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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.profitreal.cz
V ceně je zahrnuto občerstvení a materiály v tištěné podobě

Legionáři na kolejích
V Městském muzeu a Galerii Julie W. Mezerové v Úpici proběhne 12. listopadu (od 17 hodin) přednáška Jana Nešněry, která je zaměřena na obrněné
vlaky československých legií. V loňském roce připomněl využití kolejových
vozidel našimi legionáři na Transibiřské magistrále i projekt tzv. Legiovlaku.
Jeho zajímavostí byl plošinový vůz, na kterém byl umístěn improvizovaný
obrněný automobil značky Austin z roku 1915.
Foto Mirek Brát

ROZNOS
NOVIN
Návštěva farmy Dubno
Začátkem října navštívili žáci PrŠ,
Zš a Mš Josefa Zemana z Náchoda
v rámci prožitkové pedagogiky farmu Dubno u České Skalice. Na návštěvu farmy se se všichni žáci moc
těšili. A to ještě nevěděli, co je čeká.
Přivítali nás koně v ohradě, dva oslíci, telata a kočka se psem na dvorku. Dozvěděli jsme se, jak o domácí zvířátka v mini ZOO pečovat

a vyzkoušeli jsme si projížďku
na koni. Závěrem našeho pobytu
v přírodě došlo i na opékání vuřtů.
Děti byly nadšené. Děkujeme panu
Zdeňku Hovádkovi i ostatním pomocníkům na farmě za pěkný zážitek a vstřícný přístup k žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Mgr. Martina Brožová
třídní učitelka

Hledáme
spolehlivého
distributora
novin ECHO
pro oblast
Červený Kostelec
– Větrník a okolí.
Více info na tel. 602 103 775
(nejlépe SMS) nebo email:
echo@novinyecho.cz

MLADÁ VÍNA
2018

Výstavbou dvou nových mostů v Novém Městě nad Metují Krčíně (foto) a Havlíčkově ulici pokračuje kompletní revitalizace tratě mezi Týništěm nad Orlicí
a Broumovem. V současné době jsou již staré mosty zbourané a stavbaři budují základy pro nové pilíře. Celá akce, jejíž součástí je i vznik nových peronů
v Novém Městě nad Metují, Václavicích, Bohuslavicích, Hronově, Pohoří, zastávka Černčice a Náchod-Běloves, má být hotová do října příštího roku.

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 31. 10. 2018 uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný

OLDA MORÁVEK.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Rodina Čechova a Šimerova
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Bleší trhy
Dobře prodat a dobře nakoupit
v neformálním přátelském prostředí? To jsou bleší trhy. Jeden takový
trh proběhne 27.10. od 8 do 11 hodin v Jaroměři (nám. ČSA). Pořádá
ho spolek PRONÁMĚSTÍ.

str.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- 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

Monografie obce Holohlavy

VZPOMÍNÁME
Kdo dobře žil, ten v srdcích neumírá
Dne 25. 10. 2018 uplynou tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a kamarád,

pan JAN JEŽEK z Náchoda
Stále vzpomínají dcera Věra s rodinou,
syn Jan s rodinou a vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 29. 10. 2018 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,

paní Věra Vavřínová

Autorka a vydavatelka Helena
Rezková představila pozoruhodnou
publikaci HOLOHLAVY 1318-2018,
vydanou nákladem Obce Holohlavy
k 700. výročí první písemné historické zmínky o lokalitě.
Kniha na křídovém papíru formátu
A4 má celkem 240 stran a 651 dokumentů, zejména obrazových, barevných i černobílých fotografií, plánků
i výseků z historických map regionu.
Její vydavatelka a hlavní autorka Helena Rezková, plodná spisovatelka
literatury faktu, ve svém „Poděkování a ohlédnutí za knihou“, kterou
vydalo osvícené zastupitelstvo obce
Holohlavy v čele se starostou Milošem Malínským, který knihu opatřil
úvodem, a místostarostou Josefem
Hájkem, uvádí: „Nejedná se o knihu

vědeckou, ale s největší pečlivostí sepsaný dokument o obci, kterou nelze
v dějinách Smiřicka jen tak přehléd-

