání, ideálně v potravinářském oboru
z
Minimální praxe 5 let ve vedoucí funkci ve výrobě nebo obchodu, potravinářské zaměření výhodou
z
Práce na počítači - Excel, Word
z
Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
z
Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
z
Organizační a komunikační schopnosti
z
Silná orientace na zákazníka
Písemné nabídky včetně profesního životopisu zasílejte do 30.4.2019
na adresu firmy nebo e-mailem na navita@navita.cz
Případné telefonické dotazy na tel. 604 733 110.

dodávku a montáž klimatizaci,
instalatérské a topenářské práce.
Pomůžeme zajistit kotlíkovou dotaci
Prodej zahrádkářských a chovatelských
potřeb

Zveme Vás do UFFO Trutnov
na Krkonošskou výstavu 30.4. 1.5.2019 - výstavní slevy
tel.: 491462531, prodejna 731369652,
mail: jukov@seznam.cz
www.jukov.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2019 r.

Doty je asi 3letá fenečka, která nikomu
nechybí. Je to veselá, hravá fenečka. Moc
hodná a přátelská, vděčná za společnost

Qido je asi 8letý ovčák, který nikomu
nechybí. Je hodný, velký mazel, ale taky
trochu divoch.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Začala stavba obchvatu Opočna
Počátkem dubna začala v Opočně
stavba dlouho očekávané první etapy
přeložky silnice II/298, která v rámci
rozšíření strategické průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny odvede přetíženou
tranzitní dopravu z centra města. Celkové náklady na první etapu obchvatu
v délce 2,1 km činí 145 milionů korun
s termínem dokončení v srpnu 2020.
Silničáři vybudují komunikaci, která obejde město ze severu. Začne na

kruhovém objezdu, který vznikne na
křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí.
Napojí se za městem na silnici II/298
vedoucí na Dobrušku. Nová komunikace bude sloužit také jako spojnice
mezi regionálními centry Dobruškou
a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová cesta do rekreačních oblastí
Orlických hor.
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Adepte cechu Hubertova
V Městském muzeu v Jaroměři je v termínu od 2. května do 30.
září ke zhlédnutí výstava s názvem
Adepte cechu Hubertova s podtitulem tradice a současnost myslivosti.

Jednou z jejích doprovodných akcí
je i přednáška Ing. Františka Froly „o dějinách a současnosti Řádu
sv. Huberta“ (uskuteční se v červnu).

Sportovní
den pro děti

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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Nejrychlejší
půjčka
BEZ
ELE
RUČIT

peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

Hotovostní půjčky
do

dopravní hřiště Náchod - Běloves
soutěže / občerstvení / opekání buřtů

70.000,- Kč

www.expresscash.cz

725
XXX 317
XXX 668
XXX

středa
1. 5. 2019
od 14 hod.

Zadavatel a zpracovatel: ČSSD

NĚMČINA
$ÈTI VEZMÈTE
SISEBOU
SV½KOLA
AHELMYà

Patroni akce:

Jan Birke, poslanec, starosta Náchoda
Radek Hlaváček, předseda Mladých soc. dem.

Mladí
Soc—
—Dem

překlady a tlumočení
tel. 603 440 969

OVČÁCKÉ
SLAVNOSTI
Centrum rozvoje Česká Skalice,
o.p.s., Královéhradecké sdružení svazu
chovatelů ovcí a Správa NKP státního
zámku Ratibořice Vás srdečně zvou
na osvětovou akci DEN ZEMĚ v Babiččině údolí aneb RATIBOŘICKÉ
OVČÁCKÉ SLAVNOSTI v sobotu
27.dubna 2019 od 10 do 16 hodin. Na
programu jsou ukázky práce ovčáckého psa a stříhání ovcí, nabídka produkce od drobných zemědělců, stánkový
prodej, pozorování Slunce, tvořivé dílny atd. Akce se koná za každého počasí.
Vstupné 40,-Kč, děti do 15 let a majitelé SENIOR PASU zdarma.