nout, a to zejména díky zdejšímu kostelu, děkanství, ale i hospodářskému
dvoru, velkostatku, škole a dalším významným institucím.“ Sympatické je,
že tato autorka a vydavatelka získala
okruh erudovaných a užitečných spolupracovníků, kteří ochotně poskytli
dokumenty, kroniky i fotografie rodin
místních obyvatel. A tak vzniklo dílo
založené na kompilaci různorodých
historických, písemných a ikonografických, obrazových pramenů, zdrojů
různorodých a pestrých informací. Již
na první pohled totiž kniha zaujme
mimořádnou bohatostí reprodukovaných dokumentů. Kniha je k zakoupení v zavedených knihkupectvích
regionu i na Obecním úřadě v Holohlavech.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Roman, syn Petr s rodinou,
dcery Věra a Táňa s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Dne 18. 10. 2018
by oslavil své 59. narozeniny

pan Jaroslav Šinták,
který řadu let pracoval na vrátnici v pivovaru.
Vzpomíná partnerka
s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplynulo 5 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička

paní

Jolana Plicková z Náchoda.
Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a Kristýna,
všichni blízcí příbuzní a známí.

VZPOMÍNKA
Dne 15. 10. 2018 by se dožil náš tatínek,

pan Emil Káva z České Skalice
100. výročí narození.
Vzpomínají synové Jiří a Zdeněk
něk

ECHÁRNA

Přestěhování Občanské poradny v Náchodě
a pozvánka na Den otevřených dveří

Pozor na objížď ku!

Dovolte nám, abychom Vám oznámili, že Občanská poradna je
od 1. října 2018 přestěhována na novou adresu. Poradna nově sídlí
na adrese Weyrova č. p. 3, 1. patro, Náchod. Provozní hodiny poradny
zůstávají beze změny: Po 9- 18 h; Út, St 9- 15 h; Čt 9- 17 h (polední
přestávka 12- 12,30 h).
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který proběhne v rámci
Týdne vzdělávání dospělých, dne 13. listopadu 2018 od 9:00 do 16:00
v nových prostorách Občanské poradny, Weyrova č. p. 3 v Náchodě.
V poradně Vám můžeme poradit s problémy týkající se oblasti dluhů, rodiny, bydlení, zaměstnání, spotřebitelství (reklamace), orientace v sociálním systému, pomoci obětem trestných činů. Pro
objednání na konzultaci můžete zavolat na číslo: 734 370 960, email:
opnachod@ops.cz. Další informace o službě naleznete na www.ops.cz .
Mgr. Barbora Richterová

Řidiči by měli vědět, že až
do 11. listopadu je uzavřena silnice
III/30321 v linii Bukovice – Hlavňov. Objízdná trasa vede přes obec
Suchý Důl.

Veřejné bruslení
Ještě před chvílí bylo léto a už
je tu pozvánka na veřejné bruslení.
Kam? Směr: Zimní stadion Jaroměř. Veřejné bruslení se zde uskuteční například v termínech 21. 10.,
27. 10. a 28. 10. Bruslit zde můžete
od 14 do 16 hodin.

Architektura
1. republiky
Až do 31. října se návštěvníci novoměstské knihovny setkají nejen
s knihami, ale i s dvanácti výstavními panely. Zobrazují architektonicky cenné dědictví, které v našem
regionu zanechala tzv. první republika. Výstavu organizuje Národní
památkový ústav.

Koncert v ArtCafé
V sále Kreslírna v areálu broumovského kláštera se 31. 10. (od 19
hodin) uskuteční koncert kapely E
Converso. Mladí hudebníci, kteří
spojují umělecké síly od roku 2011,
zde vystoupí v rámci projektu ArtCafé, jenž pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska.

Nebylo jim souzeno žít
Křest nové knihy „Nebylo jim souzeno žít“ autorek Heleny Rezkové
a Pavlíny Špatenkové proběhl v pátek 12. října 2018 ve víceúčelovém
sále Centra celoživotního vzdělávání
v Hradci králové.
V knize ožívají osudy 160 sokolů
a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy, vězněných,

popravených nebo umučených během 2. světové války. Impulsem pro
sepsání knihy byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde
v roce 1942 rodina Burdychových
ukrývala radistu Jiřího Potůčka z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno 17 členů sokolské odbojové skupiny S21B, ale ani to

nebyl počet konečný, sokolské životy
vyhasínaly dál. „Chtěli jsme vzdát
hold vyznavačům Tyršových myšlenek, kteří za svobodu své vlasti darovali to nejcennější, svůj život. Po více
než 70 letech splácíme dluh těmto
hrdinům, kteří již nejsou odsouzeni
k zapomnění,“ říká k dílu jedna z autorek Helena Rezková.
(kp)

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

Loutkáři slaví „sedm křížků“
Výstavní síň LokArt v Broumově bude až do 31. 10. dějištěm
výstavy, která připomíná 70 let
existence broumovského loutkového divadla. K vidění budou
loutky, kulisy, rekvizity i kroniky.

Divadélko BRUM Broumov rovněž organizuje pro děti vlastnoruční výrobu jednoduchých
loutek. Místem této aktivity bude
tamní klub ROK 27. a 28. 10.
(od 14 hodin).

VZPOMÍNÁME
V tomto čase 25. 10. 2018 si připomeneme
4. výročí od úmrtí naší drahé maminky,

paní Heleny Hozákové,
která by 13. 12. 2018
oslavila své 90. narozeniny.

Zároveň 2. 11. 2018 vzpomeneme
již 24. výročí, kdy nás opustil náš tatínek,

pan Josef Hozák z Náchoda.
Na své rodiče s úctou, láskou
a vděčností stále vzpomínají
obě dcery a syn s rodinami

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

OBSLUHA BALICÍ LINKY
NA VÝROBU SUBSTRÁTŮ
Požadujeme:
 práce v jednosměnném až dvousměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost

ŘIDIČ VZV
Požadujeme:
 práce v jednosměnném až dvousměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost
 platné průkaz na VZV není podmínkou

NABÍZÍME:
 nástup možný ihned
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru
na dobu neurčitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 firemní bonusy – podnikové stravování, 13. plat,
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění

Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

Salonek Matýsek
www.salmatvys.wbs.cz
STŘÍHÁNÍ A TRIMOVÁNÍ PSŮ
Lenka Ládrová 736 140 798
Marta Stražická

str.
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Městys Velké Poříčí
opět pořádá

ENERGETICKÉ OKÉNKO 158.

TANEČNÍ VEČERY

Vážení a milí čtenáři,
Dnes trochu o nás. Fungujeme na několika principech, s kterými
naši zákazníci souhlasí a dokonce bych řekl souzní.
1) V daném období chceme platit za stejnou spotřebu plynu nebo
silovou elektřinu co možná nejméně
2) Víme, že plyn a silová elektřina jsou jen a jen o ceně za MWh. Vše
ostatní je jen marketing dodavatelů.
3) Víme, že na trhu je více jak 70 dodavatelů elektřiny a více jak 70
dodavatelů plynu
4) Víme, že pokud chceme docílit bodu 1) tak tomu musíme věnovat hodně času, mít alespoň základní znalosti z oboru a permanentní přehled o situaci
na trhu a umět vše také řádně zrealizovat
5) Víme, že pokud budeme jenom statisti tak toho nedocílíme, musíme být velmi aktivní a to
dlouhodobě.
6) Víme, že platby za plyn a elektřinu tvoří významnou část našeho ročního rozpočtu.
7) Víme, že vůči dodavatelům jsme vždy z logiky věci v slabším postavení.
Pokud si bod 1) chci pořád, to zdůrazňuji ne jednorázově, ale pořád plnit, tak musím najít
někoho, kdo bude zastupovat pouze mé zájmy. Jsem si vědom, že pokud chci, aby někdo
zastupoval pouze mé zájmy v oblasti dodávek energií, tak nemůže být placen dodavateli. Je
mi jasné, že buď si toto vše budu dělat sám (tzv. zadarmo) a nebo si zaplatím profesionály. My
jsme ti profesionálové a jediné komu skládáme účty jsou naši zákazníci. Protože nezastupujeme jen jednoho zákazníka, ale dnes stovky a příští rok již tisíce zákazníků, tak cena našich
služeb vždy (upozorňuji vždy) je pouze zlomek toho co zákazník získá. Vše je transparentní,
takže stačí třeba otevřít stránky www.j-e-s.cz a tam najdete vzor smlouvy, ceník, popis služeb,
které za své peníze naši zákazníci dostávají.
A na příští rok toho skutečně s ohledem na dramatický růst cen komodit jsme pro své zákazníky nezajistili málo: u domácností cenu plynu pod 500,-Kč/MWh s nulovým stálým měsíčním
platem a cenu silové elektřiny pod 900,-Kč/ MWh s nulovým stálým měsíčním platem na všech
sazbách a bez rozdílu VT a NT (s největší pravděpodobností to zajistíme i všem našim novým zákazníkům, kteří se k nám přidají ještě do konce tohoto roku ), u firem cenu plynu
550,-Kč/MWh a silové elektřiny pod 1 000,-Kč/MWh, oboje bez stálých měsíčních plateb.
Pokud Vám dodavatel zvýšil cenu silové elektřiny nebo plynu nebo teď do konce roku
zvýší, tak je to správný okamžik se nad svým postavením zamyslet. Pokud ještě k tomu
budete souhlasit s body 1 -7, tak jsme pro Vás ta správná volba. S úctou Váš BORS Michal