VÉ
IÉRO DNÉ
R
A
B E Z B NÍ VHO Y
R
K
LE
BYD O SENIO2+KK, 3+K
y
,
n
PR
K
h
c
K

še
E 1+
rádi v
BÍDC se zeptat,odpovíme
A
N
V
ojte
zy z
N eb

292
578
730

dota
vaše

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

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

ŘIDIČ/SKLADNÍK
UKLÍZEČKA
+ pracoviště Náchod + hlavní pracovní poměr
+ dvousměnný provoz + příspěvek na stravování
+ možnost zkráceného pracovního úvazku
+ dopravné hrazeno v plné výši
+ řidičský průkaz skupiny B (řidič) + nástup možný ihned
Informace
FIDES Group a.s., zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01
tel.: 608 666 252, info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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Nástup: ihned anebo podle domluvy
Makes Beneﬁts from Handicaps

Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz
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 6zDY JE NEJLEPvÉ  POKUD SE PRONAJÉMATEL A N½JEMCE SPOLEÄNÈ DOHODNOU NA VvECH PODMÉNK½CH
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SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Abst., nekuřák 178 cm tmavovlasý z Náchoda by rád poznal
hodnou ženu do 63 let z Náchoda
a okolí, která je také nyní sama.
SMS na tel. 731 233 562
*50-ti letá žena z Náchoda hledá
partnera - muže do 55-ti let. Tel.
776 701 334
*Ženatý 57 hledá ženu pro hezké
chvíle. Tel. 728 355 404. Náchodsko

BYTY
*Koupím byt 2+1 (2+kk) s balkonem poblíž centra v N. Městě n/Met., rychlá platba, tel.
606 651 670.
*Prodám družstevní byt v Náchodě 3+1 po rekonstrukci, zanechám zánovní kuchyňskou
linku na míru a některé další bytové doplňky. Cena dohodou. Tel.
604 27 47 06
*Dlouhodobě pronajmu byt 1/0
42m, mezonet suterén,sídliště
SUN Náchod. Cena 3000/měsíc,vratná kauce 6000 Kč. Volný
od 1.6.2019. Tel.602 411 666

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám byt 3+1 na Pražské ul. V Náchodě. Zateplený,
nová okna, nová fasáda, dům je
po rekonstrukci. 2. patro. Tel.
739 159 173
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v OV v panelákovém domě
v Náchodě. Upřednostňuji lokalitu sídliště Plhov, ulice Běloveská. Rychlé, slušné
jednání. Platba hotově. TEL.:
604 437 128
*Prodej bytu 4+1 po kompletní
rekonstrukci v revitalizovanémdomě, upraven na 3+1,Havlíčkova
ul.Náchod-Plhov. Celková plocha
s příslušenstvím 87,4 m2. Cena
dohodou. Kontakt tel. 603 556 008
*Prodám 1+kk 30 m v osobním
vlastnictví po kompletní rekonstrukci v centru Náchoda. Dům je
zateplený, nové rozvody, elektřina
i stoupačky. Cena 1.030.000,- Kč.
Cena zahrnuje veškerý servis a poplatky, dohoda ohl. Daně z převodu nemovitosti možná. Balkon,
sklep, vlastní parkovací místo. Přímo od majitele. TEL.: 603 869 469

ROZUMNĚ
NEMOVITOSTI
*Sháním na Náchodsku ke koupi
domek nebo trvale obyvatelnou
chalupu. Menší opravy nevadí.
Cena do 2,5 mil. Děkuji za nabídky. Tel: 608 245 634
*Prodám chalupu na Machovsku
nejvyšší nabídce. Tel. 774 639 013
*Prodám zahradu s podsklepenou chatou, 600 m2 v obci Dolní Rybníky, voda užitková, WC
chemie, zastávku BUS v místě,
cena 435 tis.Kč. NE RK. TEL.:
603 511 861 do 19.hodin
*Hledáme dlouhodobý pronájem
menší zahrádky možno i s chatkou (není podmínkou) , v Hronově, Červeném Kostelci, Náchodě
a blízkém okolí, s platbou měsíční,
nebo pronájem za údržbu zahrádky. Jsme slušná rodina se dvěma
dětmi, hledáme hlavně kvůli postižené dcerce klidné místo k odpočinku, kde bychom mohli opékat
a s dětmi odpočívat o víkendech.
Předem děkuji za případné nabídky. Tel.: 607 329 911
*Koupím les s pozemkem. Stáří
ani výměra nerozhoduje. Platba hotově. Horší stav nevadí.773
585 290