v sále Obecního domu
ve Velkém Poříčí

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

volné místo na pozici

Tel./Fax: 491 424 522

Zahajujeme v pátek 19. října
v 18.00 hodin a následně každý
sudý týden.
K poslechu a tanci živá hudba.
Vstupné 50,- Kč.

Výstava fotografií
Výstava fotografií s poněkud neskromným názvem: Podívejte, co
jsem všechno viděl, je otevřena až
do 20. listopadu v Teplicích nad Metují. Autorem snímků je Miroslav
Holča. Zda to, co autor viděl a vyfotografoval, stojí za to, se můžete přijít
podívat do prostor Turistického informačního centra Teplice nad Metují.

Pozvánka
MO ČSSD Náchod a MSD Náchod vás v neděli 28. října v 11:00
hod. srdečně zvou na vzpomínkovou akci u památníku obětí
první a druhé světové války v parku při ul. 1. máje v Náchodě
- Bělovsi. Při této vzpomínkové
akci si připomeneme úsilí našich
předků o obnovení nezávislosti
národa, které bylo úspěšně zakončeno vyhlášením samostatného
Československa.
Vzpomeneme
i památku padlých spoluobčanů
v první i druhé světové válce.

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 13 - 20 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

MV č.34/2016 Sb.

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

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu
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Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

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

SOUKROMĚ
BYTY
*Koupím byt 2+1 s balkonem poblíž
centra N. Města n/Met., rychlá platba,
tel. 606 651 670.
*Koupím nebo si pronajmu byt
2+1 až 3+1 s balkonem poblíž centra N. Města n/Met., platba ihned, tel.
775 640 969.
*Pron. dlouh. byt 2+1, 46m2, 3.NP,
v NA Bělovsi - u Korunky, plast.
okna, zateplení, parkování u domu, náj.4.500Kč + voda1000,- + el. + plyn +
kauce, volný 11/18 tel. 608 903 050
*Prodám udržovaný byt 1+1 v družstevním 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
*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: 770 000,- Kč
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV v panelákovém domě v Náchodě. Rychlé
slušné jednání, platba hotově. TEL.:
604 437 128
*Pronajmu malou garsoniéru v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Hronov - pronájem bytu vel. 63m2,
1+1, v druhém patře, centrum. Nájem
+ služby cca 7.300,- kauce 7.000,- Pouze slušným a pracujícím lidem. Tel.
774 401 771
*Prodáme byt 3 + 1 do osobního
vlastnictví v Broumově, Sídliště Křinické 209, 3. podlaží. Minimální cena
780 tisíc. Tel.: 733 131 189

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Sběratel koupí známky Československa a protektorátu nebo případně celou filatelistickou pozůstalost – známky, obálky, pohledy, dopisnice apod.
TEL.: 604 452 789
*Koupím československé bankovky od roku 1919, výměna. TEL.:
776 176 032
*Koupím tříkolku Velorex (hadrák)
250 - 350 cm3 i v nepojízdném stavu.
TEL.: 604 437 128
*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 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
*Hledáme vysokoškolského studenta/
ku na doučování a přípravu na maturitu z ČJ a AJ, cca 2x týdně, Náchod.
Tel. 732 918 500
*Náchodská divadelní scéna, spolek
ochotníků z Náchodska, hledá mladé
muže se zájmem o divadlo a herectví.
Kontakt: dudacek.petr@centrum.cz

NÁCHODSKO
776 353 038
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

*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
*Prodám Ford Focus Combi 1.4 16v
combi. r. v 2006. tm. šedá metalíza. 6x airbag. klima. abs. asr. central
zámek. serv. kniha., hezký zachovalý, nova STK, cena 64 000 Kč. Tel
777 104 584
*Prodám Hyundai Atos Prime
1,1 46 kW r.v.2007 sp. 5,5 l najeto 128 000 km, b.červená, cena
50 000 Kč včetně zimních kol. Tel:
731 848 865

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Zadám siamská koťata s PP odběr: 12/2018 Cena: dohodou. TEL..
776 250 940

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

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

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

TEL.: 722 907 510

Seriózně
Volejte na tel. 774 062 267

PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Prodám thuje smaragd v plastových
kontejnerech 4 litry, výška 70-80 cm,
60,-Kč/kus. TEL.: 604 452 789
*Prodám dubové fošny + prkna. TEL.:
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety. TEL.:
774 308 086
*Prodám palivové dřevo suché 550,Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám maringotku, stojí u Rozkoše, možnost vidět, cena dohodou. TEL.
602 47 47 41
*Prodám levně terasovou dvojhrobku na hřbitově ve Studnici u Náchoda.
TEL.608 935 942
* Prodám pianino PETROF, odvezu.
Tel.775 328 366
*Prodám palivové dřevo v metrech,
půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč
za rovnaný metr. TEL.: 776 327 208

4

AUTO - MOTO

(půdy, sklepy,
pozůstalosti, garáže atd.)

*Prodám pozemek o výměře 900 m2
na pěkném místě pod Vyhlídkou
v Náchodě. Inž. sítě a vše ost. na místě.
RK NEVOLAT. Prosím jen vážní zájemci. TEL.: 777 575 905
*Prodám v Hronově rod. dům, 3 garážová stání, zahrada, cena:1 980 000,-Kč.
TEL.: 723 147 813
* Prodám stavební pozemek s protékajícím 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

PRODÁM

*PROVEĎTE
ÚDRŽBU
VAŠÍ
ZAHRADY! Půjčím provzdušňovač trávníků (vertikutátor), štafle,
žebříky, motorové pily, hydraulickou štípačku na dřevo a další. TEL.:
605 95 73 99
* Nabízím řeznické práce, domácí zabíjačky, hovězí porážku, bourání masa.Více informací na tel.
605 518 209

VYKLÍZENÍ

NEMOVITOSTI

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. jakékoliv 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 zahradní technika. TEL.:
602 366 319

str.

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* 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

Tel./Fax: 491 424 522

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Přijďte si užít den na seminář pro ženy na téma

VZTAHY
jak najít ten správný klíč
nejen k sobě
v příjemných prostorech rodinné pekárny
Luníček v Černilově v sobotu 27. 10. 2018
více na www.viktoria-demartini.cz/akce/