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Od září 2019 pronajmeme
prodejnu v Náchodě na Kamenici. Bližší informace na tel.
606 789 999
*Pronajmu nebytové prostory cca 30 m2 se soc. zázemím
u Kina Vesmír v Náchodě. Volný
od 1.6.19. Nájem 5000,-Kč + energie. TEL. 777 325 910

PRODÁM
*Prodám merino ovečku s malým pasoucím se jehňátkem a 2
loňská jehňata. I samostatně.
TEL.: 736 633 951 večer po 19.
hodině
*Prodám elektrický vozík pro
seniory. Cena dohodou. Tel.
724 234 805
*Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše.
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208
*Prodám dřevěné brikety, levně.
TEL.: 774 308 086
*Prodám suché palivové dřevo,
smrková kulatina v délkách 3m,
cena 600,-Kč/m3, Hronov tel.602
428 288

e-mail: echo@novinyecho.cz

KOUPÍM
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické 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 šavle, bodáky,
uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli stavu.
TEL.:603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722
907 510
* Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, 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
* Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO,
MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty,
aj.papírový materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd.
TEL.:777 579 920

RŮZNÉ
*STAVEBNÍ ŘEZIVO trámy
5400Kč/m3, střešní latě 6x4 13Kč/
bm, prkna, fošny vše čerstvý pořez. TEL.: 776 244 127

AUTO - MOTO
*Koupím - sběratel koupí staré automobily a náhradní díly.
TATRA, ŠKODA, ... (vše až
po Favorit). Náhradní díly plechy, mechanické, vše. Přijedu,
platím hotově na místě. Předem děkuji za nabídky na mail
autanachod@seznam.cz nebo
na tel. 728 89 84 86

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Daruji koťátka začátek května.
Studnice 739 433 396
*Tibetská doga s PP, nabízím
štěňata černá s pálením. Volné
fenky i pejsci. Nyní již k odběru.
Výborný hlídač, klidný parťák,
skvělý rodinný pes vhodný k dětem. S chovem poradíme. Smlouva i krmení do prvních dní samozřejmostí. TEL.: 775 663 145
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ
*Prodám suché tvrdé palivové
dřevo. Tel. 777 690 390
*Prodám palivové dřevo 500Kč/
m3. Tel: 733 644 249

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

4%, 


Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

PEDIKÚRA
DO DOMU

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

Tel. 604 415 689

HROMOSVODY
Montáž, Opravy
Revize
Tel. 776 543 988

Koupím staré pivní lahve
a sklenice. Sběratel.
Tel. 732 170 454

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

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.

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

Volejte na tel.: 731 457 620.

PO

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ
Tel.: 730 173 493

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL
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27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
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DAVER s.r.o

- realitní kancelář

* 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
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Tel./Fax: 491 424 522
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Národní institut vzdělávání,
Krámská 29, Náchod
1. patro
Tel.: 773 220 773

ASTROLOGIE, VZTAHY
A TRANSFORMACE
Jak nám může být astrologie užitečná
v našich vztazích a jaké možnosti nám nabízí
v individuálním vývoji? Dozvíme se, jak tyto
moudré poznatky v životě využít, prostor
bude i pro diskuzi.
NAVÍC zazní také předpověď pro následující období dle klasické i mayské
astrologie.

Dne 25.4.2019 oslaví manželé

Jana a Luboš Pinkavovi
z Náchoda 65. výročí svatby.
Pan Luboš Pinkava oslaví 29.4.2019 89.narozeniny
a paní Jana Pinkavová oslaví 5.5.2019 84. narozeniny.
Pan Luboš Pinkava děkuje své ženě za společná,
šťastně prožitá léta.

Pátek 3. května 2019
v 18:00 hod
Sobota 4. května
OSOBNÍ VÝKLADY
A KONZULTACE
Robert Policar
astrolog s více než 20 letou zkušeností,
věnuje se též astrologii mayské, výkladům
snů a numerologii
REZERVACE MÍST NUTNÁ
773 220 773
ZÁJEMCI O OSOBNÍ VÝKLAD
VOLEJTE OD 2. KVĚTNA
732 188 354
Vstupné dobrovolné

Spolek PRONÁMĚSTÍ
zve prodejce a kupující na

BLEŠÍ TRHY,
které budou

v sobotu 27. dubna 2019
v době od 8 do 11 hodin
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

Vás zve do KLUBU NIRON
na přednášku

6

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

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

na Velkém podloubí
náměstí v Jaroměři.