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

tel. 737 739 314

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N. Město n/M- Exkluz. zasíťovaný poz. (1.000 m2) pro výst. RD v klid. části, okamž. napojení na RD ....1.700,-Kč/m2
N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 o celk. pl., 77 m2, 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1 ..dohodou
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G ........3.590.000,-Kč
Šonov u N. Města n/M.-Nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), nutno vidět, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:C ...dohodou
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ..990,- Kč/m2
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G .....1.650.000,-Kč
N. Město n/Met.- pronájem atraktivních kanceláří v centru města, už. pl. od 16 m2, PENB:G.......od 2.900,-Kč/měsíc
Police n/Metují - Větší řadový dům z r. 1989 o 4 podlažích s pozemkem 247 m2, klid. místo, PENB:G...... 2,1 mil. Kč
Meziměstí u Bromova - RD, 2 byty 3+1 (149 m2), poz. 1.309 m2, část. rekon.,klid. část, PENB:G.....1.390.000,-Kč
Říkov u Č. Skalice - Rodinný dům (2+1) k část. rekonstrukci, garáž, pozemek 426 m2, PENB:G. ....750.000,-Kč
Vysoká Srbská - Sedmákovice - Krásná, stylově vybavená chalupa s pozemkem 1.443 m2 ......... 2.800.000,-Kč

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

ECHO

www.novinyecho.cz

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
LAKOVÁNÍ vypalovanými
plasty včetně fosfátování

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ
VYPALOVANÝMI PLASTY
včetně zinečnatého fosfátování
EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tenkrát,
před sto lety
V českoskalickém Regionálním
informačním centru proběhne
v termínu od 25. října do 30. listopadu výstava s názvem Česká Skalice před sto lety. Jejím obsahem jsou
historické fotografie a pohlednice
ze soukromé sbírky Jana Holého.
Pokud vás zajímá přesnější datace
snímků, uvádíme, že jsou na časové
ose ohraničeny koncem 19. století
až rokem 1930.

Pohoří Altaj
Republika Altaj se nachází v jižní části Sibiře. Pro její hornatý reliéf
se tomuto území někdy říká i ruský
Tibet. Nejvyšší horou Altaje a celé
Sibiře je Bělucha (4 506 m) na hranici s Kazachstánem. Právě pohoří
Altaj je tématem cestopisné přednášky Michala Martinka, která proběhne v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují 8. listopadu
v 17.30 hodin. Akci pořádá Klub
českých turistů.

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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175
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%..Zdražení se nevyhne žádný dodavatel. Vzhledem
k vývoji cen elektřiny a plynu na burzách doporučuji klientům produkty s několikaletou
fixací ceny, kdy jim smlouva zaručuje stabilní a neměnnou cenu
až na tři roky dopředu „Právě smlouvy s víceletou fixací se v aktuální situaci ukazují jako dobré opatření na růst cen. Elektřina je
nejdražší za posledních sedm let a její cena vzrostla jen za posledních 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 trvale
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 %. Důvodem
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
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

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

Náchodský park u autobusového nádraží hostil
výstavu fotografií o lidech vyrábějících naše boty
Náchod, 14. 10. 2018 – Češi a Češky
průměrně ročně utratí za své boty
3 000 Kč, a přitom většinou nevědí,
kde a za jakých podmínek vznikly.
Příležitost dozvědět se o tom více
měli minulý týden na výstavě fotografií v parku u autobusového nádraží.
Díky snímkům Stanislava Komínka
z organizace NaZemi mohli nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře. Právě zde se vyrábí
boty i pro český trh.
Výstavu vyvěsili zástupci fairtradové skupiny ze Střední odborné školy

sociální a zdravotnické – EA. Výstava na stromech se konala v desítkách
parků po celé České republice již
čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce.
Zapojili jsme se, protože nám nejsou lhostejné nedůstojné podmínky,
za jakých lidé vyrábí boty pro některé známé obuvnické řetězce. Jako
spotřebitelé a spotřebitelky můžeme ke změně přispět naším zájmem
o pracovní podmínky výroby, omezením spotřeby a požadavkem na etické
Marie Veverková
produkty.

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

PODØEZÁVÁNÍ

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

SLEVA
Nejlepší knihovnice Královéhradeckého
kraje roku 2018
Ocenění za činnost pro svou obec
a její obyvatele si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze
všech koutů regionu. Na desátém
celokrajském setkání knihovníků
byly vyhlášeny výsledky letošní
ankety o nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje, s jehož podporou se akce každoročně koná.

V kategorii Knihovnice/knihovník
malé veřejné knihovny si z našeho
regionu ocenění z Hradce Králové
odvážela i paní Milena Archlebová z Obecní knihovny Bohuslavice,
která má za sebou již 33 let knihovnické práce a o knihovnu v Bohuslavicích se stará již od 90. let minulého
století. Gratulujeme! (foto KHK)

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 11. 2018 r.

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

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi 1,5 s antireflexní úpravou + pouzdro

Nejlevnější
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!

Tel./Fax: 491 424 522

str.

6
S
I
M
O
N
A

D
Í
V
K
A

foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

ECHO

E
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H
A

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

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

Nejrychlejší
půjčka
BEZ
ELE
RUČIT

Školní družina při ZŠ Náchod –
Pavlišovská ul. pořádala tradiční
podzimní drakiádu. Již pár let nám
počasí přeje, takže i letos jsme se
sešli v hojném počtu na louce nad

Ples
republiky
Město Dobruška pořádá 27. 10.
(od 20 hodin) Ples republiky.
Hostem bude zpěvačka a herečka Světlana Nálepková. Ples proběhne v tamní sokolovně. K tanci
a poslechu zahraje kapela Relax
Band.

Náchodem a vypustili naše draky
různých barev, vzorů i velikostí.
I přes slabší vítr jsme vydrželi
a případné neúspěšné lety doháněli
během.

Den
ve středověku

Závody psích
spřežení

Chcete se podívat na život
ve středověku očima hrnčíře jednoho východočeského městečka?
Potom nezapomeňte navštívit výstavu, která se až do 16. listopadu
koná v Městském muzeu v Jaroměři. Její název je: Jeden den ve středověku.

V areálu rybníka Brodský
u Červeného Kostelce se uskuteční atraktivní víkendová akce –
23. ročník závodů psích spřežení
(od 21. do 23. října). Organizátorem je Muscher klub Metuje. Hlavní lákadlem je 5,5 kilometrů dlouhá
závodní trať.

HLEDAJÍ DOMOV

OTÍK - asi 4letý pejsek, který se
po smrti milované paničky dostal
do útulku. Nepobyl tu dlouho, byl
adoptován, ale bohužel se po asi
4 měsících vrátil zpět do útulku.
Otík je hodný, přátelský

Strávili jsme s rodiči, dětmi i kamarády krásné slunečné odpoledne
zakončené sladkou odměnou.
Budeme se těšit zase za rok :-)
kolektiv ZŠ Náchod - Babí

RITA - 13letá psí seniorka. Rita je
hodná, přátelská, nenáročná. Fenky
nemusí, pejsky si vybírá. Zaslouží si
domov, kde by mohla užívat psí důchod.

Hotovostní půjčky
do

70.000,-

V neděli 28. 10. 2018 v čase 9.45 –
15.15 hodin můžete navštívit pevnost Dobrošov k připomenutí 100.
výročí vzniku samostatného Československa. Můžete se projekt vojenským vozidlem, prohlédnout si
podzemí nebo sruby Jeřáb a Polsko

Filharmonici
ve Skalici

peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

DRAKIÁDA NA BABÍ

Navštivte pevnost
Dobrošov

Kč

www.expresscash.cz

775
XXX 710
XXX 521
XXX

V českoskalické sokolovně proběhne 18. listopadu koncert s názvem
Novoměstská filharmonie studentům. Koncert bude sestaven z děl
českých skladatelů, nebudou chybět
zajímaví hosté a sólisté. Předprodej
vstupenek (cenově zvýhodněných)
na koncert bude zahájen 22. října
v Regionálním informačním centru v České Skalici.

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, 721 543 498

ZITULKA - asi čtyřměsíční kočička, která se našla v parku u broumovské nemocnice. Je moc milá,
hodná a hlavně mazlící. Naučená
na kočkolit.

Sounáležitost československého předválečného opevnění na Náchodsku
s celkovou obrannou linií státu si dobře uvědomíme, pokud navštívíme
objekty pevností i na sousedním Rychnovsku či Trutnovsku. Ve druhém
případě regionu dominuje dělostřelecká tvrz Stachelberg. Mělo se jednat
o největší moderní pevnost na území tehdejšího Československa. Jediným
dokončeným objektem pevnosti byl pěchotní srub Polom T-S 73, (viz. snímek), kde je nyní umístěna muzejní expozice.
Foto Mirek Brát