PŘÍMĚSTSKÝ
P
ŘÍ M Ě STSKÝ
Všesportovní
Vše sp o rto vn í
K
EMP
KE
SE ZAMĚŘENÍM NA VOLEJBAL
pro děti od 7 do 12 let

Prodat, koupit a vyměnit zde
můžete věci, které se již běžně
nevidí a navíc za velmi příznivé
ceny. Prodat můžete to, co doma
již nepotřebujete, ale jinému
se může hodit a udělat radost.
Nabídka bude rozšířena o sadbu bylinek, květin a zeleniny od
jaroměřských pěstitelů! Smlouvání povoleno, prodejní místo
a parkování zdarma. Pro informace volejte 723 881 288

Náchod Hamra
22.7. - 26.7. 2019

Muzejní noc
ve Výtopně

info tel.: 602 129 332

V železničním muzeu Výtopna
v Jaroměři proběhnou 17. května
netradiční prohlídky (od 18 hodin).
Muzejní noc ve Výtopně tak nabídne
i rozsvěcení lokomotiv či návěstidel.

www.volejbalnachod.cz

GMS Racing team – Automotodrom Brno
Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu v letošní
sezóně bylo zahájeno na Automotodromu v Brně. Závod byl perfektně připravený. GMS Racing team reprezentovali
v soudobých automobilech Miloš Beneš
(Osella FA30/Judd) a Tereza Machová
(Suzuki Swift), Milan Stejskal (Lada
VFTS) a Michal Sedláček (Fiat Ritmo
Abarth 130TC) v historických automobilech.

Miloš Beneš (Osella FA30/Judd)
v obou prvních závodech zvítězil v absolutním pořadí a připsal si plný počet
bodů.
Závod 1 – absolutní pořadí:
1. BENEŠ Miloš CZ GMS RACING
TEAM Osella FA 30 3:40.65 průměrná rychlost: 156,63
2. JANÍK Václav CZ Nutrend ACCR Czech
Team Norma M20FC Turbo 3:42.67

3. LISA Petr CZ Autoklub JV Sport Racing AČR Norma M20FC 4:03.37
Závod 2- absolutní pořadí:
1. BENEŠ Miloš 3:30.68 průměrná rychlost: 164,04
2. JANÍK Václav 3:46.78
3. LISA Petr 3:53.12
Tereza Machová ve své třídě E-1.400 zvítězila a ve skupině E-1 obsadila 4. místo.
SKUPINA E-1:
1. DROTÁR Igor SK Drotár autošport
Škoda Fábia 4:14.98
2. BENEŠ Oskar CZ Auto racing PM
Praha Ford Fiesta 4:37.81
3. SVOZIL Michal CZ AMK ECCE
HOMO Šternberk v ÚAMK BMW
M3 4:45.27
4. MACHOVÁ Tereza CZ GMS RACING TEAM Suzuki Swift 5:02.97
Třída E-1.400:
1. MACHOVÁ Tereza 5:02.97
2. STEJSKAL Bronislav 5:04.69

Milan Stejskal a Michal Sedláček si ve
své skupině v historických automobilech
vyměnili v prvním a druhém závodě pořadí. V prvním závodě zvítězil Michal
Sedláček a ve druhém Milan Stejskal.
Category 4:
1. závod:
1. SEDLÁČEK Michal CZ GMS RACING
TEAM Fiat RITMO ABARTH 130TC
5:17.05

2. STEJSKAL Milan CZ GMS RACING
TEAM Lada VFTS 5:17.32
3. VOJVODÍK Ivan CZ Vojvodík Ivan
Lada Samara 5:45.04
2. závod:
1. STEJSKAL Milan 5:07.13
2. SEDLÁČEK Michal 5:13.14
3. VOJVODÍK Ivan 5:48.59
Text: RS
Foto: Gms

